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МЕЂУОПШТИНСКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНА: ВЕЛИКА ПЛАНА

 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Година LIV * Број 12 * 31. март 2020 * Велика Плана - Смедеревска Паланка

62.
На основу члана 113. Статута општине Велика 

Плана („Међуопштински службени лист општина 
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 10/2019),

Председник општине Велика Плана, донео је

ОДЛУКУ
1. Ставља се ван снаге Одлука број: 011-13/2020-II 

од 16.03.2020. године.
2. Ову одлуку објавити у „Међуопштинском служ-

беном листу општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка”.

Број: 011-14/2020-II
У Великој Плани, 20.03.2020. године

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић

63.
На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
(„Сл. Гласник РС”, број 87/2018) и на основу одлуке 
о проглашењу ванредног стања („Сл. Гласник РС”, 
број 29/2020), а у циљу спречавања појаве и ширења 
болести изазване новим Корона вирусом (Ковид-19), 
Општински штаб за ванредне ситуације за територију 
општине Велика Плана, дана 16.03.2020. године, 
доноси

НАРЕДБУ
1. Издаје се наредба свим угоститељским објектима 

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

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

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

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

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

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

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

8. Повереницима и заменицима повереника 
цивилне заштите издаје се наредба о приправности 
и ангажовању на пословима заштите и спасавања, 
почевши од 16. марта 2020. године и то:

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

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

в) да евидентирају особе слабијег материјалног 
стања, којима је потребна помоћ у набавци основних 
животних намирница, а које због ванредног стања не 
би требало да напуштају своје домове.
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9. Ради обезбеђивања несметаног рада субјеката од 

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

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

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

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

13. Из средстава буџета општине Велика Плана 
обезбедиће се пакети помоћи лицима слабијег мате-
ри јалног стања, а набавку ће извршити Општинска 
упра ва општине Велика Плана и Црвени крст опш-
тине Велика Плана, у сарадњи са Центром за соци-
јални рад и повереницима цивилне заштите.

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

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

16. Ова наредба ће трајати до постојања опасности 
по становништво, односно до укидања ванредног 
стања.

17. Наредбу доставити Министарству унутрашњих 
послова Републике Србије-Сектору за ванредне си-
ту а ци је, Повереницима цивилне заштите, Спорт-

с ком савезу општине Велика Плана, Општинској 
уп ра ви општине Велика Плана, Туристичкој орга-
ни зацији општине Велика Плана, Југопревозу Вели-
ка Плана доо, апотекама на територији општине Ве-
лика Плана, трговинским предузећима, ЈП „Путеви 
Србије” Београд, ЈКП „Милош Митровић” Велика 
Пла на, установама културе, Центру за социјални рад, 
Црвеном крсту општине Велика Плана, докумен-
тацији и архиви.

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

Број: 820-7/2020-II
У Великој Плани, 16.03.2020. године

ОПШТИНСКИ ШТАБ 
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
КОМАНДАНТ
Игор Матковић

64.
На основу члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика 

од катастрофа и управању ванредним ситуацијама 
(„Службени глсник РС”, број 87/2018),

Штаб за ванредне ситуације опшптине Велика 
Плана, доноси

НАРЕДБУ
1.Забрањује се рад свих бувљих пијаца на територији 

општине Велика Плана, почевши од 18.03.2020. 
године па до окончања ванредне ситуације.

2. На свим местима на којим се врши јавно 
окупљање становништва на отвореном и затвореном 
простору (зелене пијаце, трговинске и угоститељске 
радње, кладионице, играонице, објекти хотелијерства, 
објекти јавног превоза и сл.) ограничава се растојање 
између лица тако да оно мора бити најмање 2 метра, 
односно да на простору од 4 метра квадратна не може 
бити више од једног лица.

Власници објеката у којима се врши окупљање 
људи у затвореном простору, дужни су да испред 
објекта истакну обавештење о укупном броју лица, 
која у складу са уведеним ограничењима, могу 
истовремено да бораве у том објекту.

2. О извршењу ове наредбе стараће се Јавно 
комунално предузеће „Милош Митровић” Велика 
Плана, Одељење за инспекцијске послове Општинске 
управе општине Велика Плана и Полицијска станица 
у Великој Плани.



бр. 12, 31.3.2020. год. МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 323. страна
3. Ову наредбу објавити у „Међуопштинском служ-

беном листу општина Велика Плана и Смеде рев-
ска Паланка” и на званичној интернет презентацији 
општине Велика Плана.

Број:820-8/2020-I
У Великој Плани, 17.03.2020. године

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

КОМАНДАНТ
Игор Матковић

65.
На основу члана 41.став 4., а у вези са чланом 32. 

став 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управању ванредним ситуацијама („Службени глсник 
РС”, број 87/2018),

Општински штаб за ванредне ситуације за 
територију општине Велика Плана, доноси

НАРЕДБУ
1.Наређује се свим привредним субјектима који 

обављају делатност трговине, да пре стављања у 
промет заштитних маски и одела, без одлагања оба-
весте Општински штаб за ванредне ситуације за те-
риторију општине Велика Плана који ће определити 
потребне количине ових производа ради обезбеђивања 
несметаног рада Дома здравља „др Милан – Бане 
Ђорђевић” Велика Плана и јавних предузећа који 
обављају делатност од општег интереса чији је 
оснивач општина Велика Плана.

За непоступање по овој наредби, у складу са чланом 
114. став 1. тачка 13) Закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управању ванредним ситуацијама, про-
писана је казна за правно лице у износу од 100.000,00 
до 1.000.000,00 динара.

2. О извршењу ове наредбе стараће се Одељење за 
инспекцијске послове Општинске управе општине 
Велика Плана и Полицијска станица у Великој Плани.

3. Ову наредбу објавити у „Међуопштинском служ-
беном листу општина Велика Плана и Сме де ревска 
Паланка” и на званичној интернет презентацији 
општине Велика Плана.

Број:820-10/2020-I
У Великој Плани, 20.03.2020. године

ОПШТИНСКИ ШТАБ 
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
КОМАНДАНТ
Игор Матковић

66.
На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуа-
цијама („Службени гласник РС”, број 87/2018),

Општински штаб за ванредне ситуације за терито-
рију општине Велика Плана, доноси

НАРЕДБУ
1. Забрањује се рад свих кладионица, коцкарница 

и слот барова на територији општине Велика Плана, 
почев од 25.03.2020. године.

2. Ову наредбу објавити у „Међуопштинском служ-
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка” и на званичној интернет презентацији 
општине Велика Плана.

Број:820-13/2020-I
У Великој Плани, 25.03.2020. године

ОПШТИНСКИ ШТАБ 
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
КОМАНДАНТ
Игор Матковић

67.
На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризи-

ка од катастрофа и управљању ванредним ситуа-
цијама („Службени гласник РС”, број 87/2018),

Општински штаб за ванредне ситуације за 
територију општине Велика Плана, доноси

НАРЕДБУ
1. Забрањује се продаја пољопривредно-прехрам-

бених производа на тезгама на свим пијацама на те-
риторији општине Велика Плана, почев од 30.03.2020. 
године

2. О извршењу ове наредбе стараће се Одељење за 
инспекцијске послове Општинске управе општине 
Велика Плана и Полицијска станица у Великој Плани.

3. Ову наредбу објавити у „Међуопштинском служ-
беном листу општина Велика Плана и Смеде ревска 
Паланка” и на званичној интернет презентацији 
општине Велика Плана.

Број:820-14/2020-I
У Великој Плани, 29.03.2020. године

ОПШТИНСКИ ШТАБ  
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
КОМАНДАНТ
Игор Матковић
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68.
На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризи-

ка од катастрофа и управљању ванредним ситуа-
цијама („Службени гласник РС”, број 87/2018),

Општински штаб за ванредне ситуације за тери-
торију општине Велика Плана, доноси

НАРЕДБУ
1. У складу са препоруком Министарства грађе-

винар ства, саобраћаја и инфраструктуре и Мини-
старства државне управе и локалне самоуправе, наре-
ђује се Општинској управи општине Велика Плана да, 
у циљу обезбеђивања услова за несметани рад Опште 
болнице „Стефан Високи” Смедеревска Паланка у 
условима проглашеног ванредног стања, а нарочито 
забране обављања међумесног саобраћаја, обезбеди 
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бесплатан превоз медицинских и немедицинских 
радника болнице који имају пребивалиште на 
територији општине Велика Плана.

2. Ову наредбу објавити у „Међуопштинском служ-
беном листу општина Велика Плана и Смеде ревска 
Паланка” и на званичној интернет презентацији 
општине Велика Плана.

Број:820-15/2020-I
У Великој Плани, 31.03.2020. године

ОПШТИНСКИ ШТАБ 
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
КОМАНДАНТ
Игор Матковић

Не подлеже плаћању пореза на промет на основу мишљења Министарства за информације
Републике Србије, број 413-01-163/92-01 од 19. маја 1992. године

Издавач: Скупштина општине Смедеревска Паланка, Вука Караџића број 25, 
тел. 321-087 и 316-644. Одговорни уредник: Данка Богуновић. Рачун општинске управе СО Смед. Паланка  

840-8640-10. Компјутерска припрема: Библиотека „Милутин Срећковић“ Смед. Паланка  
- Издавачка делатност, тел. 026/318-346. Обрада: Иван Петковић. 


