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Година LV * Број 3 * 2. фебруар 2021 * Велика Плана - Смедеревска Паланка
5.
На основу члана 18. став 6. и члана 27. став 10.
Закона о јавној својини („Службени гласник РС”
број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - други
закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 44.
став 1. тачка 15) Статута општине Велика Плана
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 10/2019),
Општинско веће општине Велика Плана на 24.
седници одржаној 02.02.2021. године донело је

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА
ПЛАНА
Члан 1.
Предшколској установи „Дечје царство“ у Великој
Плани, Булевар Деспота Стефана бр. 38, матични
број: 07241666, ПИБ: 102089561, даје се на трајно ко
ришћење непокретност означена као зграда у функ
цији осталог образовања-Дечији вртић, нумерисана
бројем 1, површине у габариту 462 м2, за коју је
издата употребна дозвола бр. ROP-VPL-25911IUP-1/2020 од 01.10.2020.год. постојећа на кп. бр.
6893 к.о. Велика Плана 1. све уписано у листу непо
кретности бр. 7682 к. О. Велика Плана 1. као јавна
својина општине Велика Плана, који објекат се
налази у великој Плани, ул. Кнеза Лазара бр. 10, са
припадајућим земљиштем.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке даје се на
коришћење без накнаде.
Члан 3.
Носилац права коришћења из члана 1. ове одлуке,
има права да непокретност која је предмет давања
на коришћење, држи и да је користи у складу са
природом и наменом ствари, да је даје у закуп по
предходно прибављеној сагласности носиоца права
јавне својине и да њоме управља у складу са Законом
а у противном може му престати право коришћења.
Носилац права коришћења из члана 1. ове Одлуке
не може стећи право својине на предметним
непокретностима нити их може отуђити.

Члан 4.
Ближа права и обавезе између општине Велика
Плана и носиоца права коришћења непокретности из
члана 1. ове одлуке уредиће се уговором.
Овлашћује се председник општине Велика Плана
да у име и за рачун општине Велика Плана закључи
уговор из става 1. ововг члана Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Ову Одлуку објавити у „Међуопштинском служ
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка“.
Број: 011-7/2021-II
У Великој Плани, 2. фебруара 2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић

6.
На основу члана 17. и члана 18. Закона о јавном
информисању и медијима (Службени гласник РС”,
број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење),
члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката
за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања („Службени гласник РС”, број 16/16 и
8/17) ,
Општинско веће општине Велика Плана на 24.
седници одржаној 02.02.2021. године донело је

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСУ ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ
САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА У 2021.
ГОДИНИ
Члан 1.
Одлуком о буџету општине Велика Плана за 2021.
годину („Међуопштински службени лист општина
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Члан 6.
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 42/20)
у оквиру Раздела 5 – Општинска управа, програма
Конкурсни поступак, прикупљање, проверу и
13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА,
припрему докуменатације за комисију обавља
1201-0004 Програмске активности – остваривање
Општинска управа општине Велика Плана.
и унапређивање јавног интереса у области јавног
Начелник Општинске управе одређује лице које ће
информисања, функције 830 – услуге емитовања
обављати послове секретара Комисије.
и штампања, апропријације 140, економске класи
Секретар Комисије није члан Комисије.
фикације 454 – Субвенције приватним предузећима,
Члан 7.
за суфинасирање пројеката за производњу медијских
Ова одлуку објаввити у „Међуопштинском служ
садржаја. предвиђена су средства у укупном износу
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
од 14.700.000 динара.
Паланка”.
Члан 2.
Одлуком о распоређивању средстава за остваривње
јавног интереса у области јавног информисања на
територији општине Велика Плана у 2021. години,
(број:011-91/2020-II 29.12. 2020. године), средства су
рапоређена су за:
1) конкурс за суфинансирање пројеката производње
медијских садржаја из области јавног информисања
на територији општине Велика Плана, у укупном
износу од 14.000.000,00 динара, шт је 95,24% пред
виђених средства и
2) за појединачна давања у укупном износу од
700.000,00 динара, што је 4,76% предвиђених
средстава.
Члан 3.
За расподелу средстава из члана 2. тачка 1) ове
Одлуке расписује се Конкурс за суфинансирање
пројеката производње медијских садржаја из области
јавног информисања на територји општине Велика
Плана у 2021. години (у даљем тексту:Конкурс)
Текст Конкурса биће објављен на званичном сајту
општине Велика Плана www.velikaplana.rs и у једном
дневном или недљном листу који се дистрибуира на
теорторији општине Велика Плана.
Члан 4.
За спровођење Конкурса из члана 3. ове Одлуке
образоваће се Комисија за оцену пројеката и доделу
средстава по расписаном Конкурсу, коју именује
председник општине Велика Плана.
На предлог Комисије из претходног става, одлуку о
расподели средстава из члана 2. тачка 1) ове Одлуке
доноси Општинско веће општине Велика Плана.
Члан 5.
Конкурсу садржи:
1. Намену средстава за остваривање јавног интереса
2. Износ средстава која су опредељена
3. Који субјекти имају право учешћа
4. Критеријуме за оцену пројеката на основу којих
ће се додељивати средства
5. Прецизне рокове у којима се спроводи конкурс
6. Информацију о документацији коју прилаже
подносилац пројекта
7. Позив медијским удружењима и медијским струч
њацима за пријављивање кандидата за чланове
комисије.

Број: 011-8/2021-II од 2. фебруара 2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић
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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.

