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121.
На основу члана 19.став 2, члана 22, 24 и 26. став
1.тачка 1. Закона о јавној својини (‘’Службени гласник
РС’’, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18) и члана 44. став 1, тачка 21)
Статута општине Велика Плана (‘’Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка’’, број 10/19),
Општинско Веће општине Велика Плана на 42.
седници одржаној дана 30.06.2021.године донело је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НАКОРИШЋЕЊЕ
КЛИМА УРЕЂАЈА ОПШТОЈ
БОЛНИЦИ ‘’СТЕФАН ВИСОКИ’’ У
СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ
Члан 1.
У циљу несметаног обављања послова здравствене
заштите становништва на територији оштина Велика
Плана и Смедеревска Паланка, Општој болници
‘’Стефан Високи’’уСмедеревској Паланци даје се на
коришћење један клима уређај, модел mdoaf 12 hnt,
капацитета хлађења 3,5 KW, енергетске класе 3,21/а
и капацитета грејања 3,8KW, власништво општине
Велика Плана.

Члан 2.
Клима уређај из члана 1. ове одлуке даје се на трајно
коришћење без накнаде Општој болници ‘’Стефан
Високи’’ уСмедеревској Паланци.

Члан 3.
Обавезује се болница ‘’Стефан Високи’’ у
Смедеревској Паланци да клима уређај користи у
складу са њеном редовном наменом и са пажњом
доброг домаћина, а нарочито у летњим условима када
је потребно обезбедити одговарајуће темепературе у
просторијама у којима бораве пацијенти.

Члан 4.
Ову одлуку доставити председнику општине
Велика Плана, начелнику Општинске управе општине
Велика Плана, документацији и архиви.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у ‘’Међуопоштинском службеном листу
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’.
Број: 011-51/2021-II
У Великој Плани, 30. јуна 2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић
122.
На основу члана 19.став 2, члана 22, 24 и 26. став
1.тачка 1. Закона о јавној својини (‘’Службени гласник
РС’’, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18) и члана 44. став 1, тачка 21)
Статута општине Велика Плана (‘’Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка’’, број 10/19),
Општинско Веће општине Велика Плана на 42.
седници одржаној дана 30.06.2021.године донело је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
КЛИМА УРЕЂАЈА ПОЛИЦИЈСКОЈ
СТАНИЦИ У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ
Члан 1.
У циљу несметаног обављања послова и извршавања
задатака из своје надлежности, Полицијској станици
Велика Плана даје се на коришћење један клима
уређај, модел mdoaf 12 hnt, капацитета хлађења 3,5
KW, енергетске класе 3,21/а и капацитета грејања
3,8KW, власништво општине Велика Плана.
Члан 2.
Клима уређај из члана 1. ове одлуке даје се на
трајно коришћење без накнаде Полицијској станици
у Великој Плани.
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Члан 3.
2. Конкурсна комисија спроводи поступак за избор
заменика начелника Општинске управе општине
Обавезује се Полоцијска станица у Великој Плани
Велика Плана, по огласу Општинског већаопштине
да клима уређај користи у складу са њеном редовном
Велика Плана.
наменом и са пажњом доброг домаћина, сноси
трошкове редовног и ванредног одржавања уређаја и
3. У Конкурсну комисију се именују:
очува његову употребну вредност.
1) Светлана Младеновић, начелник Одељења за
Члан 4.
Ову одлуку доставити председнику општине
Велика Плана, начелнику Општинске управе општине
Велика Плана, документацији и архиви.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у ‘’Међуопоштинском службеном листу
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’.
Број: 011-52/2021-II
У Великој Плани, 30. јуна 2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић
123.
На основу члана 49. став 2. и члана 95. став 2.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе (‘’Службени
гласник РС’’, број 21/16, 113/17, 95/18 и 113/2017 –
др. закон), члана 46. став 1. тачка 7. Законао локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’,б рој 129/07,
83/14 - др. закон, 101/16- др. закон и 47/18) и члана 33.
Одлуке о Општинскомвећу општине Велика Плана
(‘’Међуопштински лист општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка’’, број 41/08, 22/12 и 16/19),
Општинско веће општине Велика Плана на 42.
седници одржаној 30.06.2021. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
СПРOВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
СЛУЖБЕНИКА НАПОЛОЖАЈУЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА
1. Овим решењем образује се Комисија за
спровођење конкурса за попуњавање радног места
службеника на положају- заменика начелника
Општинске управе општине Велика Плана ( у даљем
тексту: Конкурсна комисија)

општу управу и заједничке послове
2) Оливера Которчевић – Ђокић, начелник Одељења
за друштвене делатности
3) Драгaна Исаиловић, начелник Одељења за
финансије
4. Задатак Конкурсне комисије је да:
-прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе;
-састави списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак, који потписују сви чланови
Конкурсне комисије;
- утврди мерила и критеријуме за избор наченика
Општинске управе општине Велика Плана;
- обавестикандидате о датуму, времену и месту
обављања усмене провере стручне оспособљености,
знања и вештина.Обавештење се даје писменим
путем, а може и путем интернет адресе ако је дата,
као и телефонским путем;
- спроводе изборни поступак међу кандидатима
који испуњавају услове за начелнка општинске
упрaве;
- утврди резултат кандидата према критеријумима
које је утврдила;
- по окончаном изборном посупку у року од 15
дана сачини листу за избор са највише три кандидата
која су с најбољим резултатотм испунила мерила
прописана за избор;
- достави Општинском већу општине Велика Плана
листуза избор са највише три најбоље рангирана
кандидата са бројчано исказаним и утврђеним
резултатима, са записницима опредузетим радњама у
току изборног поступка као и записник о изборном
поступку који садржи све податке о резултатима које
су кандидати постигли у изборном поступку;
5. Уколико утврди да није било пријава на јавном
конкурсу или ниједан каандидат није испунио услове
јавног кокурса, односно доствио свс потребне доказе
или су пријаве неблаговремене, недопуштене и
неразумљиве, председник Конкурсне комисије о томе
саствља извштај и доствавља га Општинском већу
општине Велика Плана у року од пет дана од дана
затварања јавног конкурса.
6. Конкурсна комисија одлуке доноси већином
гласова, при чему глас председника Конкурсне
комисије има исту снагу као и чланаКонкурсне
комисије.
Чланови Конкурсне комисије бирају већином
гласова председника Конкурсне комисије
Конкурсна комисија води записник о свом раду,
који потписује председник Конкурсне комисије.
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Чланови Конкурсне комисије дужни су да чувају
обрачун и исплату зарада запослених у Туристичкој
податке до којих су дошли током спровођења
организацији општине Велика Плана, број:111 од
поступка.
27.02.2020. године, исплаћене почев од марта 2020.
године.
7. Све стручне и административне послове за
Конкурсну комисију обавља Одељењеза општу
управу и заједничке послове Општинске управе
III
општине Велика Плана.
Ово решење објавити у ‘’Међуопштинском
службеном листу општина Велика Плана и
8. Ово решење објавити у’’Међуопштинском
Смедеревска Паланка’’.
службеном листу општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка’’.
Број: 02-167/2021-II
Број: 02-166/2021-II
У Великој Плани, 30. јуна 2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић
124.
На основу члана 44. став 1. тачка 11) Статута
општине Велика Плана (‘’Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’,
број 10/2019) и члана 2. Одлуке о Општинском већу
општине Велика Плана(‘’Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’,
број 41/08, 22/13 и 16/2019), а у вези са чланом 17.
став 2. алинеја 2. Одлуке о промени статуса Јавне
установе Туристичко-спортски центар ‘’Велика
Плана’’ Велика Плана у Туристичку организацију
општине Велика Плана (‘’Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’,
број 55/2018),
Општинсковеће општине Велика Плана, на 42.
седници одржаној 30.06.2021. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИНА
ПРАВИЛНИКО КОЕФИЦИЈЕНТИМА
ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ЗАРАДА
ЗАПОСЛЕНИХ У ТУРИСТИЧКОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА
I
Даје се сагласност на Правилник о коефицијентима
за обрачун и исплату зарада запослених у Туристичкој
организацији општине Велика Плана који је донео
Управни одбор Туристичке организације општине
Велика Плана, на седници одржаној 27.02.2020.
године.
II
Даје се сагласност на зараде запослених у
Туристичкој организацији општине Велика Плана
које су, у складу саПравилником о коефицијентима за

У Великој Плани, 30. јуна 2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић
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