
бр. 10, 25.3.2019. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 332. страна

 2

 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
 
 
УВОД.......................................................................................................................................3 
 
МАКРОЕКОНОМСКИ .........................................................................................................4 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ, ДЕМОГРАФСКА КРЕТАЊА,  ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ И 
НЕЗАПОСЛЕНИХ, ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА, ТРЕНДОВИ НА ТРЖИТУ 
РАДА ………………………………………………………………………………………………… 6 
 
SWOT анализа.........................................................................................................................15 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА И МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ  ЗАПОШЉАВАЊА  
 У 2018. ГОДИНИ..................................................................................................................16 
 
ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ  ЗАПОШЉАВАЊА У 2019................17 
 
ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР...................................................................18 
 
ПЛАН МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЊАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
У 2019. ГОДИНИ...................................................................................................................19 
 
ТАБЕЛА ПРИОРИТЕТА, МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ 
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 
2019.ГОДИНУ...........................................................................................................................20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УВОД 



333. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 10, 25.3.2019. године

 3

На основу члана  41. Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености(’’Сл.гласникРС’’,брoj 36/2009, 88/2010,3 8/2015 и 113/2017), Националног  
акционог плана запошљавања за 2019. годину („Службени гласник РС”, брoj 105/2018) и 
члана 24. став 1 тачка 6. Статута Општине Велика Плана (’’Међуопштински службени 
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, брoj 39/2008), 
 Скупштина општине Велика Плана по прибављеном мишљењу Локалног савета за 
запошљавање Општине Велика Плана бр.10-1/2019  од 14.02.2019. године, донела је 
 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 
ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНИ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
 Локални акциони план запошљавања општине Велика Плана за 2019. годину 
представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2019. 
години у општини Велика Плана. 
 Приоритети активне политике запошљавања у 2019. години првенствено су 
усмерени на подстицање социјалне инклузије на тржишту рада и отварања нових радних 
места. У том смислу приоритети политике запошљавања у 2019. години су: 
 1. Поспешивање приватног предузетништва, као и отварање нових  предузетничких 
радњи и других привредних субјеката.  
 2. Подршка отварању нових радних места, смањивање утицаја могућих негативних 
економских кретања на постојеће послове и подстицање формалног запошљавања у 
приватном сектору. 
 3. Запошљавање и промовисање особа са посебним потребама и лица са 
инвалидитетом, ангажовање истих на спровођењу јавних радова. 
            4. Смањивање незапослености младих и промовисање запошљавања младих, 
посебно оних који су прилагођени смањеној могућности за запошљавање. 
 5. Веће улагање у људске ресурсе побољшањем образовања и обука у циљу 
усклађивања понуде и потражње на тржишту рада. 
 6. Промовисање социјалне инклузије и једнаких могућности на тржишту рада. 
 7.  Запошљавање незапослених на извођењу јавних радова.. 
            8. Стицање радног искуства и укључивање незапослених у сферу  радних обавеза. 
  
                Приоритети политике запошљавања у 2019. години произашли су из реалних 
потреба и део су стратешких опредељења и средњорочних циљева, тако да се не очекује да 
у потпуности буду реализовани у 2019. години. Ипак је неопходно започети са 
реализацијом активности које се на њих односе, како би се у наредним годинама достигли 
жељени резултати.  
Евиденције НСЗ за добијање субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије 
теже запошљивих имаће: млади до 30 година старости,старији од 50 година,вишкови 
запослених, роми, особе са инвалидитетом као и радно способни корисници новчане 
помоћи. Приоритете при добијању субвенција за запошљавање имаће млади до 30 година 
старости са нижим квалификацијама, без квалификација ,млади који су имали/имају 
статус детета без родитељског старања, статус детета палих бораца у рату, жртава 
трговине људима и жртава породичног насиља.  
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  МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР 
(Преузето из Националног акционог плана запошљавања за 2019.годину) 

 
Економска активност током 2018. године бележи значајан раст. Према пројекцији 

Министарства финансија очекивани међугодишњи раст БДП у 2018. години је 4,2%. Расту 
БДП допринели су раст грађевинарства и услужног сектора, пољопривредне производње 
која је значајно већа од прошлогодишње и стабилно повећање индустрије.  

У првих девет месеци 2018. године укупна индустрија бележи раст физичког обима 
од 2,3%. Најзначајнији је утицај прерађивачке индустрије, која је међугодишње произвела 
за 2,7% више и тиме дала допринос стопи раста укупне индустрије од 1,9 п.п. У 19 од 24 
делатности прерађивачке индустрије регистрована су позитивна кретања. По 
најснажнијем позитивном утицају издваја се нафтна индустрија и производња основних 
метала. Убрзање машинске индустрије стимулисано је већом тражњом за инвестиционим 
добрима, док је већа производња грађевинског материјала, детерминисана убрзањем 
грађевинских радова.  

Очекује се да ће у 2018. години извоз остварити раст од 9,2%, али ће, услед 
повећаних потреба привреде за репроматеријалом као и средствима за рад, бити праћен 
повећаним увозом за 9,8%. Оваква динамика спољнотрговинске размене ће за последицу 
имати благо негативан допринос нето извоза на укупну стопу привредног раста. То ће 
довести и до благог погоршања дефицита текућег рачуна платног биланса, али овај 
дефицит је и даље у потпуности покривен страним директним инвестицијама, које ће у 
2018. години остварити раст за око 9% и достићи износ од 2,6 млрд евра.  

Прилив страних директних инвестиција се континуирано повећава и обезбеђује 
пуну покривеност дефицита текућег рачуна платног биланса. Највећим делом странe 
директнe инвестициje су реализоване у делатностима прерађивачке индустрије које 
производе размењива добра, као и у услугама које су оријентисане ка иностранству, што 
повољно утиче на односе спољнотрговинске размене.  

Уместо планираног дефицита буџета, очекује се суфицит од 0,6% БДП. 2018. 
година ће бити друга година заредом са позитивним фискалним резултатом, што је 
потврда успешности спроведене консолидације и очувања фискалне дисциплине.  

Последично оваквом фискалном резултату, брзина смањења учешћа јавног дуга у 
БДП је већа од пројектоване, па се приближавање нивоу од 50% БДП очекује 2019. 
године.  

Основна оријентација креатора економских мера јесте јачање успостављеног 
модела раста који почива на повећању инвестиција и извоза.  

Подстицајне мере за привлачење страних директних инвестиција имају за циљ 
даље подизање атрактивности оних делатности које продукују размењива добра, како би 
се убрзао раст извоза и смањиле регионалне неједнакости. Такође, Република Србија је 
фокусирана на смањење друштвених неједнакости, обезбеђење инклузивности привредног 
раста и креирање амбијента социјалне кохезије. 

У периоду од 2016. године закључно са октобром 2018. године потписано је укупно 
64 Уговора о додели подстицаја1, а реализацијом ових пројеката отвориће се најмање 
31.090 радних места, од чега највише у областима: Производња електричне опреме, 
Производња моторних возила, приколица и полуприколица, Поправка и монтажа машина 
и опреме, Производња производа од гуме и пластике, са укупно 18.366 радних места. 
Према степену развијености јединица локалне самоуправе утврђеним у складу са 
посебним прописом Владе, од укупно 64 инвестициона пројеката, 22 се реализује у 
јединицима локалне самоуправе које припадају првој групи развијености (изнад 
републичког просека), 20 у јединицима локалне самоуправе које припадају другој групи (у 
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распону од 80% до 100% републичког просека), 14 у јединицима локалне самоуправе које 
припадају трећој групи (у распону од 60% до 80% републичког просека), 4 у јединицима 
локалне самоуправе које припадају четвртој групи (степен развијености испод 60% 
републичког просека) и 4 у девастираним подручјима (степен развијености испод 50% 
републичког просека). 

На основу евиденција Централног регистра обавезног социјалног осигурања и 
Статистичког пословног регистра, на крају трећег квартала 2018. године2 укупан број 
запослених у Републици Србији је износио 2.146.842 лица. Од укупног броја, 1.699.260 
запосленo je у правним лицима, 370.016 представљају предузетници, лица запослена код 
њих и лица која самостално обављају делатност, а 77.566 лица представљају регистровани 
индивидуални пољопривредници. 

Укрштањем података о броју новозапослених по секторима делатности и реалним 
стопама раста, уочено је да кретање запослености не прати раст сектора. Сезонска 
компонента донекле је изражена у броју новозапослених у сектору Грађевинарства. И 
даље у запошљавању доминирају традиционални сектори као што су Прерађивачка 
индустрија, рударство и остала индустрија и Трговина на велико и мало, саобраћај и 
складиштење и услуге смештаја и исхране, док примат у расту БДВ сектора преузимају 
сектори попут Информисања и комуникација и Финансијских делатности и делатности 
осигурања. Раст ових сектора треба посматрати као потенцијал за додатни раст 
запослености3. 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ, ДЕМОГРАФСКА КРЕТАЊА,  ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ И НЕЗАПОСЛЕНИХ, ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА 
СТАНОВНИШТВА, ТРЕНДОВИ НА ТРЖИТУ РАДА 
 

 1991. 2011. 2017.(процена) 
Општина Велика Плана  345 (км ²) 46.591 40.902 38.423 
 
 

Према статистичким подацима Републичког завода за статистику, а према попису из 
2011. године, укупан број становника у Општини Велика Плана је 40.902 од чега је 
20.139 односно (49,23%) мушко, а 20.763 односно 50,77% женско становништво. 

 

Извор Попис становништва, 2011. год. 

 

 Старосна  структура становништва 
 

Удео младих у радној снази у општини Велика Плана износи 27 %, што је 
приближно висини процента  у Републици. Када се посматра удео радне снаге у радно 
способном становништву у општини Велика Плана, процентуални износ је 78 %, a за 
Републику Србију 79,71%.                 

 
Становништво према старости  по попису 2011. године 

 

 Укупно 15-29 година 15-64 година Удео младих у радној снази 

Општина Велика Плана 40.902 7.422 27.468 27% 

Извор:  Попис становништва, 2011. год. 
 
 

                                                 
2 Републички завод за статистику 
3 Анализа кретања запослености према секторима делатности 
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Радни контигент и становништво старо 15 и више година, по попису 2011. године 
 
 Укупно 15 и више 

година 
15-64 
година 

Удео радне снаге у радно 
способном становништву 

Општина Велика Плана 
 
Мушко 
 
Женско 

40.902 
 
20.139 
 
20.763 

35.093 
 
17.157 
 
17.936 

27.468 
 
14.015 
 
13.453 

78% 

Извор:  Попис становништва, 2011. год. 
 

 
Старосна и полна структура становништва 

 
 0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 и више 

Укупно 5.809 4.956 5.042 5.320 5.505 6.645 7.625 
Мушкарци 2.982 2.594 2.675 2.722 2.732 3.292 3.142 
Жене 2.827 2.362 2.367 2.598 2.773 3.353 4.483 

Извор:  Попис становништва, 2011. год. 

 
Основни контигент и индикатори становништва 2017. 

 
Општина Контигент становништва Просечна  

старост 
становништва 

18-64 (0-17 и 65 +) 

Општина Велика 
Плана 

23.822 62% 14.601 38 % 44 

Извор Републички завод за статистику- Општине и региони у Републици Србији, 2018. 
 


Образовна структура становништва 
   Завршена средња школа је најчешћи вид образовања (45,6 %), становништва 

општине Велика Плана, на другом месту је основно образовање 26,6 %, док је 4,1 % 
становништва са високим образовањем. Без школске спреме је 3,1% становништва 
старости 15 и више година, а са непотпуним основним образовањем је 16,2% . 

 Већа школска спрема, средње и више  образовање преовлађује код мушкараца. 
 
 
Становништво старије  15  и више година према школској спреми по попису 
2011.године 
 

  Школска спрема Образовање 
без ш.с. непотпуна основно средње више високо непоз-

нато 

Општина Велика Плана 
Укупно 35.093 1.100 5.709 9.340 15.991 1.296 1.456 201 
Мушко 17.157 200 2.167 4.209 9.078 678 721 104 
Женско 17.936 900 3.542 5.131 6.913 618 735 97 
Извор: Попис становништва, 2011. год. 
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   Витални догађаји 
У односу на природни прираштај на 1000 становника у Републици Србији  (-5,1) , у 

општини Велика Плана  износи -9,8. 
 Општина Велика Плана 

Број живорођених 276 

Живорођени на 1000 становника 7,2 

Број умрлих 653 
Умрли на 1000 становника 17,7 

Природни прираштај - 377 
Природни прираштај на 1000 становника -9,8 

Извор Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији, 2018. 

 

  Трендови на тржишту рада у општини Велика Плана 
На основу годишњих података  Републичког завода за статистику (РЗС), може се 

закључити да је укупан број запослених лица  узраста (15 и више) у 2017. години 
износио је 7.501 лица, док је за 375 лица повећан број запослених у 2018. години. Укупан 
просечан број незапослених лица  узраста (15 и више), према подацима РЗС-а у 2018. 
години износио је 3.043 , што је за 251 лице   мање у односу на 2017. годину. 
 
 

Трендови на тржишту рада за 2016 - 2018. годину, становништво 15 и више година, 
годишњи просеци 

 

Год. Становништво Стопа 
  Узраста 15 година 

и више 

активно запослени незапослени активно. запослено. незапослен. 

 1 2=3+4 3 4 5=2/1 6=3/1 7=4/2 

2016. 33.590 10.389 7.135 3.131 30,93% 21,24% 30,1% 

2017. 33.134 10.452 7.501 3.294 31,5% 22,6% 28,2% 

2018. 33.011 10.919 7.876 3.043 33,1% 23,8% 27,9% 
Извор: Републички завод за статистику- Општине и региони у Републици Србији, 2016.- 2018. 

 
 
Регистрована запосленост 2018
Укупно Правна лица Приватни предузетници 

самостална делатност 
Регистрована 
пољопривредна газдинства 

   

   
Извор: Републички завод за статистику 2018. 




  Незапосленост 
 

Преглед броја незапослених лица на територији општине Велика Плана у периоду 
од 2013. до 2018. године који су приказани у табели, показују да од 2013. године број 
незапослених лица опада, у 2018. години (2.951). Коришћени су подаци Националне 
службе за запошљавање, децембар 2018. године. 
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Општина 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 
Број 3.765 3.543 3.276 3.131 3.294 2.951 

 

 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 
Укупно 3.894 3.797 3.526 3.261 3.131 3.043 
Жене Број 2.036 1.993 1.799 1.688 1.685   1.676 

% 52,29 52,49 51,02 51,76 53,83    55,07 

 

Преглед броја незапослених лица на територији општине Велика Плана 2013 - 
2018.године 

 

 
 
 

Извор: *Национална служба за запошљавање , стање 31.12.2018. 
године 

 

  
         Преглед просечног броја незапослених лица за општину  2013 -2018.год. 
 
 
 
 
 

 
 
Извор Национална служба за запошљавање, 2013 - 2018. година 

                              Старосна структура незапослених лица 

 
Према подацима Националне службе за запошљавање,   који су дати у табели, у  

2018. години највећи број незапослених лица са територије општине Велика Плана 
припадају старосној групи од 40 до 44 година (11,629%), а затим следе  лица  старости 
од 50 до 54 година (13,08%) и лица од 45 до 49 година (11,99%). У поређењу са 
подацима за  2017. годину проценат учешћа у незапослености старосне групе младих до 
29 година (21,06) се смањио (23,15 у 2017.) као и проценат учешћа незапослености од 30 
до 4 9 година (45,1) (45,61 у 2017.), док се повећао проценат  учешћа у незапослености 
старосне групе преко 50 година. 

Незапослена лица по годинама старости 

(стање на дан 31.12.2018.године) 
 

 

 
Извор: Национална служба за запошљавање (31.21.2018.година) 

*Стање на дан 31.12. 2017. године 
 
 

Године старости Учешће у незапослености у % 
2017.* 2018. 

15-19 3,82 3,21 
20-24 9,47 8,33 
25-29 9,86 9,52 
30-34 10,53 10,4 
35-39 10,62 11,08 
40-44 12,50 11,62 
45-49 11,96 12,00 
50-54 13,05 13,08 
55-59 12,08 12,74 
60-64 6,07  7,99 

  100%  100% 
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Структура незапослености према полу 
 

Просечан број незапослених лица у општини Велика Плана у периоду од 2016. до  
2018. години по подацима Националне службе за запошљавање бележи  пад од 2016. 
      У  2018. године када је  износио 3 .043,  што је за 88 мање од броја незапослених у 
2017. години. Број незапослених лица старости од 15 до 29 година, у опадању је од 
2016.  године, док је  број  незапослених  лица  старости  преко  50 година у  порасту.У 
укупном броју незапослених лица проценат незапослених жена је у порасту.        У 
2018. години проценат незапослених жена је износио 55,07%, и порастао у односу на 
проценат у 2017. години . Проценат незапослених жена старости од 15 до 29 година у 
2018. години је 53,45%, и већи је у односу на 2017. годину када је био 55,10%. Проценат 
незапослених жена старости преко 50 година у посматраном периоду од 2016. до 2018. 
године је у порасту. У 2016. години износио је 40,66%,  а 2018. године 48,56%. Просек 
незапослених лица по полу у општини Велика Плана у 2018. години је 55,07% 
женских становника и 44,93% мушких.  

 

 
Незапослена лица према полу и годинама старости на територији 

општине Велика Плана 2016 - 2018. 
 
 Укупно 15-29 година 50 и више година 

година укупно жена % укупно жена % укупно жена % 
2016. 3.261 1.688 51,76 840 412 49,05 851 346 40,66 
2017. 3.131 1.685 53,82 715 394 55,10 877 397 45,27 
2018. 3.043 1.676 55,07 638 341 53,45 1042 506 48,56 

 

   Дужина трајања незапослености 
 

Подаци о трајању незапослености  указују да је  највеће  процентуално  учешће 
имају лица која чекају на запослење од 1 до 2 године што износи 15,93% у 2017. 
години, односно 15,65% у 2018. години, затим лица која чекају на запослење од 5-
8година(12,50% у 2017.години, односно12,94% у 2018. години) и лица која чекају 
запослење до 3 месеца(13,11 у 2017.години, односно 12,87% у 2018.години). Може  се  
закључити  да  се незнатно смањио  проценат  лица  која  чекају на запослење за све 
периоде чекања до 2 године и за период 3-5 година, а да се повећао за период од 2-3 
година у 2018.години за 091%(9,35% у 2017.години, односно 10,26% у 2018.години), 
да се незнатно повећао проценат лица која чекају на запослење за период од 5-8 
година(12,50% у 2017.години, односно 12,94% у 2018.години) као и за период чекања 
преко 8 година.         

 

Незапослена лица према дужини тражења посла 
(стање на дан 31.12.2018. године) 

Трајање  

незапослености 

Учешће у незапослености у % 

2017.* 2018.***
* до 3 месеца 13,11 12,87 

3 - 6 месеци 9,62 9,28 
6 - 9 месеци 5,95 5,25 
9 - 12 месеци 5,16 4,87 
1 - 2 године 15,93 15,65 
2 - 3 године 9,35 10,26 
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Образовна 

структура 

Број незапослених у % 

2017.* 2018. 

I 26,53 28,63 
II 10,71 9,92 
III 24,68 23,82 
IV 29,72 29,17 
V 0,36 0,40 

VI-1 2,33 2,23 
VI-2 2,09 2,03 
VII-1 3,55 3,76 
VII-2 0 0 
VIII 0 0 

Нестручни 37,24 38,55 
Стручни 62,76 61,45 
Укупно: 100 100 

 

3 - 5 година 12,41 11,80 
5 – 8 година          12,50        12,94 
8 - 10 година 4,15 4,67 

преко 10 година        11,77        12,36 

 100% 100% 
Извор: Национална служба за запошљавање (31.12.2018.година) 

*Стање на дан 31.12. 2017. Године 
 
        

     Образовна структура незапослених лица 
 
 Подаци о незапосленим лицима и њиховом образовању у 2018. години указују да је 
61,45% незапослених стручних лица. Лица без квалификација и са ниским 
квалификацијама чине 38,55% незапослених лица. Међу незапосленим лицима је највећи 
број са  завршеним  четвртим  степеном  стручне  спреме,  што  у  процентима  износи 
29,17%, затим следе лица са првим степеном образовања у проценту од 28,63% и са 
трећим степеном 23,82%. 
                                            

 Незапослена лица према степену стручне спреме 
стање на дан 31.12.2018.године 





















 

 

 

            

                    

   Осетљиве групе незапослених 
 

Подаци који се односе на незапослене који припадају категорији теже запошљивих 
лица, показују да је међу незапосленима већи број жена ( 55,07% ),   а затим да има 
највише незапослених у категорији дугорочно незапослених лица ( 1-2 године 15,65%), 
затим старијих од 50 година (34,2%), категорије младих до 30 година старости (21,00%).  

   Запосленост 
         Укупан број запослених у општини Велика Плана на основу података Републичког 
завода за статистику, који се односе на 2016. годину и годишњи просек је 7.135, од тога у 
привредним друштвима, установама, задругама и организацијама запослено је 5.024 лица, 
што процентуално износи 70,41%. Број приватних предузетника и запослених код њих је 
1.685, што је изражено у процентима 23,61% и регистровани индивидуални 
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пољопривредници 426, што је изражено у процентима 5,97%. У 2017. години  годишњи 
просек износи 7.501 од тога привредним друштвима, установама, задругама и 
организацијама запослено је 5.247 лица, што процентуално износи 69,95%. Број приватних 
предузетника и запослених код њих је 1.784, што је изражено у процентима 23,78% и 
регистровани индивидуални пољопривредници 470, што је изражено у процентима 6,26%. 
У 2018. години  годишњи просек износи 7.876 од тога привредним друштвима, установама, 
задругама и организацијама запослено је 5.562 лица, што процентуално износи 70,61%. Број 
приватних предузетника и запослених код њих је 1.884, што је изражено у процентима 
23,92% и регистровани индивидуални пољопривредници 430, што је изражено у процентима 
5,45%. 
 

  
Година 

Општина Велика Плана  Број 
запослених 
на 1000 
становника 

 Укупно Предузећа, 
установе и 
задруге 

Приватни 
Предузетници и 
запослени код њих 

Регистровани 
пољопривредни 
произвођачи 

2016. 7.135 5.024 1.685 426 184 

2017. 7.501 5.247 1.784 470 195 

2018. 7.876 5.562 1.884 430 207 

Извор: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији, 2018. 
 

 

    Запосленост по секторима 
У општини Велика Плана је највећи број запослених (у предузећима, установама, 

задругама и организацијама ), по секторима делатности у 2018. години, у сектору 
прерађивачке индустрије 1.904, затим у сектору трговине на велико и мало 1.837, следи 
образовање 626, затим грађевинарство 418. Коришћени су подаци Републичког завода за 
статистику, 2018. година. 

 
 
Запослени  по секторима делатности 2018. 

 
 

 
Сектори делатности 

2018. 

Број 

Запослених 
Структура 

% 
Пољопривреда, шумарство и водопривреда 167 2,24 
Вађење руда и камена 45 0,60 
Прерађивачка индустрија 1.904 25,57 
Снабдевање ел.енергијом, гасом и паром 64 0,90 
Снабдевање водом и управљање отпад. вод.  200 2,67 
Грађевинарство 418 5,61 
Трговина на велико и мало 1.837 24,67 
Саобраћај и складиштење 378 5,08 
Услуге смештаја и исхране 362 4,86 
Информисање и комуникације 67 0,90 
Финансијске делатности и делат. осигурање 75 1,01 
Пословање некретнинама 4 0,05 
Стручне, научне, иновац. и тех. делатности 214 2,87 
Административне и помоћне услужне 137 1,84 
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Државна управа и социјално осигурање 397 5,33 
Образовање 626 8,41 
Здравствени и социјални рад 315 4,23 
Уметност, забава и рекреација 87 1,17 
Остале услужне делатности 150 2,01 

Укупно  7.446 100,00 
Извор Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији, 2018. 


 
 

 

Просечна бруто зарада по запосленом на територији општине Велика Плана за октобар 
2018. године, у износу од 57.581,00  РСД већа је од зараде исплаћене у истом месецу 2017. 
године за 1,08% (52.931 РСД у октобру 2017. године). 
 

Просечне бруто зараде по запосленом 
 Просечне зараде РСД (бруто) 
 X 2017. X 2018. I-X 2018. 
ОпштинаВелика Плана   52.931 57.581 56.815

,.,00,0 
 
Извор:Републички завод за статистику 

    Правна лица и предузетници 
 

На територији општине Велика Плана  активна су 383 правна лица и 1.319 
предузетничке радње регистрованих на територији општине Велика Плана у 2018. години, 
према подацима Агенције за привредне регистре. 

 
Извор: Агенција за привредне регистре 
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SWOT АНАЛИЗА 
 

 
            S- снаге 

 

-Постојање стратешких и планских 
докумената 
-Постојање Савета за запошљавање 
-Постојање Одсека за локални економски 
развој 
-Постојање Канцеларије за младе 
-Повољан геостратешки положај 
-Постојање индустријских зона 
-Добра опремљеност инфраструктуром 

индустр. зона 
- Устаљен број предузетника  
- Стални пораст броја правних лица 
- Могућност развоја свих привредних 
делатности 
- Висок удео младих у радној снази 
- Висок проценат учешћа радне снаге у 

радно способном становништву  
- Висок удео писменог становништва  
- Висок удео становништва са завршеном 

средњом школом  
- Значајан удео лица са високим 
образовањем  
- Постојање  програма за 

преквалификацију радне снаге при НСЗ. 
 

  W-слабости  
-Затварање великих привредних субјеката 
-Вишегодишња заступљеност истих 
сектора делатности код предузетника и 
правних лица 

- Највећи број запослених у сектору 
трговине 
- Висока просечна старост становништва 
- Највећи број незапослених је са четвртим 
степеном стручне спреме 
- Висока стопа незапослености 
-Велики број незапослених из категорије 
теже запошљивих лица 
- Постојање дугорочне незапослености 
- Велики проценат незапослених лица од 
50-54 година 
- Велики број незапослених жена од 15-29 
година и 50 и више 
- Висок удео младих у незапосленима 

 

О -шансе  

-Успешно спровођење процеса реформи у 
свим сегментима друштва 
-Изградња инфраструктуре потребне 
привреди 
-Повећање производње и извоза 
-Поједностављење процедуре за покретање 
бизниса 
-Веће коришћење приступних фондова ЕУ 
-Републички фондови за развој привреде и 
средства општинских буџета 
-Потенцијали за развој туризма 
-Потенцијали за развој пољопривреде 

 

Т -опасности 

- Смањење броја радних места у привреди 

- Могућност пораста стопе инфлације  

- Могућност појаве економске кризе  

- Слабљење привредне активности  

- Скупи кредити банака 
- Високи трошкови преласка на нове 
флексибилне технологије 

- Одлив стручног кадра потребних 
привреди 

- Елементарне непогоде 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА И МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ  ЗАПОШЉАВАЊА  
 У 2018. ГОДИНИ  

 
       За програме и мере запошљавања у 2018. години општина Велика Плана је планирала 
и издвојила средства из Буџета Општине у износу од 9.000.000,00 динара, а НСЗ је 
издвојила средства у износу од 8.365.770,31 динара, што укупно износи 17.365.720,31 
динара. 
 

- За програмску меру самозапошљавање, тј. отварање нових предузетничких 
радњи издвојена су средства у износу од 3.500.000,00 динара, а НСЗ је издвојила 
3.362.745,10 динара,што укупно износи 6.862.745,10 динара. Од укупне суме 
утрошено је 6.780.000,00 динара за укупно 37 корисника субвенција. Субвенција 
по кориснику износи 180.000,00 динара. Средства издвојена за самозапошљавање 
користило је 10 лица до 30 година живота, 18 лица од 30-50 година живота и 9 лица 
преко 50 година живота, док је укупно било 22 мушкараца и 15 жена.  

- За програмску меру новозапошљавање, тј. запошљавање незапослених лица код 
послодаваца, Општина је издвојила 3.500.000,00 динара, а НСЗ 3.362.745,10 динара, 
што укупно износи 6.862.745,10 динара за 34 корисника. Од ове суме укупно је 
утрошено 6.800.000.00 динара. Износ субвенције по кориснику је 200.000,00 
динара. Средства издвојена за новозапошљавање користило је 18 лица до 30 година 
живота, 6 лица од 30-50 година живота и 10 лица преко 50 година живота, док је 
укупно било 20 мушкараца и 14 жена 

- За програмску меру спровођење јавних радова, Општина Велика Плана је издвојила 
средства у износу од  2.000.000,00 динара, а НСЗ 1.758.770,31 динара, што укупно 
износи 3.758.770,31 динара. Укупно је ангажовано 39 лица. Средства издвојена за 
јавне радове користило је 9 лица до 30 година живота, 21 лица од 30-50 година 
живота и 9 лица преко 50 година живота, док је укупно било 25 мушкараца и 14 
жена 
 Ова програмска мера је обухватила ангажовање теже запошљивих лица и 
лица са инвалидитетом. Наведена лица су обављала послове јавних радова – 
“Формирање  базе података у општинској управи и извођењу других јавних 
радова”. 
 
                                      
 

Програм активне 
мере 
запошљавања 
2018. година 

Корисници 
до 30 
година 
живота 

Корисници 
од 30-50 
година 
живота 

Преко 
50 
година 
живота 

Мушк
арци 

Жене Укуп-
но: 

Укупно 
утрошена 
средства 
Општина 
НСЗ 

Самозапошљавање 10 18 9 22 15 37 6.780.000,00 
Новозапошљавање 18 6 10 20 14 34 6.800.000,00 
Јавни радови 9 21 9 25 14 39 3.785.770,31 
Укупно: 37 45 28 67 43 110 17.365.720,31 

 
 
         ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР 
         Правни оквир за доношење Локалног акционог плана запошљавања општине 
Велика Плана представља Закон о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености (Службени гласник РС“, број 36/2009,88/2010,38/2015 и 113/2017) и 
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 
(Службени гласник РС број 36/2009). 
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          Закон о  запошљавању и осигурању за случај незапослености отворио је 
могућност локалним самоуправама да  издвајају средства за финасирање локалне 
политике запошљавања. 
          Општина Велика Плана је Одлуком о буџету за 2019. годину. 
(«Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка», 
бр.25/2018) предвидела средства за ове намене у износу од 9.000.000,00 динара.,  а  
на основу НАПЗ за 2019.годину, Национална служба за запошљавање Републике 
Србије учествује као партнер у реализацији локалних акционих планова 
запошљавања.  
          
         У 2019. години активна политика запошљавања биће усмерена на реализацију 
активности које ће дати резултате на кратак рок, али и на оне које ће у 
средњорочном периоду довести до успостављања стабилног и одрживог тренда 
раста запослености, повећања продуктивности, спречавања искључености са 
тржишта рада и социјална инклузију и укључивање у процес рада лица која 
припадају категоријама теже запошљивих лица. 
          На основу стратешких опредељења и дефинисаних приоритета политике 
запошљавања у 2019.години утврђени су следећи циљеви који постижу спровођење 
програма и мера активне политике запошљавања. 
А. Отварања нових радних места и подстицање самозапошљавања, смањивање 
ефеката економске кризе на постојећа радна места и подстицање формалне 
запослености кроз: 
• Подстицање запошљавања и самозапошљавања,превенција незапослености 
• Подстицање запошљавања младих 
• Јачање капацитета институција тржишта рада и улоге социјалних партнера 
• Подршка смањивању неформалног рада 
• Подстицање запошљавања незапослених лица кроз извођење јавних радова 
Б. Унапређење социјалне инклузије и једнаког приступа тржишту рада кроз: 
• Уједначавање положаја жена и мушкараца на тржишту рада 
• Стварања услова за социјалну инклузију и запошљавање особа са 
инвалидетом, Рома, избеглих и расељених лица 
В.  Развој људских ресурса: 
• Унапређење система образовања и обука и усклађивање са потребама 
тржишта рада 
• Усклађивање расположиве радне снаге са потребама тржишта рада 
 

 
ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ  ЗАПОШЉАВАЊА У 2019. ГОДИНИ 

 
              Мерама локалне самоуправе и Локалног савета за запошљавање у сарадњи са 
свим релевантним чиниоцима а посебно са Националном службом за запошљавање 
активно ће бити пружена подршка реализацији мера активне политике 
запошљавања.Општина Велика Плана је Одлуком о буџету за 2019.годину 
(''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка''број 
41/2018) предвидела средства за ове намене у износу од 9.000.000,00 динара.                                                                                                     
 
1. Подстицање новог запошљавања- субвенција послодавцима 200.000,00 динара по 
новозапосленом. Субвенција за запошљавање које припада приватном сектору и који 
запошљавају незапослене на новооотвореним радним местима. 
Право учешћа на конкурсу за добијање субвенција за ново запошљавање имају микро, 
малa и средња предузећа. Наведени износи субвенције се за запошљавање следећих 
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категорије запошљавања ( особе са инвалидетом, радно способни корисници новчане 
социјалне помоћи, млади у домском, хранитељским породица, старатељским породицама 
и жртвама породичног насеља увећава се за 20% односно 240.000,00 динара по 
кориснику. Реализација поргама прати се 12 месеци. 
Међусобна права и обавезе у реализацији запошљавања лица биће регулисано уговором 
између послодавца и Националне службе запошљавања.За ову меру у Буџету општине 
предвиђена су средства у износу  од 3.500.000,00 динара. 
2. Подршка самозапошљавању јесу средства и стручна помоћ коју може да оствари 
незапослени који се самозапошљава и који се налази евиденцији Националне службе 
запошљавања. Средства за самозапошљавање се одобравају у виду субвенције ради 
оснивања радње од стране незапосленог или удруживањем више незапослених. 
Субвенција се одобравају у једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику који 
се налази на евиденцији филијала Националне службе за запошљавање у Великој Плани 
ради оснивање радње, задруге или другог облика предузетништва а приоритети код 
одобравања имају млаид до 30 година старости, вишкови заполсених , роми, особе са 
инвалидетом и жене. 
У случају самозапошљавања вишкова запослених  субвенција се одобрава у једнократном 
износу од 220.000,00 динара. 
У случају самозапошљавања особа са инвалидитетом субвеницја се одобарава у 
једнократном износу од 240.000,00 динара. 
Кориснику новчане накнаде за случај незапослености може се, ради самозапољавања 
,исплатити новчана накнада у једнократном износу без доприноса за обавезно социјално 
осигурање. Реализација поргама прати се 12 месеци. 
Међусобна права и обавезе у реализацији ових мера биће регулисано  уговором између 
лица које се самозапошљава и Националне службе запошљавања.За ову меру у Буџету 
општине предвиђена су средства у износу од 3.500.000,00 динара. 
3. Подршка запошљавању незапослених лица свих категорија теже запошљивих лица, 
због потреба локалног тржишта незапослених који се налазе на евиденцији НСЗ на 
извођењу јавних радова. На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) 
незапослених лица из наведених категорија незапослених (радно способни корисници 
новчане социјале помоћи, роми, лица без квалификација /ниским квалификацијама, 
вишкови запослених, лица која посао траже дуже од 18 месеци). 
Подстицај запошљавању теже запошљивих лица свих категорија са евиденције 
незапослених лица са евиденције НСЗ на извођењу јавних радова у категорији социо-
хуманитарних делатности оствариваће се путем одобравања субвенција у виду издвајања 
новчаних средстава. За извођење јавних радова, социо- хуманитарних делатности и 
заштите животне средине. Исплату накнаде за обавњен посао лицима ангажованим на 
јавним радовима ( по основу уговора о привремином и повременим пословима у висини 
до 22.000,00 динара на месечном нивоу за пун фонд радних часова односно срезмерно 
времену радног ангажовања на месчном нивоу која се увећава за припадујући порез и 
доприносе за обавезно социјално осигурање и која обухватаи трошкове доласка и одласка 
са рада). Накнада трошкова спровођења јавних радова  послодавцу (највише до 2.000,00 
динара по лицу, једнократно у зависности од трајања јавног рада). 
За ову меру у Буџету општине предвиђена су средства  у виду субвенција у износу од 
2.000.000,00 динара. 
Међусобна права и обавезе у реализацији ових мера биће регулисано Уговором о 
спровођењу јавног рада између НСЗ, општине Велика Плана и других извођача јавног 
рада и незапослених лица која се налазе на евиденцији НСЗ  теже запошљива лица свих 
категорија,лица са инвалидитетом и осталих незапослених лица(корисника субвенција). 
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ПЛАН МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЊАВАЊА И ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА У 2019. ГОДИНИ 
 
Бр. Мере активне политике 

запошљавања 
УКУПНО Средства 

(у динарима) 
1. Субвенција за самозапошљавање  13x200.000,00 

4x240.000,00 
3.500.000,00 

2. Субвенција послодавцима за 
новозапошљавање 

10x200.000,00 
4x220.000,00 
3x240.000,00 

3.500.000,00 

3. Финансијски оквир за потребе 
осталих мера активне политике 
запошљавања – јавни радови 

 2.000.000,00 

   9.000.0000,00 
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ТАБЕЛА ПРИОРИТЕТА, МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ 
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 
2019.ГОДИНУ 

 

 
Поступак, услови и начин реализације овог Плана ближе ће се уредити јавним позивом. 

Мера Очекивани резултати Индикатор 
Носиоци 

активности 
Извор 

финансирања 
1. ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА 

1.1 Субвенције 
послодавцима 
за отварање 
нових радних 
места 

Повећано запошљавање 
додељивањем субвенција 
послодавцима. 

Број и структура 
послодаваца 
корисника субвенције. 
Број и структура лица 
запослених уз 
субвенцију 
послодавцу, по 
изворима 
финансирања. 
Број и структура 
запослених уз 
субвенцију послодавцу 
који су запослени 6 
месеци након истека 
уговорне обавезе, по 
изворима 
финансирања. 
 

Локална 
самоуправа 

НСЗ 

Буџет локалне 
самоуправе 

 
Буџет РС 

 

1.2. Подршка 
самозапољшав
ању 

Повећано запошљавање уз 
доделу субвенција за 
самозапошљавање  

Број и структура 
корисника субвенције 
за самозапошљавање, 
по изворима 
финансирања. 
Број предузетника који 
су започели посао уз 
помоћ субвенције, а 
који још увек раде 6 
месеци након истека 
уговорне обавезе, по 
изворима 
финансирања. 
 

Локална  
самоуправа 

НСЗ 

Буџет локалне 
самоуправе 

   
  Буџет РС 

1.3. Подршка   
запошљавању 
младих,подрш
ка 
извођењу 
јавних 
радова 
   

Повећано запошљавање уз 
доделу 
субвенција за извођење 
јавних 
радова,социо-
хуманитарних 
делатности 

Број и структура 
корисника  
субвенција за 
извођење јавних 
радова,социо-
хуманитарних 
делатности,број 
извршиоца- 
корисника субвенција 
на  
извођењу јавних 
радова,социо- 
хуманитарних 
делатности,као и 
дужина трајања мере. 

    Локална 
самоуправа 
      НСЗ  

   Буџет 
  локалне 
самоуправе 
 
  Буџет РС 
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                                                        Надлежности 
         
 Мере предвиђене ЛАПЗ реализоваће Одељење за привреду и локални економски 
развој и Савет за запошљавање општине Велика Плана у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање.  
 Одељење за привреду и локално економски развој је у обавези да о спровођењу 
ЛАПЗ достави извештај Председнику општине, по потреби, а најмање једном годишње. 
                                                   
                                                             ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Овај Локални акциони план запошљавања објавити у „Међуопштинском 

службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“. 
 
 

Број:110-6/2019-I 
У Великој Плани, 25. марта 2019. године 

 
            
                    
                                  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА 
 

  
                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                           
                                                                                                                              Ненад Перић 
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На основу члана 27. став 10. и члана 29.став 4. За кона о јавној својини (Службени гласник Репуб лике Србије 

број 72/2011 и 88/2013), члана 24. став1. тачка 26. Статута Општине Велика Плана ( „Међу опш тински службени 
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка” број 39/2008) и члана 3. Одлуке Одлуке о грађевинском 
земљишту у јавној својини општине Велика Плана ( „Међуопштински службени лист општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка” број 35/2016),

Скупштина општине Велика Плана на 30. седници одржаној 25.03.2019. године донела је

ПРОГРАМ
О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
Члан 1.

Програмом отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Велика Плана (у даљем 
тексту: Програм) одређују се локације на грађевинском земљишту у јавној својини општине Велика Плана, које 
се могу отуђити или дати у закуп ради изградње објеката предвиђених урбанистичким планом и површине јавне 
намене које се дају у закуп ради постављања привремених монтажних објеката.

Подаци о локацијама и намени садржани су у табелама из члана 2 и члана 3. овог Програма.
Члан 2.

Земљиште у јавној свoјини општине Велика Плана даје се ради изградње, у закуп, или се отуђује, путем јавног 
надметања.

Табела: Спецификација парцела у јавној својини општине Велика Плана које се отуђују или дају у закуп

Р. бр. Место Локација (адреса) Парцела и површина Намена
1. Велика Плана Индус. Зона Ул. Орашка кп бр.10039/14 23,00 ари. Пословно производни
2. Велика Плана Индус. Зона Ул. Орашка кп бр.10039/20 КО В 

Плана II 64,34 ари.
Пословно производни

3. Велика Плана Кнеза Лазара код Ветер. 
центра

кп бр.2857/2 КО В Плана I 
60,68 ари.

Пословно производни

4. Велика Плана Кнеза Лазара код Ветер. 
центра

кп бр.2858/1 КО В Плана I 
31,20 ари.

Пословно производни

5. Велика Плана Гложа кп бр.1165/1 КО В Плана 
II 129,61 а ри

Пословно производни

6. Велика Плана Гложа кп бр.1166 КО В Плана II 
15,21 ари

Пословно производни

7. Велика Плана Гложа кп бр.1168 КО В Плана II 
69,58 ари

Пословно производни

8. Велика Плана Гложа кп бр.1169 КО В Плана II 
16,40 ари

Пословно производни

9. Велика Плана „Селиште” кп бр.10164 КО В Плана II 
95,39 ари

Пословно производни

10. Велика Плана Милутина Бојића кп бр. 5717/6 КО В Плана 
I 4,00 ари

становање индивидуално

11. Велика Плана Булевар Деспота Стефана кп бр. 1536/3 КО В Плана 
I 9,70 ари

посл. стамб клективно

12. Велика Плана Кнеза Михајла кп бр. 5646 КО В Плана I 
11,09 ари

стамб.

13. Велика Плана Кнеза Михајла кп. бр. 5647 КО В Плана I 
6,70 ари

стамб.

14. Велика Плана Слободана Јовића кп. бр. 2634/2 КО В Плана 
I 3,75 ари

стамб.

15. Велика Плана ул. Радничка кп бр. 2876/2 КО В Плана 
I 6,32 ари

посл стамб
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Р. бр. Место Локација (адреса) Парцела и површина Намена
16. Велика Плана Карађорђева кп. бр. 1576 и 1577 као 

целина 3.78+5.59 ари КО В 
Плана I

посл  стамб

17. Велика Плана Орашка кп бр10022/1 15,21 ар и кп 
бр. 10021/2 10,27 ари КО 
Велика Плана II, укупно 
25,48 ари

пословно производни

18. Велика Плана Орашка 7030 КО Велико Орашје, 
299,25 ара

19. Марковац Село кп 4309 КО Марковац, 
сувл удео 420/3890

пословни

20. Марковац Село кп 4618 КО Марковац, 
46,45 ари

пословни

Члан 3.

Земљиште у јавној својини које има карактер површине јавне намене даје се у закуп на рок до 10 година.
Табела: Спецификација земљишта у јавној својини које има карактер површине јавне намене које се даје у 

закуп:

Р. бр. Место Локација (адреса) Парцела Намена
1. Велика Плана двориште дома здравља део 2201 КО В Плана I пословни објекат 

киоск до 8 м2
2. Велика Плана двориште дома здравља део 2201 КО В Плана I пословни објекат 

киоск до 8 м2
3 Велика Плана двориште дома здравља део 2201 КО В Плана I пословни објекат 

киоск до 8 м2
4. Велика Плана двориште дома здравља део 2201 КО В Плана I пословни објекат 

киоск до 8 м2
5. Велика Плана Ул. Милоша Великог испред бивше 

амопослуге
2949/1 део КО В Плана I пословни објекат 

киоск до 6 м2
6. Велика Плана Милоша Великог код дома здравља 

(са бус. стајалиштем)
2949/1 КО В Плана I пословни објекат 

киоск до 6 м2
7. Велика Плана Милоша Великог испред „Тројке” 2949/1 КО В Плана I пословни објекат 

киоск до 6 м2
8. Велика Плана Милоша Великог код преко пута 

парка
2949/1 КО В Плана I пословни објекат 

киоск до 6 м2
9. Велика Плана раскрсница локалног нек. пута и 

пута за Жабре пре моста
10390 КО В Плана II пословни објекат 

киоск до 6 м2 (2 ком)
10. Велико Орашје Шумадијска поред зграде Дома 

културе
6776 КО В Орашје пословни објекат 

киоск до 8 м2
11. Велико Орашје Шумадијска поред зграде Дома 

културе
6776 КО В Орашје пословни објекат 

киоск до 8 м2
12. Велико Орашје Шумадијска поред зграде Дома 

културе
6776 КО В Орашје пословни објекат 

киоск до 8 м2
13. Велико Орашје Шумадијска поред зграде Дома 

културе
6776 КО В Орашје пословни објекат 

киоск до 8 м2
14. Велико Орашје Шумадијска поред зграде Дома 

културе
6776 КО В Орашје пословни објекат 

киоск до 8 м2
15. Велико Орашје Немањина поред зграде Дома 

културе
6814 КО В Орашје пословни објекат 

киоск до 6 м2
16. Велико Орашје Немањина угао код дома здравља 6814 КО В Орашје пословни објекат 

киоск до 6 м2
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Р. бр. Место Локација (адреса) Парцела Намена
17. Доња 

Ливадица
Центар поред ловачког дома 6990 КО Д Ливадица пословни објекат 

киоск до 6 м2 (3 ком)
18. Доња 

Ливадица
Центар испред дома културе и 
старе вет станице

8171/1 КО Д Ливадица пословни објекат 
киоск до 6 м2

19. Крњево Центар тротоар страна до школске 
ограде

6076/1 КО Крњево пословни објекат 
киоск до 6 м2

20. Крњево Савановац, поред рукометног игр 5667/1 КО Крњево пословни објекат 
киоск до 6 м2

21. Крњево Савановац, испред стамб зграде 5667/1 КО Крњево пословни објекат 
киоск до 6 м2

22. Крњево Лоле Рибара, сквер код кућног 
броја 20

11144 КО Крњево пословни објекат 
киоск до 6 м2

23. Лозовик Трг првоборца, преко пута парка 
испред пословно стамбне зграде 
поред планираног аутобуског 
стајалишта за правац Смедерево

13044 КО Лозовик део пословни објекат 
киоск до 6 м2

24. Лозовик Трг првоборца, до парка 
планираног аутобуског стајалишта 
за правац Велика Плана

13044 КО Лозовик пословни објекат 
киоск до 6 м2

25. Лозовик Саве Манојловића 13042 КО Лозовик пословни објекат 
киоск до 10 м2

26. Марковац Центар код школе поред бус 
стајалишта

7186 КО Марковац пословни објекат 
киоск до 6 м2

27. Милошевац Трг јединства испред управне 
зграде задруге

7030 КО Милошевац пословни објекат 
киоск до 6 м2

28. Милошевац Трг јединства испред „Старог 
дома”

7030 КО Милошевац пословни објекат 
киоск до 6 м2

29. Велика Плана улица Милорада Станковића 9792 КО Велика II 
Плана

пословни објекат 
киоск до 6 м2 ( 2 ком)

Члан 4.
Ближи опис могућности грађења на наведеним пар целама у члану 2. и члану 3. овог Програма са пода цима из 

урбанистичке и планске документације, начину спровођења јавног конкурса, период закупа и почетне цене, биће 
садржани у одлуци о отуђивању или давању у закуп и оглашавању, коју доноси Општинско веће општине Велика 
Плана непосредно пре расписивања јавног огласа.

Члан 5.
Даном почетка примене овог Програма престаје да важи Програм отуђења и давања у закуп грађевинског 

земљишта у јавној својини општине Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка” бр. 35/2016).

Члан 6.
Овај Програм објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“.
Број:4643/2019I
У Великој Плани, 25. марта 2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић
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110.
Скупштина општине Велика Плана, на 30. седници 

одржаној 25.03.2019. године, разматрајући захтев 
Основног суда у Великој Плани, број П. 2938/18 од 
27.02.2019. године, за тумачење одредаба Решења о 
давању сагласности на Одлуку о ценама комуналних 
услуга за воду, канализацију и пречишћавање отпад
них вода Јавно комуналног предузећа „Милош 
Мит ровић” Велика Плана, на предлог Комисије за 
статутарна питања и нормативна акта Скупштине 
општине Велика Плана, број службено/2019I од 
19.03.2019. године, донела је

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ
ОДРЕДАБА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ЦЕНАМА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

ЗА ВОДУ, КАНАЛИЗАЦИЈУ И 
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ 

ВОДА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „МИЛОШ 

МИТРОВИЋ” ВЕЛИКА ПЛАНА 
(МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА 

И СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА”, 
БРОЈ 3/2013)

Тачка 3) Напомене Ценовника за воду коју је донео 
Управни одбор Јавно комуналног предузећа „Милош 
Митровић” Велика Плана на седници одржаној 
24.12.2012. године, на који је Скупштина општине 
Велика Плана дала сагласност решењем, број 02
9/2013I од 25.02.2013. године („Међуопштински 
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка”, број 3/2013) гласи:

„3) На основу члана 17. став 2. Закона о метро
ло гији („Службени гласник РС”, број 30/2010) који 
нас обавезује о баждарењу водомера сваких пет го
ди на, предлажемо увођење месечне накнаде по во
до меру у износу од 125,00 динара. Накнада би се 
корис тила за баждарење водомера старијих од пет 
годи на са одговарајућом припремом за даљинско 
очи тавање тако да у наредних десет година буде из
вр шен прелазак на даљинско очитавање свих 5200 ко
рисника. Годишње би се уграђивало 500 водо мера са 
даљинским очитавањем о трошку Јавно кому нал ног 
предузећа „Милош Митровић” Велика Плана.”

Аутентичним тумањем Скупштине општине има се 
сматрати следеће:

 ову тачку 3) Напомене Ценовника треба разумети 
тако да се месечна накнада у износу од 125,00 
динара за баждарење водомера наплаћује посебно, 
дакле, независно од потрошње воде, тј. одредбе 
решења Скупштине општине Велика Плана о давању 
сагласности на Одлуку о ценама комуналних услуга 
за воду, канализацију и пречишћавање отпадних вода 
Јавно комуналног предузећа „Милош Митровић” 

Велика Плана треба искључиво тумачити у смислу 
да су наведеним Ценовником обухваћени и трошкови 
за баждарење водомера.

Ово аутентично тумачење објавити у „Међуопш
тин ском службеном листу општина Велика Плана и 
Сме деревска Паланка”.

Број:35244/2019I
У Великој Плани, 25. марта 2019. године

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

111.
На основу члана 27. став 10. и члана 29.став 4. 

За кона о јавној својини (Службени гласник Репуб
лике Србије број 72/2011 и 88/2013), члана 24. 
став 1. тачка 26. Статута Општине Велика Плана 
(„Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка” број 39/2008) и члана 
3. Одлуке Одлуке о грађевинском земљишту у јавној 
својини општине Велика Плана („Међуопштински 
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка” бр. 35/16 и 18/17),

Скупштина општине Велика Плана на 30. седници 
одржаној 25.03.2019. године донела је

ПРОГРАМ
ПРИБАВЉАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
Члан 1.

У јавну својину Општине Велика Плана прибавити 
непокретности које се састоје од скупа парцела које 
просторно припадају радној зони „Север” одређеном 
у Плану генералне регулације насеља Велика Плана 
(„Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка” бр 1/2014 и 30/2016) 
и то:

1) Скуп парцела десно од Орашке улице до канала 
на североистоку, које носе бројеве: 10037, 10036, 
10035, 10034, 10033, 10032, 10031, 10030, 10029, 
10028, 10027, 10026, 10025, 10024, 10023, 10020, 
10019, 10016, 10015, 10014, 10013, 10012, 10011, 
10010, 10009, 10008, 10007, све у КО Велика Плана II.

2) Скуп парцела десно од Орашке улице од канала 
на свероистоку до одбрамбеног насипа које носе 
бројеве: 7033, 7021, 7020, 7019, 7018, 7017, 7016, 
7015, 7014, 7013, 7012, 7011, 7010, 7009, 7008, 7007, 
7006, 7005, 7004, 7003, 7002, 7001, 7000, све у КО 
Велико Орашје.

3) Скуп парцела лево од Орашке улице од магис
тралног гасовода до канала на североистоку које носе 
бројеве: 6122, 6121/2, 6121/1, 6118, 6119, 6120, 6116, 
6117, 6115/1, 6115/2 6114, 6113/1, 6113/2, 6112, 6111, 
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5265, 5691/1, 5691/3, 5691/2, 5691/4, 5692/1, 5270/1, 
5266/2, 5266/1, 5266/3, 5264/2, 5264/1, 5690, 5260/2, 
5689, 5688, 5267/2, 5682, 5681/1, 5259/2, 5673/3, 
5679/2, 5673/3, 5678, 5687, 5684, 5686/2, 5686/1, 
5685/2, 5685/1, 5264/3, 5264/4, 5264/5, све у КО 
Велико Оарашје.

4) Скуп парцела лево од Орашке улице од канала 
на североистоку до некатегорисаног пута којег чини 
катастарска парцела бр. 5273/1 КО Велико Орашје: 
5699, 5697, 5696, 5695, 5694/2, 5700, 5693/1, 5701, 
5693/2, 5301/1, 5290, 5276, 5270/2, 5271, 5278, 5277, 
5275, 5274, 5272, 5290, 5291, 5301/1, 5301/2, 5291, 
5289, 5288, 5287, 5300/2, 5300/1, 5299, 5298, 5297, 
5286, 5282, 5283, 5285, 5284, 5281, 5280/1, 5280/2, све 
у КО Велико Орашје.

5) Катастарска парцела бр. 1167 КО Велика Плана 
II, потес „Барајевица” ,

Члан 2.
У јавну својину Општине Велика Плана прибавити 

катастарску парцелу бр. 7044/1 КО Старо Село потес 
„Равница” на путу за Покајницу која је у Плану 
генералне регулације насеља Велика Плана одређена 
као радна зона „Равница”.

Члан 3.
У јавну својину општине Велика Плана прибавити 

катастарску парцелу бр. 1538 у КО Велика Плана I, у 
улици Николе Пашића за потребе изградње објекта 
јавне намене.

Члан 4.
У јавну својину општине Велика Плана прибавити 

сувласнички удео на катастарској парцели број 4072/1 
у КО Марковац потес „Село” за потребе изградње 
објекта јавне намене.

Члан 5.
У јавну својину општине Велика Плана прибавити 

део катастарске парцеле бр. 10803 и целу парцелу 
бр. 10800 обе у КО Лозовик, за потребе формирања 
ком плекса са радним и спортско рекреативним садр
жајима у Лозовику.

Члан 6.
У јавну својину општине Велика Плана ради про

ши рења гробља прибавити кп бр 6637 и 6638 обе у 
КО Велика Плана1.

Наведене парцеле у члановима 1. до 6. које су у 
приватној својини прибављаће се путем непосредне 
погодбе од власника тих парцела уписаних у јавној 
евиденцији о непокретностима по тржишним ценама, 
а парцеле које су јавна својина Републике Србије 
прибављаће се у јавну својину општине Велика 
Плана преносом без накнаде.

Члан 7.
У јавну својину општине Велика Плана ради из

градње улица прибавити следеће катастарске парцеле 
или њихови деловe:

1) део кп бр. 6143, део кп бр. 6144, кп бр. целу 
6145, кп бр. 6147/3 целу и и кп бр. 6146 целу, целе 
парцеле бр. 6115/7, 6115/6, 6120/3, 6121/3, 6120/2, 
6123/7, 6113/1 и делове кп бр. 6121/1, 6122/12 све 
у КО Велика Плана I за новопројектовану улицу са 
прикључком на улицу Краља Александра I,

2) катастарске парцеле за наставак изградње 
Булевара Деспота Стефана, кп бр. 2357/2, 2354/4, 
2354/3 и 2727/3 све у КО Велика Плана I,

3) катастарске парцеле бр. 3699, 3708 и 3709 све три 
у КО Велика Плана I ради формирања нове улице која 
се прикључује на ул. Краља Александра (у близини 
базена),

4) катастарске парцеле за формирање регулационог 
појаса и изградњу улице Марка Милановића кп бр. 
5704, 5703, 5702, 5701/4, 5701/5, 5706/7, 5695/2, 
5697/2, 5698, 5747/2, 6110/7, 6179/2, 6108/6, 6179/3, 
6088/3, 6088/1, 6107/17, 6107/16, 6087/11, 6089, 6092, 
6093/3, 6094, 6096, 6099/1, 6099/2, 6099/3, 6097, 
6098/1, 6098/2, 6098/3, 6098/4, све у КО Велика Плана 
I,

5) деловe катастарских парцела за формирање 
регулационог појаса и изградњу улице у радној зони 
„Север” у потесу „Бабина вода” кп бр.10040, 10042, 
10043 и 10044 све у КО Велика Плана II,

6) деловe катастарских парцела за формирање 
регулационог појаса нове улице кп бр. 679, 678, 682/6, 
626, 627/1, 630, 632, 634, 695, 694/2, 687/1, 687/2, 686, 
2932/1, 683, 682/3, 682/1, све у КО Велика Плана I, за 
повезивање улице 7. јула и ул. Алексе Шантића,

7) деловe катастарских парцела за просецање улице 
Димитрија Туцовића , кп бр. 1607/5, 1609/2, 1612/2, 
1615/2, 1613/3, 1613/4, 1618/4, 1619/4, 1622/3, 1625/2, 
1626/3, 1627/3, 1628/3, 1632/3, 1634/3, 1638/3, 1626/2, 
1629/5, 1624/2 и 1630/2, све у КО велика Плана I,

8) део катастрске парцеле (сувалснички удео) од 
кп бр. 617/3 КО Велика Плана I за комплетирање 
јавне површине за бочну „слепу” са излазом на улицу 
Петра Кочића.

9) катастарске парцеле нр. 3732/2, 3733/2 и 3733/1 
све у КО Велика Плана I за комплетирање јавне 
површине за новоформирану улицу у потесу „Блок 
Долина” у зони укључивања на ул Балканску,

10) катастарску парцелу 3668/3 и 3691/5 КО Велика 
Плана I за формирање улице са прикључком на ул 
Чуакра

11) катастарске парцеле бр. 2345, 2741/1 и 2728 
све три у КО Велика Плана I за формирање улице 
Књегиње Милице у делу насеља званом „Вишњар”,

12) катастарске парцеле број 1794/3, 1794/2, 1788/1, 
део кп бр, 1785/5, 1794/3, целе кп бр. 1771/2, 1766/3, 
делови парцела 1769, 844, 845, 1785/7, 1785/8, 1785/2, 
1786/1, 1786/2, 1786/3, 1789 1787/1 све у КО Велика 
Плана Иза просецање улице Милована Глишића и 
комплетирање регулационих појасева улица Боре 
Станковића и Љубе Давидовића,

13) катастарску парцелу 5752 цела и делове кп 
бр. 5753, 5754 и 5755 све у КО Велика Плана I за 
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формирање нове улице у обухвату Плана детаљне 
регулацији „Марјановићи „ у Великој Плани,

14) катастарску парцелу 1960/2 у КО Велика Плана 
I за повезивање скупа парцела на ул. Чукара у Великој 
Плани,

15) катастарску парцелу бр. 5767/5 К.О. Велика 
Плана I за формирање Улице Хајдук Милована у 
Великој Плани,

16) катастарска парцела бр. 5209/10 К.О. Велика 
Плана I, за формирање улице Ђуре Недељковића у 
Великој Плани

17) катастарску парцелу бр. 1953/6 КО Велика 
Плана I науглу Чукаре и 1300 каплара,

18) делове катастарских парцела бр. 3816, 3817, 
3818, 3819/2, 3821, 3822, 3824, 3843, 3844 и 3845 све у 
КО Крњево за формирање нове улице уз железничку 
пругу Велика Плана – Мала Крсна,

Члан 8.
Реализација изградње пословних објеката на пар

целама обухваћеним чланом 1. овог програма оства
ри ваће се путем отуђивања или давања у закуп грађе
винског земљишта из члана 1. овог програма другим 
правним или физичким лицима у складу са законом.

Члан 9.
Поступак прибављања грађевинског земљишта у 

јавну својину спроводиће Комисија за спровођење 

поступка отуђења, давања у закуп и прибављања 
грађевинског земљишта у јавну својину општине 
Велика Плана.

Члан 10.
Непокретности описане у члану 1. овог програма 

при бавиће се по процењеној тржишној вредности 
непо кретности од стране „Комисије за процену и 
утвр ђивање тржишне вредности непокретности у по
ступку прибављања, отуђења и давања у закуп непо
кретности у јавној својини општине Велика Плана”.

Члан 11.
Поступак прибављања грађевинског земљишта у 

јавну својину општине Велика Плана спроводиће се 
у складу са Одлуком о грађевинском земљишту .

Члан 12.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Међуопштинском службеном листу 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.

Број:4644/2019I
У Великој Плани, 25. марта 2019. године
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