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ВЕЛИКА ПЛАНА
181.
Република Србија
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
Општинска управа
Одељење за урбанизам и грађевину,
имовинско правне и комунално-стамбене послове
Одсек за урбанизам, грађевину
и комунално-стамбене послове
Број: 344-2/2015-III/06
05.02.2015. године
ВЕЛИКА ПЛАНА
Општинскa управa општине Велика Плана, Одељењe за урбанизам и грађевину, имовинско правне и кому нално-стамбене послове, Одсек за урбанизам, грађевину и комунално-стамбене послове, решавајући по
захтеву Јавног предузећа за планирање и изградњу
„Плана” из Велике Плане, ул. Николе Пашића бр. 19,
за издавање одобрења за техничко регулисање саобра ћаја на општинским путевима односно за по ставаљање хоризонталне и вертикалне саобраћајне
сиг нализације и опреме у насељеном месту Милошевац, на основу члана 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр.
41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС и 55/14), члана 55. став
1. Закона о јавним путевима („Службени гласник РС”,
бр. 101/05 и 123/07), члана 18. Одлуке о безбедности
сао браћаја на путевима општине Велика Плана
(„Међуопштински службени лист општина: Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, бр. 2/94), 17. Одлуке о
Општинској управи Општине Велика Плана („Међуопш тински службени лист општина: Велика Плана и
Смедеревска Паланка”, бр. 41/08), а по овлашћењу
начелника Општинске управе број 112-242/2009-III
од 29.07.2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ
САОБРАЋАЈА
1/ Одобрава се се Jавном предузећу за планирање и
изградњу „Плана” Велика Плана, ул. Николе Пашића
бр. 19, поставаљање хоризонталне и вертикалне саобра ћајне сигнализације и опреме у насељеном месту
Милошевац и то у следећим улицама:
- Милоша Великог,
- Задругарској,
- Богданска Мала,
- Драгомира Радовановића,

- Трг јединства,
- Видоја Ђулића,
- Моше Пијаде,
- Кнеза Михајла,
- Омладинској,
- Партизанској,
- Стевана Синђелића,
- Моравској,
- Слободана Пенезића,
- Табачинској,
- Милоша Обилића,
- Сувоблатској,
- Лоле Рибара,
- Хајдук Станка и
- Карађорђевој.
2/ Саобраћајне знакове и опрему поставити према
овереном пројекту – Главном пројекту саобраћајне
сигнализације и опреме у насељеном месту Мило шевац у општини Велика Плана, урађеном од Горан Јовановић, Биро за пројектовање инжењеринг и техничко саветовање „Сигнал про дизајн” Ниш, ул. Књажевачка бр. 122, спрат 1, стан 5, а који је саставни део
овог решења.
3/ Обавезује се подносилац захтева да саобраћајну
сигнализацију и опрему постави сагласно Правилнику о саобраћајној сигнализацији, Закону о безбед ности саобраћаја на путевима и СРПС стандардима, као и
да пројектоване саобраћајне знакове унесе у катастар
саобраћајне сигнализације.
О б р а зл о ж е њ е
Jавно предузећe за планирање и изградњу „Плана”
Велика Плана, ул. Николе Пашића бр. 19, поднело је
захтев заведен под бројем 344-2/2015-III/06 од 14.01.
2015. године, за издавање одобрења за техничко регулисање саобраћаја на општинским путевима односно
за поставаљање хоризонталне и вертикалне сао браћајне сигнализације и опреме у насељеном месту
Милошевац, у Великој Плани.
Уз захтев је приложен Главни пројекат саобраћајне
сигнализације и опреме у насељеном месту Милошевац у општини Велика Плана наведен у тачки 2.
диспозитива овог решења и техничка контрола главног пројекта урађена од Дирекције за планирање и
изградњу општине Врњачка Бања ЈП, врљачка Бања,
ул. Војвођанска бр. 3-5, а овај орган је у складу са
чланом 157. став 1. Закона о безбедности саобраћаја
на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/06 и
53/10), надлежан за оверу пројекта саобраћајне сигнализације, која се односи само на постављ ање
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хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и опреме на улицама у насељу.
Поступајући по поднетом захтеву и разматрајући
Главни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме
у насељеном месту Милошевац у општини Велика
Плана установљено је да су се стекли услови за утврђивање предложеног режима саобраћаја у смислу члана 158. став 1. и 165. Закону о безбедности саобраћаја
на путевима („Службени гласник РС” бр. 41/09 и
53/10) и у смислу члана 11. Одлуке о безбедности саобраћаја на путевима општине Велика Плана („Међуопштински службени лист општина: Велика Плана и
Смедеревска Паланка”, бр. 2/94).
Такса за ово решење наплаћена је у износу од 645,00
динара на основу Одлуке о општинским административним таксама („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
бр.48а/08, 25/09, 26/10 и 35/12) и у износу од 1050,00
динара на основу Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03,
51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08,
5/09, 54/09, 35/10, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13 и 57/14).
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Општинском већу општине Велика Плана у Великој Плани, у року од
15 дана од дана пријема истог, преко Одељења за урбанизам и грађевину, имовинско правне и комунално-стамбене послове, Одсека за урбанизам, грађевину и
комунално-стамбене послове.
НАЧЕЛНИК
Драгољуб Живковић

182.
Република Србија
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
Општинска управа
Одељење за урбанизам и грађевину,
имовинско правне и комунално-стамбене послове
Одсек за урбанизам, грађевину
и комунално-стамбене послове
Број: 344-3/2015-III/06
05.02.2015. године
ВЕЛИКА ПЛАНА
Општинскa управa општине Велика Плана, Одељењe за урбанизам и грађевину, имовинско правне и
комунално-стамбене послове, Одсек за урбанизам,
грађевину и комунално-стамбене послове, решавајући по захтеву Друге месне заједнице из Велике Плане,
ул. Војводе Мишића бр. 176, за издавање одобрења за
техничко регулисање саобраћаја на општинским путевима односно за поставаљање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и вештачких избочина за успоравање саобраћаја у делу ул. Власинске, у
Великој Плани на основу члана 157. став 1. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС и
55/14), члана 55. став 1. Закона о јавним путевима
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(„Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 123/07), члана
18. Одлуке о безбедности саобраћаја на путевима
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина: Велика Плана и Смедеревска Паланка”, бр. 2/94), 17. Одлуке о Општинској управи Општине Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина: Велика Плана и Смедеревска Паланка”, бр.
41/08), а по овлашћењу начелника Општинске управе
број 112-242/2009-III од 29.07.2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ
САОБРАЋАЈА
1/ Одобрава се Другој месној заједнице из Велике
Плане, ул. Војводе Мишића бр. 176, поставаљање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације у
делу ул. Власинске, у Великој Плани, као и постављање вештачких избочина за успоравање саобраћаја –
три „лежећа полицајца” у ул. Власинској.
2/ Саобраћајне знакове и успориваче саобраћаја
урадити и поставити према овереном пројекту – Главном пројекту саобраћајне сигнализације унапређења
безбедности саобраћаја коришћењем техничких средстава за успорење саобраћаја у Власинској улици у
Великој Плани, урађеном од Пословне услуге и трговина „Medio Trade” доо Београд, ул. Данице Марковић бр. 2А, а који је саставни део овог решења.
3/ Обавезује се подносилац захтева да саобраћајну
сигнализацију и опрему постави сагласно Правилнику о саобраћајној сигнализацији, Закону о безбедности саобраћаја на путевима и СРПС стандардима.
4/ Оверени Главни пројекат саобраћајне сигнализације унапређења безбедности саобраћаја кориш ћењем техничких средстава за успорење саобраћаја у
Власинској улици у Великој Плани, доставити Јавном
предузећу за планирање и изградњу „Плана” из Велике Плане, ул. Николе Пашића бр. 19, како би пројектоване саобраћајне знакове унело у катастар саобраћајне сигнализације.
Об р а з л ож е њ е
Друга месна заједница из Велике Плане, ул. Војводе
Мишића бр. 176, поднела је захтев заведен под бројем
344-3/2015-III/06 од 29.01.2015. године, за издавање
одобрења за техничко регулисање саобраћаја на општинским путевима односно за поставаљање хори зонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и вештачких избочина за успоравање саобраћаја у делу ул.
Власинске у Великој Плани.
Уз захтев је приложен Главни пројекат саобраћајне
сигнализације унапређења безбедности саобраћаја
коришћењем техничких средстава за успорење саобраћаја у Власинској улици у Великој Плани наведен
у тачки 2. диспозитива овог решења, а овај орган је у
складу са чланом 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр.
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41/06 и 53/10), надлежан за оверу пројекта саобраћајне сигнализације, која се односи само на постављање
хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализа ције и успориваче саобраћаја на улицама у насељу.
Поступајући по поднетом захтеву и разматрајући
Главни пројекат саобраћајне сигнализације унапређења безбедности саобраћаја коришћењем техничких
средстава за успорење саобраћаја у Власинској улици
у Великој Плани установљено је да су се стекли услови за утврђивање предложеног режима саобраћаја у
смислу члана 158. став 1. и 165. Закону о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС” бр.
41/09 и 53/10) и у смислу члана 11. Одлуке о безбед ности саобраћаја на путевима општине Велика Плана
(„Међуопштински службени лист општина: Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, бр. 2/94).
Такса за ово решење није наплаћена на основу члана
18. Закона о републичким административним таксама
(„Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03, 53/04,
42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09,
35/10, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13 и 57/14).
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Општинском
већу општине Велика Плана у Великој Плани, у року
од 15 дана од дана пријема истог, преко Одељења за
урбанизам и грађевину, имовинско правне и комунално-стамбене послове, Одсека за урбанизам, грађевину
и комунално-стамбене послове.
НАЧЕЛНИК
Драгољуб Живковић

183.
Република Србија
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
Општинска управа
Одељење за урбанизам и грађевину,
имовинско правне и комунално-стамбене послове
Одсек за урбанизам, грађевину
и комунално-стамбене послове
Број: 344-6/2015-III/06
17.04.2015. године
ВЕЛИКА ПЛАНА
Општинскa управa општине Велика Плана, Одељењe за урбанизам и грађевину, имовинско правне и
комунално-стамбене послове, Одсек за урбанизам,
гра ђевину и комунално-стамбене послове, решавајући по захтеву Јавног предузећа за планирање и изград њу „Плана” из Велике Плане, ул. Николе Пашића бр.
19, за издавање одобрења за техничко регулисање саобра ћаја на општинским путевима односно за обележавање подужног паркирања у ул. Николе Пашћа и обележавање комуникације са паркингом у Булевару деспота Стефана, у насељеном месту Велика Плана, на
основу члана 157. став 1. Закона о безбедности саобра ћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр.
41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС и 55/14), члана 55. став
1. Закона о јавним путевима („Службени гласник РС”,

бр. 19. 22. август 2015. године

бр. 101/05 и 123/07), члана 18. Одлуке о безбедности
саобраћаја на путевима општине Велика Плана
(„Међуопштински службени лист општина: Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, бр. 2/94), 17. Одлуке о
Општинској управи Општине Велика Плана („Међуопштински службени лист општина: Велика Плана и
Смедеревска Паланка”, бр. 41/08), а по овлашћењу
начелника Општинске управе број 112-242/2009-III
од 29.07.2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ
САОБРАЋАЈА
1/ Одобрава се се Jавном предузећу за планирање и
изградњу „Плана” Велика Плана, ул. Николе Пашића
бр. 19, поставаљање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и опреме у насељеном месту
Велика Плана и то:
- обележавање подужног паркирања у улици Николе Пашића од укрштања са Булеваром деспота Стефана до укрштања са улицом Краља Александра I и
- обележавање комуникације са паркингом у
Булевару деспота Стефана.
2/ Саобраћајне знакове и опрему поставити према
овереном пројекту – Главном пројекту саобраћајне
сигнализације у насељеном месту Веклика Плана у
општини Велика Плана, урађеном од Небојша Костић
пр, Бироа за пројектовање и инжењеринг „ПУТ-СД”
Смедерево, ул. Пролетерска бр. 14, а који је саставни
део овог решења.
3/ Обавезује се подносилац захтева да саобраћајну
сигнализацију и опрему постави сагласно Правилнику о саобраћајној сигнализацији, Закону о безбед ности саобраћаја на путевима и СРПС стандардима, као и
да пројектоване саобраћајне знакове унесе у катастар
саобраћајне сигнализације.
О б р а зл о ж е њ е
Jавно предузећe за планирање и изградњу „Плана”
Велика Плана, ул. Николе Пашића бр. 19, поднело је
захтев заведен под бројем 344-6/2015-III/06 од 07.04.
2015. године, за издавање одобрења за техничко регулисање саобраћаја на општинским путевима односно
за поставаљање хоризонталне и вертикалне сао браћајне сигнализације и опреме у насељеном месту Велика Плана, и то за:
- обележавање подужног паркирања у улици Николе Пашића од укрштања са Булеваром деспота Стефана до укрштања са улицом Краља Александра I и
- обележавање комуникације са паркингом у
Булевару деспота Стефана
Уз захтев је приложен Главни пројекат саобраћајне
сигнализације у насељеном месту Велика Плана, у
општини Велика Плана наведен у тачки 2. диспозитива овог решења и техничка контрола главног пројекта
урађена од Бироа за пројектовање и инжењеринг
„Марко СД”, Смедерево, ул. Бошка Бухе бр. 1, а овај

бр. 19. 22. август 2015. године
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орган је у складу са чланом 157. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник
РС”, бр. 41/06 и 53/10), надлежан за оверу пројекта
саобраћајне сигнализације, која се односи само на
постављање хоризонталне и вертикалне саобраћајне
сигнализације и опреме на улицама у насељу.
Поступајући по поднетом захтеву и разматрајући
Главни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме
у насељеном месту Велика Плана, у општини Велика
Плана установљено је да су се стекли услови за утврђивање предложеног режима саобраћаја у смислу члана 158. став 1. и 165. Закону о безбедности саобраћаја
на путевима („Службени гласник РС” бр. 41/09 и
53/10) и у смислу члана 11. Одлуке о безбедности саобраћаја на путевима општине Велика Плана („Међуопштински службени лист општина: Велика Плана и
Смедеревска Паланка”, бр. 2/94).
Такса за ово решење није наплаћена је у складу са
чланом 18. Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03,
53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09,
54/09, 35/10, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13 и 57/14).
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Општинском већу општине Велика Плана у Великој Плани, у року од
15 дана од дана пријема истог, преко Одељења за урбанизам и грађевину, имовинско правне и комунално-стамбене послове, Одсека за урбанизам, грађевину
и комунално-стамбене послове.
НАЧЕЛНИК
Драгољуб Живковић
184.
На основу члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", број 33/97 и 31/2001
и „Службени гласник РС”, број 30/2010), а у вези са
чланом 14. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС”, број 129/2007, 34/2010 и 54/2011) и члана
24. став 1. тачка 27) Статута општине Велика Плана
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Пaланка", број 39/2008),
Скупштина општине Велика Плана, на XXXI
седници одржаној 22. августа 2015. године. донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА И
ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА И
ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА
1. Разрешава се Радиша Исаиловић, дипломирани
правник, функције председника Изборне комисије
општине Велика Плана, због постављења на функцију
која је неспојива с функцијом председника Изборне
комисије.
2. Именује се Александра Обрадовић, дипломирани
правник, за председника Изборне комисије општине
Велика Плана.
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3. Ово решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Образложење
Одредбом члана 14. Закона о локaлним изборима
(„Службени гласник РС”, број 129/2007) прописано је
да изборну комисију у сталном саставу чине пред седник и најмање шест чланова које именује скупштина
јединице локалне самоуправе, на предлог одбор ничких група у скупштини јединице локалне самоуправе,
сразмерно броју одборника (став 1), да изборна комисија има секретара који учествује у раду комисије без
права одлучивања, кога именује скупштина јединице
локалне самоуправе (став 3), да председник, чланови
изборне комисије и њен секретар имају земенике (став
4) и да се за председника, заменика председника, секретара и заменика секретара изборне комисије
именује лице које је дипломирани правник (став 5).
Полазећи од наведених одредби, сагласно постигнутом споразуму између овлашћених представника
Одбор ничких група Српске напредне странке и Социјалистичке партије Србије у Скупштини општине
Велика Плана, одлучено је као у диспозитиву овог
решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
решењ а допуштена је ж алба Упр авном су ду Одељење у Београду у року од 24 часа од доношења
решења.
Број: 02-107/2015-I од 22. августа 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Далибор Тодоровић

185.
На основу члана 39, у вези са чланом 38. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/2007 и 83/2014), члана 24. став 1. тачка 10) Статута општине Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Па ланка”, број 39/2008) и члана 41. Пословника Скупштине
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 8/2015),
Скупштина општине Велика Плана, на X XXI
седници одржаној 22. августа 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
I
Разрешава се Жељко Лазић функције заменика
председника Скупштине општине Велика Плана.

1015. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
II

Oво решење објавити у „Међуопштинском служ беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-108/2015-I
У Великој Плани, 22. августа 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Далибор Тодоровић

186.
На основу члана 38. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/2007 и 83/2014),
члана 24. став 1. тачка 10) Статута општине Велика
Плана („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008)
и члана 33. Пословника Скупштине општине Велика
Плана („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 8/2015),

бр. 19. 22. август 2015. године

Скупштина општине Велика Плана, на XXXI
седници одржаној 22. августа 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
I
Разрешава се Дејан Шулкић функције председника
општине Велика Плана.
II
Oво решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-110/2015-I
У Великој Плани, 22. августа 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Далибор Тодоровић

Скупштина општине Велика Плана, на XXXI
седници одржаној 22. августа 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
I
За заменика председника Скупштине општине
Велика Плана бира се одборник Светомир Тирнанић.

188.
На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/2007 и 83/2014),
члана 24. став 1. тачка 12) Статута општине Велика
Плана („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008)
и члана 28. Пословника Скупштине општине Велика
Плана („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 8/2015),
Скупштина општине Велика Плана, на XXXI
седници одржаној 22. августа 2015. године, донела је

II
Oво решење објавити у „Међуопштинском служ беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-109/2015-I
У Великој Плани, 22. августа 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Далибор Тодоровић

187.
На основу члана 49. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/2007 и 83/2014),
члана 24. став 1. тачка 12) Статута општине Велика
Плана („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008)
и члана 27. Пословника Скупштине општине Велика
Плана („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 8/2015),

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
I
Утврђује се да је Миодрагу Шкорићу престао
мандат заменика председника општине Велика
Плана.
II
Oво решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-117/2015-I
У Великој Плани, 22. августа 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Далибор Тодоровић

бр. 19. 22. август 2015. године
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189.
На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/2007 и 83/2014),
члана 24. став 1. тачка 12) Статута општине Велика
Плана („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008)
и члана 28. Пословника Скупштине општине Велика
Плана („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 8/2015),
Скупштина општине Велика Плана, на XXXI
седници одржаној 22. августа 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА
I
Утврђује се да је Радивоју Ђурђевићу, Дејану
Цветковићу, Драгану Цветковићу, Милици Ђуровић,
Златомиру Тадићу, Мирољубу Николићу, Славици
Милетић, Виту Петровићу, Слободану Танасијевићу,
Зорану Милановићу и Драгану Максимовићу престао
мандат чланова Општинског већа општине Велика
Плана.
II
Oво решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-118/2015-I
У Великој Плани, 22. августа 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Далибор Тодоровић

190.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/2007 и 83/2014),
члана 24. став 1. тачка 12) Статута општине Велика
Плана („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008),
у вези са чланом 20. и 21. Пословника Скупштине
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 8/2015),
Скупштина општине Велика Плана, на XXXI
седници одржаној 22. aвгуста 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
I
За председника општине Велика Плана бира се
одборник Игор Матковић.
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Oво решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-111/2015-I
У Великој Плани, 22. августа 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Далибор Тодоровић

191.
На основу члана 43. став 5. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007 и
83/2014), члана 46. став 1. тачка 5) Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, број 129/2007,
34/2010 и 54/2011) и члана 24. став 1. тачка 27) Статута
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 39/2008),
Скупштина општине Велика Плана, на X XXI
седници одржаној 22. aвгуста 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је Игору Матковићу, одборнику у
Скупштини општине Велика Плана, престао мандат
22. августа 2015. године, због избора на функцију
председника општине Велика Плана.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-115/2015-I
У Великој Плани, 22. августа 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Далибор Тодоровић

192.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/2007 и 83/2014),
члана 24. став 1. тачка 12) Статута општине Велика
Плана („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008),
у вези са чланом 22. Пословника Скупштине општине
Велика Плана („Међуопштински службени лист
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општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број
8/2015),
Скупштина општине Велика Плана, на XXXI
седници одржаној 22. aвгуста 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА
ПЛАНА
I
За заменика председника општине Велика Плана
бира се одборник Жељко Рајић.
II
Oво решење објавити у „Међуопштинском служ беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-112/2015-I
У Великој Плани, 22. августа 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Далибор Тодоровић

193.
На основу члана 43. став 5. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007 и
83/2014), члана 46. став 1. тачка 5) Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, број 129/2007,
34/2010 и 54/2011) и члана 24. став 1. тачка 27)
Статута општине Велика Плана („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”, број 39/2008),
Скупштина општине Велика Плана, на XXXI
одржаној 22. августа 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је Жељку Рајићу, одборнику у
Скупштини општине Велика Плана, престао мандат
22. августа 2015. године, због избора на функцију
заменика председника општине Велика Плана.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском служ беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-114/2015-I
У Великој Плани, 22. августа 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Далибор Тодоровић

бр. 19. 22. август 2015. године

194.
На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/2007 и 83/2014),
члана 24. став 1. тачка 12) и члана 40. Статута
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 39/2008) и члана 24. Пословника Скупштине
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 8/2015),
Скупштина општине Велика Плана, на XXXI
седници одржаној 22. августа 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
I
За чланове Општинског већа општине Велика
Плана бирају се:
1) Драган Цветковић, машински инжењер;
2) Славица Милетић, професорка разредне наставе;
3) Слободан Танасијевић, грађевински инжењер;
4) Драган Максимовић, приватни предузетник;
5) Александар Стефановић, дипомирани фармацеут;
6) Дарко Рајић, виши медицински техничар;
7) Биљана Стефановић-Марјановић, пољоприв редни техничар;
8) Зоран Павловић, приватни предузетник;
9) Милан Пауновић, дипомирани правник;
10) Бојан Савић, инжењер електротехнике;
11) Биљана Урошевић, дипломирани економиста.
II
Oво решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-113/2015-I
У Великој Плани, 22. августа 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Далибор Тодоровић

бр. 19. 22. август 2015. године
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