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316.
На основу члана 7. и 8. Закона о финансирању 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 
62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађен износ,125/14-
ускла ђен износ, 95/2015-усклађен износ, 83/2016, 
91/2016 - усклађен износ, 104/2016-др.закон, 96/2017, 
89/2018 усклађен износ и 95/2018 и др.закона), члана 
32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Служ бени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.
закон, 10/2016 - др. закон и 47/2018), члана 6. став 5. 
Закона о порезима на имовину („Службени гласник 
РС“, број 26/01, 45/02-УС, „Службени лист СРЈ“, број 
42/02-УС, „Службени гласник РС“, број 80/02-др.
закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-
ус, 47/13,68/14- др.закон,95/2018 и 99/2018-одлука 
УС) и члана 24. став 1. тачка 3. Статута Општине 
Велика Плана („Међуопштински службени лист 
Општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, 
број 10/2019),

Скупштина општине Велика Плана на 35. седници 
одржаној 29.11.2019. године донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ 
ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА 

ОДГОВАРАЈУЋЕ ВРСТЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 
ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  
ВЕЛИКА ПЛАНА

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене квадрат-

ног метра одговарајућих врста непокретности на те-
риторији општине Велика Плана као један од основ-
них елемената за утврђивање пореза на имовину за 
2020. годину на територији општине Велика Плана.

Члан 2.
Констатује се да је на територији општине Велика 

Плана одређено тринаест зона за утврђивање пореза 
на имовину, према комуналној опремљености и оп-
рем љености јавним објектима, саобраћајној пове-
за нос ти са централним деловима општине Ве ли ка 
Плана, односно са радним зонама и другим са др-
жа ји ма у насељу и то: ПРВА зона, ДРУГА зона, 

ТРЕЋА зона, ЧЕТВРТА зона, ЧЕТВРТА А зона, 
ПЕТА зона, ШЕСТА зона, СЕДМА зона, ОСМА зона, 
ДЕВЕТА зона, ДЕСЕТА зона, ЈЕДАНАЕСТА зона и 
ДВАНАЕСТА зона.

Члан 3.
Просечна цена непокретности утврђује се у завис-

нос ти од врсте непокретности и зоне у којој се непо-
кретност налази.

Члан 4.
Непокретности се разврставају у следеће врсте 

односно групе одговарајућих непокретности и то:
1.) Грађевинско земљиште
2.) Пољопривредно земљиште
3.) Шумско земљиште
4.) Друго земљиште
5.) Станови
6.) Куће за становање
7.) Пословне зграде и други(надземни и подземни)

објекти који служе за обављање делатности.
8.) Гараже и гаражна места.

Члан 5.
Ако објекат чини више посебних целина које се у 

смислу члана 4. ове одлуке могу сврстати у различите 
групе, свака посебна целина у оквиру објекта се, за 
потребе утврђивања пореза на имовину, сврстава у 
одговарајућу групу непокретности.

Објекат који је јединствена целина мешовитог 
карактера, за потребе утврђивања пореза на имовину, 
разврстава се према претежној делатности.

Члан 6.
Просечна цена квадратног метра непокретности у 

ПРВОЈ зони утврђује се у следећим износима и то:
Грађевинско земљиште ................... 2.521,00 динара
Пољопривредно земљиште ................ 268,00 динара
Шумско земљиште .............................. 137,00 динара
Друго земљиште ............................................ динара.
Станови ........................................... 64.704,00 динара
Куће за становање .......................... 41.344,00 динара
Пословне зграде и други (надземни и  

подземни) објекти који служе за обављање 
делатности ......................................... 83.511,00 динара

Гараже и гаражна места ............... 16.751,00 динара.

Просечна цена квадратног метра непокретности у 
ДРУГОЈ зони утврђује се у следећим износима и то:

Грађевинско земљиште ................... 1.849,00 динара
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Пољопривредно земљиште ................ 238,00 динара
Шумско земљиште .............................. 165,00 динара
Друго земљиште ............................................. динара
Станови ........................................... 60.074,00 динара
Куће за становање .......................... 32.059,00 динара
Пословне зграде и други (надземни  

и подземни) објекти који служе за обављање 
делатности ......................................... 65.919,00 динара

Гараже и гаражна места ............... 12.539,00 динара.

Просечна цена квадратног метра непокретности у 
ТРЕЋОЈ зони утврђује сe у следећим износима и то:

Грађевинско земљиште ................... 1.276,00 динара
Пољопривредно земљиште ................ 185,00 динара
Шумско земљиште .............................. 165,00 динара
Друго земљиште ............................................. дирана
Станови ........................................... 57.182,00 динара
Куће за становање .......................... 25.398,00 динара
Пословне зграде и други (надземни  

и подземни) објекти који служе за обављање 
делатности ......................................... 52.066,00 динара

Гараже и гаражна места ............... 10.213,00 динара.

Просечна цена квадратног метра непокретности у 
ЧЕТВРТОЈ зони утврђује сe у следећим износима и 
то:

Грађевинско земљиште ................... 1.088,00 динара
Пољопривредно земљиште .................. 90,00 динара
Шумско земљиште ................................ 83,00 динара
Друго земљиште ............................................. динара
Станови ........................................... 37.966,00 динара
Куће за становање .......................... 21.925,00 динара
Пословне зграде и други (надземни  

и подземни) објекти који служе за обављање 
делатности ......................................... 37.616,00 динара

Гараже и гаражна места ................. 8.206,00 динара.

Просечна цена квадратног метра непокретности у 
ЧЕТВРТОЈ А зони утврђује сe у следећим износима 
и то:

Грађевинско земљиште ................... 1.099,00 динара
Пољопривредно земљиште ................ 445,00 динара
Шумско земљиште .......................................... динара
Друго земљиште ............................................. динара
Станови ............................................................ динара
Куће за становање .......................... 21.925,00 динара
Пословне зграде и други (надземни  

и подземни) објекти који служе за обављање 
делатности ......................................... 37.616,00 динара

Гараже и гаражна места ................. 7.855,00 динара.

Просечна цена квадратног метра непокретности у 
ПЕТОЈ зони утврђује сe у следећим износима и то:

Грађевинско земљиште ...................... 736,00 динара
Пољопривредно земљиште .................. 90,00 динара
Шумско земљиште ................................ 83,00 динара
Друго земљиште ............................................. динара
Станови ........................................... 35.312,00 динара
Куће за становање ..................... 17.257,00,00 динара

Пословне зграде и други (надземни  
и подземни) објекти који служе за обављање 
делатности ......................................... 33.308,00 динара

Гараже и гаражна места ................. 8.206,00 динара.

Просечна цена квадратног метра непокретности у 
ШЕСТОЈ зони утврђује сe у следећим износима и то:

Грађевинско земљиште ...................... 342,00 динара
Пољопривредно земљиште .................. 88,00 динара
Шумско земљиште ................................ 85,00 динара
Друго земљиште ............................................. динара
Станови ........................................... 27.773,00 динара
Куће за становање .......................... 12.945,00 динара
Пословне зграде и други (надземни  

и подземни) објекти који служе за обављање 
делатности ......................................... 26.179,00 динара

Гараже и гаражна места ................. 6.045,00 динара.

Просечна цена квадратног метра непокретности у 
СЕДМОЈ зони утврђује сe у следећим износима и то:

Грађевинско земљиште ...................... 263,00 динара
Пољопривредно земљиште .................. 62,00 динара
Шумско земљиште ................................ 48,00 динара
Друго земљиште ............................................. динара
Станови ............................................ 27.773,00динара
Куће за становање .......................... 10.493,00 динара
Пословне зграде и други (надземни  

и подземни) објекти који служе за обављање 
делатности ......................................... 26.142,00 динара

Гараже и гаражна места ................. 5.858,00 динара.

Просечна цена квадратног метра непокретности у 
ОСМОЈ зони утврђује сe у следећим износима и то:

Грађевинско земљиште ...................... 189,00 динара
Пољопривредно земљиште .................. 55,00 динара
Шумско земљиште ................................ 34,00 динара
Друго земљиште ...............................................динра
Станови ............................................................ динара
Куће за становање ............................ 8.899,00 динара
Пословне зграде и други (надземни  

и подземни) објекти који служе за обављање 
делатности ......................................... 15.205,00 динара

Гараже и гаражна места ................. 5.028,00 динара.

Просечна цена квадратног метра непокретности у 
ДЕВЕТОЈ зони утврђује сe у следећим износима и то:

Грађевинско земљиште ...................... 187,00 динара
Пољопривредно земљиште .................. 54,00 динара
Шумско земљиште ................................ 34,00 динара
Друго земљиште ............................................. динара
Станови ............................................................ динара
Куће за становање ............................ 8.115,00 динара
Пословне зграде и други (надземни  

и подземни) објекти који служе за обављање 
делатности ......................................... 15.205,00 динара

Гараже и гаражна места ................. 4.452,00 динара.

Просечна цена квадратног метра непокретности у 
ДЕСЕТОЈ зони утврђује сe у следећим износима и то:

Грађевинско земљиште ...................... 101,00 динара
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Пољопривредно земљиште .................. 37,00 динара
Шумско земљиште ................................ 28,00 динара
Друго земљиште ............................................. динара
Станови ............................................................ динара
Куће за становање ............................ 7.414,00 динара
Пословне зграде и други (надземни  

и подземни) објекти који служе за обављање 
делатности .......................................................... динара

Гараже и гаражна места ................. 4.056,00 динара.

Просечна цена квадратног метра непокретности 
у ЈЕДАНАЕСТОЈ зони утврђује сe у следећим 
износима и то:

Грађевинско земљиште ....................... 129,00динара
Пољопривредно земљиште .................. 37,00 динара
Шумско земљиште ................................ 28,00 динара
Друго земљиште ............................................. динара
Станови ............................................................ динара
Куће за становање ............................ 7.867,00 динара
Пословне зграде и други (надземни  

и подземни) објекти који служе за обављање 
делатности .......................................................... динара

Гараже и гаражна места ................. 4.452,00 динара.

Просечна цена квадратног метра непокретности у 
ДВАНАЕСТОЈ зони утврђује сe у следећим износима 
и то:

Грађевинско земљиште ...................... 129,00 динара
Пољопривредно земљиште .................. 37,00 динара
Шумско земљиште ................................ 27,00 динара
Друго земљиште ................................... 28,00 динара
Станови ............................................................ динара
Куће за становање ............................ 8.650,00 динара
Пословне зграде и други (надземни  

и подземни) објекти који служе за обављање 
делатности ......................................... 15.205,00 динара

Гараже и гаражна места ................. 3.883,00 динара.
Члан 7.

Просечне цене одговарајућих непокретности на 
основу којих је за 2019. годину утврђена основица 
пореза на имовину за непокретности обвезника који 
не воде пословне књиге у ПРВОЈ зони као зони са 
највећим степеном опремљености за квадратни метар 
непокретности износе:

1.) Грађевинско земљиште ............................. динара
2.) Пољопривредно земљиште ............ 85,00 динара
3.) Шумско земљиште ........................ 137,00 динара
4.) Станови ..................................... 64.806,00 динара
5.) Куће за становање ...................................... динара
6.) Пословне зграде и други (надземни и 

подземни) објекти који Служе за обављање 
делатности ......................................... 84.395,00 динара

7.) Гараже и гаражна места ........... 17.537,00 динара
Члан 8.

Неизграђено грађевинско земљиште које се искљу-
чи во користи за гајење биљака, односно садног мате-
ри јала, односно шума за сврху утврђивања основице 
по реза на имовину физичких лица за 2020.годину 

раз врс тава се у пољопривредно, односно шумско 
земљиште.

Члан 9.
Ову одлуку објавити на интернет страни општине 

Велика Плана.
Члан 10.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да ва-
жи Одлука о утврђивању просечне цене квадратног 
метра одговарајуће непокретности за утврђивање по-
реза на имовину за 2019. годину на територији опш-
тине Велика Плана („Међуопштински службени лист 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, 
број 50/2018 ).

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објав љивања у „Међуопштинском службеном листу 
oпш тина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, а 
при мењује се од 1. јануара 2020. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
Број: 011-83/2019-I од 29. новембра 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

317.
На основу чланa 46. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 
50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19 и 37/19-др.закон), члана 25. став 1. тачка 
5), а у вези члана 11. став 1. тачка 1) Статута општине 
Велика Плана („Међуопштински службени лист 
Општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, 
број 10/19),

Скупштина општине Велика Плана на 35. седници 
одржаној 29.11.2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
„ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА  

- ЖАБАРСКИ МОСТ”  
У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ

Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о 

изради Плана детаљне регулације „Просторна целина 
- Жабарски мост” у Великој Плани („Међуопштински 
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка”, број 23/10.)

Члан 2.
У члану 3. став 1. алинеја 3, мења се и гласи:
„- Површина земљишта у обухвату плана износи 

око 44 хектара”.
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После става 1, додаје се став 2, који гласи:
„Одлуком се утврђује оквирна (прелиминарна) 

граница обухвата Плана, а коначна граница обухвата 
Плана ће се дефинисати у фази израде нацрта Плана.”.

Члан 3.
Члан 4, мења се и гласи:

„Члан 4.
Услови и смернице од значаја за израду Плана 

да ти су у планским документима ширег подручја 
и по хијерархији вишег реда: Просторни план ин-
фра структурног коридора аутопута, деоница Бео-
град – Ниш („Службени гласник РС”, број 69/03 
и 121/14), Просторни план подручја посебне на-
ме не система продуктовода кроз Републику Ср би-
ју (Сомбор - Нови Сад – Панчево – Београд – Сме-
де рево – Јагодина – Ниш) - („Службени гласник 
РС”, број 19/11), Просторни план општине Велика 
Пла  на („Међуопштински службени лист општина 
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 17/13) 
и План генералне регулације насеља Велика Плана 
(„Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка”, број 1/14 и 30/16).

Принципи планирања, коришћења, уређења и за-
шти те простора у обухвату Плана засниваће се на 
прин ципима рационалне организације и уређења 
про стора и усклађивању планираних садржаја са 
могућ ностима и ограничењима у простору.

Концептуални оквир планирања, коришћења, уре-
ђења и заштите планског подручја подразумева опти-
мално коришћење постојећих потенцијала под ручја, 
заштиту подручја и усклађивање са постојећим наме-
нама и потребама корисника простора.”

Члан 4.
Члан 5, мења се и гласи:

„Члан 5.
Сходно прописима о планирању и изградњи, након 

излагања концептуалних развојих могућих решења 
на раном јавном увиду, израђује се нацрт плана, који 
се, након стручне контроле Комисије за планове 
излаже на јавни увид”.

Члан 5.
Члан 6, мења се и гласи:

„Члан 6.
„Рок за израду плана одређује се у уговору између 

Општине Велика Плана и обрађивача плана.”
Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у „Међуопштинском службеном листу опш-
тина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
Број: 011-84/2019-I од 29. новембра 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

318.
На основу члана 32. став 1. тачка 5. и члана 33. став 

7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - 
др. закон и 47/2018), члана 13. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник Републике Срби-
је” бр. 88/11) и члана 11. став 1. тачка 2) Статута опш-
тине Велика Плана („Међуопштински службени лист 
општина Велика Плана и Смедеревска Палaнка” бр. 
10/2019),

Скупштина општине Велика Плана на 35. седници 
одржаној 29.11.2019. године донела је:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ 

ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 

И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И 
ОТПАДНИХ ВОДА

Члан 1.
У Одлуци о начину обављања комуналне делат-

ности пречишћавање и одвођење атмосферских и 
отпадних вода („Међуопштински службени лист 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, 
број 55/2018), у члану 10 став 2 мења се и гласи:

„Септичке јаме морају бити удаљене од међе пре ма 
суседним парцелама најмање 1 m, а могу се постaв-
љати и испред грађевинске линије, највише до 1 m 
удаљења од регулационе линије.”

Став 3 мења се и гласи:
„Септичке јаме могу да се граде од чврстог мате-

ријала, бетона или зидањем опеком или бетон с-
ким блоковима, малтерисане са унутрашње стра-
не до „црног сјаја” са додавањем адитива за 
водо непорпусност бетона, или се могу изводити 
постав љањем префабрикованих полиестерских 
цис тер ни са атестом или декларацијом за водо-
непрпустљивост и статичку носивост.”

Стaв 4 мења се и гласи:
„Отвор на септичкој јами мора бити херметички 

затворен и обезбеђен закључавањем.”
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објав љивања у „Међуопштинском службеном листу 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”

Број: 011 - 85/2019-I
У Великој Плани, 29. новембра 2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић
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На основу члана 25. став 1. тачка 24) Статута опш-

тине Велика Плана („Међуопштински службени лист 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, 
број 10/19), а у вези члана 13. став 2. Правилника о 
врстама, начину остваривања и финансирања посеб-
них специјализованих програма и других облика 
рада и услуга које остварује предшколска установа 
(„Службени гласник РС”, број 26/13),

Скупштина оштине Велика Плана на 35. седници 
одржаној 29.11.2019. године донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ О ИЗБОРУ 
И РЕАЛИЗАЦИЈИ 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА 
КОЈИМА СЕ УНАПРEЂУЈЕ 

КВАЛИТЕТ ВАСПИТНО-
ОБРАЗОВНОГ РАДА

I
Даје се сагласност на Одлуку о избору и реали заци-

ји специјализованих програма којима се унапређује 
квалитет васпитно-образовног рада, који је донео 
Управни одбор Предшколске установе „Дечје цар-
ство” Велика Планa, под бројем 4640 на седници 
одржаној 10.09.2019. године.

II
Ово решење објавити у „Међуопштинском служ-

беном листу општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка”.

Број: 02-311/2019-I
У Великој Плани, 29. новембра 2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

320.
На основу члана 69. став 1. тачка 9), а у вези члана 

22. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС”, број 15/16), члана 25. став 1. тачка 24) 
Статута општине Велика Плана („Међуопштински 
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка”, број 10/19) и члана 24. став 1. тачка 9), 
а у вези члана 39. став 2. Одлуке о усклађивању 
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Градска топлана” Велика Плана са Законом о јавним 
предузећима („Међуопштински службени лист 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, 
број 30/2016),

Скупштина општине Велика Плана на 35. седници 
одржаној 29.11.2019. године донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 
2018. ГОДИНУ

Јавног комуналног предузећа „Градска топлана” 
Велика Плана

I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити 

за 2018. годину коју је донео Надзорни одбор Јав-
ног комуналног предузећа „Градска топлана” Вели-
ка Плана, под бројем 953 на седници одржаној 14.11. 
2019. године.

II
Oво решење објавити у „Међуопштинском служ-

беном листу општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка”.

Број: 02-312/2019-I
У Великој Плани, 29. новембра 2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

321.
На основу члана 121. Закона о основама система 

обра зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 и 10/19), у вези са чланом 3. Пра-
вилника о општинском савету родитеља („Службени 
гласник РС”, број 72/18) и члана 25. став 1. тачка 24) 
Статута општине Велика Плана („Међуопштински 
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка”, број 10/19),

Скупштина општине Велика Плана, на 35. седници 
одржаној 29.11.2019. године, на предлог васпитно-
образовних и образовно-васпитних установа које 
имају седиште на територији општине Велика Плана, 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ 

САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 

2019/2020. ГОДИНУ
1. Овим решењем образује се Локални савет роди-

теља општине Велика Плана за школску 2019/2020. 
годину (у даљем тексту: Локални савет родитеља).

2. За чланове и заменике чланова Локалног савета 
родитеља, на предлог васпитно-образовних и обра-
зов но-васпитних установа које имају седиште на 
тери торији општине Велика Плана, именују се:

(1) Основна школа „Радица Ранковић” Лозовик:
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- члан: Миодраг Тодоровић;
- заменик члана: Зоран Манојловић;
(2) Основна школа „Карађорђе” Велика Плана:
- члан: Слађана Михајловић;
- заменик члана: Марина Станковић;
(3) Основна школа „Други шумадијски одред” 

Марковац:
- члан: Снежана Недељковић;
- заменик члана: Јасна Јелић;
(4) Основна школа „Академик Радомир Лукић” 

Милошевац:
- члан: Јелена Радановић;
- заменик члана: Сузана Пашић;
(5) Основна школа „Свети Сава” Велика Плана:
- члан: Новица Првановић;
- заменик члана: Биљана Ђукановић;
(6) Основна школа „Надежда Петровић” Велика 

Плана:
- члан: Мирко Јоцић;
- заменик члана: Јелица Милићевић;
(7) Основна школа „Вук Караџић” Крњево:
- члан: Иван Шулеић;
- заменик члана: Зоран Чупић;
(8) Гимназија у Великој Плани:
- члан: Крска Величковић;
- заменик члана: Сандра Николић;
(9) Економско-угоститељска школа „Вук Караџић” 

Велика Плана:
- члан: Наташа Барјактаревић;
- заменик члана: Јасмина Стојковић;
10) Техничка школа „Никола Тесла” Велика Плана:
- члан: Мирјана Јолкић;
- заменик члана: Југослав Шулеић;
(11) Предшколска установа „Дечје царство” Велика 

Плана:
- члан: Марија Шкалак;
- заменик члана: Марко Трифуновић.
Мандат чланова и заменика чланова Локалног 

савета родитеља траје до истека радне, односно 
школске 2019/2020. године.

3. Локални савет родитеља:
- даје мишљење, иницира акције и предлаже 

мере за остваривање права детета, унапређивање 
образовања, васпитања и безбедности деце, односно 
ученика у општини;

- учестује у утврђивању општинских планова 
и програма који су од значаја за остваривање 
образовања, васпитања и безбедности деце;

- прати и разматра могућности за унапређивање 
једнаког приступа, доступности и могућности 
образовања и васпитања за децу, односно ученице; 
спречавања социјалне искључености деце, односно 
ученика из угрожених и осетљивих група на 
територији општине;

- пружа подршку савету родитеља свих установа на 
територији општине у вези са питањима из њихове 
надлежности;

- заступа интересе деце и ученика општине у 
ситацијама које су од значаја за унапређивање њи хо-
вог образовања, васпитања, безбедности и добробити 
на територији општине;

- сарађује са организацијама које делују у области 
образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне 
заштите, културе, заштите и унапређења права детета 
и људских права;

- обавља и друге послове у вези са образовањем и 
васпитањем на територији општине.

4. Локални савет родитеља ради на седницама.
Локални савет родитеља на првој седници бира 

председника и заменика председника.
Локални савет родитеља председника и заменика 

председника бирају чланови већином гласова од 
укупног броја чланова Локалног савета родитеља.

Председник Локалног савета родитеља представља 
Савет, сазива и руковиди седницама, потписује акта и 
обавља друге послове у складу са законом и статутом 
општине, планом рада и прописима из области 
образовања и васпитања.

Изузетно, председник Локалног савета родитеља, 
заказаће седнуцу Савета на захтев установе која има 
свог представника у Локалном савету родитеља, као 
и на захтев скупштине општине.

Седнице Локалног савета родитеља су јавне.
Савет доноси одлуке већином гласова укупног 

броја чланова Локалног савета родитеља.
5. Административно-техничке послове потребне 

за рад Локалног савета родитеља обављаће служ ба 
општинске управе надлежна за обављање скуп ш тин-
ских послова.

6. Средства потребна за обављање послова Локал-
ног савета родитеља (канцеларијски материјал и 
слично) обезбеђују се у буџету општине, у складу са 
законом.

7. Председник, заменик председника и чланови 
Локалног савета родитеља послове из своје над леж-
ности обављају без накнаде.

8. Ово решење објавити у „Међуопштинском служ-
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка”.

Број: 02-313/2019-I
У Великој Плани, 29. новембра 2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

322.
На основу члана 141. Закона о општем управном 

поступку („Службени лист РС”, број 18/16 и 95/18), 
члана 25. став 1. тачка 10) Статута општине Велика 
Плана („Међуопштински службени лист општина 
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 10/19), 
у вези са чланом 13. и 15. Одлуке о преузимању 
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оснивачких права над Здравственом установом Дом 
здравља „Др Милан-Бане Ђорђевић” Велика Плана 
(„Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка”, број 21/06 и 32/07),

Скупштина општине Велика Плана на 35. седници 
одржаној 29.11.2019. године донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О 

ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА 
ЗДРАВЉА „ДР МИЛАН-БАНЕ 

ЂОРЂЕВИЋ” ВЕЛИКА ПЛАНА
1. Овим решењем мења се решење Скупштине 

општине Велика Плана о именовању председника 
и чланова Управног и Надзорног одбора Дома 
здравља „Др Милан-Бане Ђорђевић” Велика Плана 
(„Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка”, број 20/18).

2. Разрешава се Мирјана Бојковић дужности 
председника Управног одбора Дома здравља „Др 
Милан-Бане Ђорђевић” Велика Плана, због преу зи-
мања посла који је у складу са законом којим се уре-
ђује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних 
функција неспојив с функцијом председника органа 
управљања установе.

3. Именује се Иван Ћирковић за председника Уп-
рав ног одбора Дома здравља „Др Милан-Бане Ђор-
ђевић” Велика Плана.

4. Изборни период новименованог председника 
Управног одбора Дома здравља „Др Милан-Бане 
Ђор ђевић” Велика Плана траје до истека мандата 
орга на управљања Дома здравља „Др Милан-Бане 
Ђорђевић” Велика Плана.

5. У осталом делу решење Скупштине општине 
Велика Плана остаје непромењено.

6. Ово решење доставити разрешеном и именованом 
председнику Управног одбора Дома здравља „Др 
Милан-Бане Ђорђевић” Велика Плана из тачке 2. и 3. 
диспозитива овог решења.

7. Диспозитив овог решења објавити у „Међу опш-
тинском службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка”.

Број: 02-314/2019-I
У Великој Плани, 29. новембра 2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

323.
На основу члана 141. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник РС”, број 18/16 и 
95/18), члана 116. и 117. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 и 10/19) и члана 25. став 1. тачка 24) 
Статута општине Велика Плана („Међуопштински 
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка”, број 10/19),

Скупштина општине Велика Плана на 35. седници 
одржаној 29.11.2019. године донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О 

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ „РАДИЦА РАНКОВИЋ” 

ЛОЗОВИК
1. Овим решењем мења се решење Скупштине 

општине Велика Плана о именовању чланова Школ-
ског одбора Основне школе „Радица Ранковић” 
Лозовик („Међуопштински службени лист општина 
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 16/19 и 
24/19).

2. Разрешава се Данијел Николић, дужности члана 
Школског одбора Основне школе „Радица Ранковић” 
Лозовик из реда представника запослених.

3. Именује се Владислав Јаковљевић за члана 
Школског одбора Основне школе „Радица Ранковић” 
Лозовик из реда представника запослених.

4. Мандат новоименованог члана Школског одбора 
Основне школе „Радица Ранковић” Лозовик из тачке 
3. диспозитива овог решења траје до истека мандата 
органа управљања Основне школе „Радица Ранковић” 
Лозовик.

5. У осталом делу решење Скупштине општине 
Велика Плана остаје непромењено.

6. Ово решење доставити разрешеном и именованом 
члану Школског одбора Основне школе „Радица 
Ранковић” Лозовик из тачке 2. и 3. овог решења.

7. Ово решење је коначно у управном поступку.
8. Диспозитив овог решења објавити у „Међу опш-

тинском службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка”.

Број: 02-315/2019-I
У Великој Плани, 29. новембра 2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

324.
На основу члана 141. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник РС”, број 18/16 и 
95/18), члана 116. и 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 и 10/19) и члана 25. став 1. тачка 24) 
Статута општине Велика Плана („Међуопштински 
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службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка”, број 10/19),

Скупштина општине Велика Плана на 35. седници 
одржаној 29.11.2019. године донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О 

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКО-

УГОСТИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ „ВУК 
КАРАЏИЋ” ВЕЛИКА ПЛАНА

1. Овим решењем мења се решење Скупштине 
општине Велика Плана о именовању чланова Школ-
ског одбора Eкономско-угостетељске школе „Вук 
Караџић” Велика Плана („Међуопштински службени 
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, 
број 10/19).

2. Разрешава се Дејан Илић, дужности члана 
Школ ског одбора Економско-угоститељске школе 
„Вук Караџић” Велика Плана из реда представника 
родитеља.

3. Именује се Данијела Петковић, за члана Школ-
ског одбора Економско-угоститељске школе „Вук 
Караџић” Велика Плана из реда представника 
родитеља.

4. Мандат новоименованог члана Школског одбора 
Економско-угоститељске школе „Вук Караџић” 
Велика Плана из тачке 3. диспозитива овог решења 
траје до истека мандата органа управљања Економско-
угоститељске школе „Вук Караџић” Велика Плана.

5. У осталом делу решење Скупштине општине 
Велика Плана остаје непромењено.

6. Ово решење доставити разрешеном и именованом 
члану Школског одбора Економско-угоститељске 
школе „Вук Караџић” Велика Плана из тачке 2. и 3. 
овог решења.

7. Ово решење је коначно у управном поступку.
8. Диспозитив овог решења објавити у „Међу опш-

тинском службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка”.

Број: 02-316/2019-I
У Великој Плани, 29. новембра 2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

325.
На основу члана 141. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник РС”, број 18/16 и 
95/18), члана 116. и 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 и 10/19) и члана 25. став 1. тачка 24) 
Статута општине Велика Плана („Међуопштински 

службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка”, број 10/19),

Скупштина општине Велика Плана, на 35. седници 
одржаној 29.11.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О 

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ 

ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”  
ВЕЛИКА ПЛАНА

1. Овим решењем мења се решење Скупштине 
општине Велика Плана о именовању чланова Школ-
ског одбора Техничке школе „Никола Тесла” Велика 
Плана („Међуопштински службени лист општина 
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 16/19 и 
18/19).

2. Разрешава се Влада Петровић, дужности члана 
Школског одбора Техничке школе „Никола Тесла” 
Велика Плана из реда представника Наставничког 
већа, на лични захтев.

3. Именује се Иван Миловановић за члана Школског 
одбора Техничке школе „Никола Тесла” Велика Пла-
на из реда представника Наставничког већа.

4. Мандат новоименованог члана Школског одбора 
Техничке школе „Никола Тесла” Велика Плана из 
тачке 3. диспозитива овог решења траје до истека 
мандата органа управљања Техничке школе „Никола 
Тесла” Велика Плана.

5. У осталом делу решење Скупштине општине 
Велика Плана остаје непромењено.

6. Ово решење доставити разрешеном и именованом 
члану Школског одбора Техничке школе „Никола 
Тесла” Велика Плана из тачке 2. и 3. овог решења.

7. Ово решење је коначно у управном поступку.
8. Диспозитив овог решења објавити у „Међу опш-

тинском службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка”.

Број: 02-317/2019-I
У Великој Плани, 29. новембра 2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

326.
На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, број 
41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 
41/18 и 87/18), члана 44. и 113. Статута општине 
Велика Плана („Међуопштински службени лист 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 
10/19) и члана 2. и 31. Одлуке о Општинском већу 
општине Велика Плана („Међуопштински службени 
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лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, 
број 41/08 и 22/12),

Општинско веће општине Велика Плана, на 136. 
сед  ници одржаној 26. новембра 2019. године, донело 
је

ПРОГРАМ
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА 
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА  

У 2019.ГОДИНИ
1. У Програму коришћења средстава за финан-

сирање унапређења безбедности саобраћаја на путе-
вима на територији општине Велика Плана у 2019. 
години (Број: 344-22/2019-II од 25.03.2019. године 
и 344-44/2019-II од 15.10.2019. године), глава IV 
ФИНАНСИРАЊЕ, наслов Извори финансирања, тач-
ка 2) Наплаћене новчане казне за прекршаје пред-
ви  ђене чланом 18. Закона о безбедности сао бра ћаја 
на пу тевима („Службени гласник РС”, бр. 41/2009 
и 53/2010) од којих 30% припада јединици локалне 
само управе, мења се и гласи:

„ 2) Наплаћене новчане казне за прекршаје пред-
виђене чланом 18. Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/2009 
и 53/2010) од којих 30% припада јединици локалне 
самоуправе

Планирани приход од „наплаћених новчаних 
казни за прекршаје” за 2019. годину

10.200.000,00 дин

Укупно планирани приход за 2019. годину 10.200.000,00 дин

„
Наслов Расподела планираних средстава, актив-

ност 5. ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ ЈЕДИНИЦА САО -
БРА  ЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ДРУГИХ ОРГАНА НАД -
ЛЕЖНИХ ЗА ПОСЛОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРА-
ЋАЈА, , мења се и гласи:

„

Врста активности Планирана 
средства 

(дин)

5. ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ ЈЕДИНИЦА САОБРАЋАЈНЕ 
ПОЛИЦИЈЕ И ДРУГИХ ОРГАНА НАДЛЕЖНИХ ЗА 
ПОСЛОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

3.600.000,00

Врста активности Планирана 
средства 

(дин)

5.1 Набавка опреме за јединицу саобраћајне 
полиције
5.1.1 Видеонадзор
5.1.2. Одржавање средстава за контролу 
безбедности саобраћаја
5.1.3.Остала опрема која се користи у сврху 
унапређења безбедности саобраћаја
носилац активности:
- Општинска управа општине Велика Плана
- ЈКП „Милош Митровић” Велика Плана
„
Колона УКУПНО, мења се и гласи:
„

УКУПНО: 10. 200.000,00
„

2. Овај Програм објавити у „Међуопштинском служ-
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка”.

Број: 344-50/2019-II
У Великој Плани, 26. новембра 2019. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић

327.
На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 4. 

Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, број 
72/2011 и 88/2013), члана 25. став 1.тачка 22. Статута 
општине Велика Плана („Међуопштински службени 
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка” 
број 10/2019) и члана 3. 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 35. седници 
одржаној 29.11.2019. године донела је

ПРОГРАМ
О ДОПУНИ ПРОГРАМА O 

ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКА ПЛАНА

Члан 1.
У члану 2. Програма о отуђењу и давању у закуп 

грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Велика Плана („Међуопштински службени лист 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка” бр. 
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10/2019), у табели „Спецификација парцела у јавној 
својини општине Велика Плана које се отуђују или 
дају у закуп” после редног броја 11. додаје се нови 
ред са ознаком 11.а), који гласи:

„
11.а) Велика 

Плана
Булевар Деспота 
Стефана

кп бр. 1533
КО В Плана I
8,72 ари

посл. стамб 
клективно

„
Члан 2.

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана 
објав љи вања у „Међуопштинском службеном листу 
опш тина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.

Број:02-310/2019-I
У Великој Плани, 29. новембра 2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић
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