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219.
На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ри

зи ка од катастрофа и управљању ванредним ситуа
цијама („Службени гласник РС”, број 87/2018) и 
тачке 1. став 2. Препоруке за организовање јавног 
градског, приградског и локалног превоза у примени 
мера превенција, спречавања ширења и смањења 
ризика од ширења болести COVID19,

Општински штаб за ванредне ситуације за 
територију општине Велика Плана, доноси

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ЈАВНОГ 
ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ 

ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2

1. За време трајања епидемије изазване вирусом 
SARSCoV2, рад градског и приградског превоза 
путника на територији општине Велика Плана, почев 
од 08.05.2020. године одвијаће се без ограничења у 
погледу категорије корисника ове комуналне услуге.

2. Вршилац комуналне делатности јавног градског и 
приградског превоза путника на територији општине 
Велика Плана дужан је да свој рад организује у складу 
са Препоруком за организовање јавног градског, 
приградског и локалног превоза у примени мера 
превенција, спречавања ширења и смањења ризика 
од ширења болести COVID19.

3. Корисник јавног превоза у обавези је да при ли
ком коришћења услуге јавног превоза носи заштит
ну маску и рукавице, као и да поштује начин и 
орга низацију рада вршиоца комуналне делатности 
јавног градског и приградског превоза путника на 
територији општине Велика Плана.

5. О извршењу ове одлуке стараће се Одељење за 
инспекцијске послове Општинске управе општине 
Велика Плана и Полицијска станица у Великој Плани.

6. Ову одлуку објавити у „Међуопштинском служ
беном листу општина Велика Плана и Смеде ревска 

Паланка” и на званичној интернет презентацији опш
тине Велика Плана.

Број:82020/2020I
У Великој Плани, 08.05.2020. године

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

КОМАНДАНТ
Игор Матковић

220.
На основу члана 41.став 4., а у вези са чланом 32. 

став 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управању ванредним ситуацијама („Службени глсник 
РС”, број 87/2018),

Општински штаб за ванредне ситуације за 
територију општине Велика Плана, доноси

НАРЕДБУ

1. Укида се Наредба Општинског штаба за ванредне 
ситуације за територију општине Велика Плана о 
забрани рада зелених пијаца, број 82014/2020I од 
29.03.2020. године.

2. До смиривања епидемиолошке ситуације, 
забрањује се рад зелене пијаце у насељеном месту 
Велико Орашје.

3. ЈКП „Милош Митровић” Велика Плана, као 
вршилац комуналне делатности управљање пија
цама на територији општине Велика Плана, стараће 
се о примени свих прописаних мера заштите ста нов
ништва на зеленим пијацама које у складу са овом 
наредбом настављају са радом.

4. О извршењу ове наредбе стараће се Одељење за 
инспекцијске послове Општинске управе општине 
Велика Плана и Полицијска станица у Великој Плани.

5. Ову наредбу објавити у „Међуопштинском служ
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска 
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Паланка” и на званичној интернет презентацији 
општине Велика Плана.

Број:82018/2020I
У Великој Плани, 21.04.2020. године

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

КОМАНДАНТ
Игор Матковић

221.
На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/2018),

Општински штаб за ванредне ситуације за 
територију општине Велика Плана, доноси

НАРЕДБУ

1.Укида се Наредба Општинског штаба за ванредне 
ситуације за територију општине Велика Плана, број: 
8208/2020I од 17.03.2020. године, у делу који се 
односи на забрану рада бувљих пијаца.

2. ЈКП ‘Милош Митровић” Велика Плана стараће 
се о примени свих прописаних мера заштите 
становништва од изложености вирусом SARSCoV2 
на бувљим пијацама на територији општине Велика 
Плана.

2. Ову наредбу објавити у „Међуопштинском служ
беном листу општина Велика Плана и Смеде ревска 
Паланка” и на званичној интернет презентацији 
општине Велика Плана.

Број:82019/2020I
У Великој Плани, 05.05.2020. године

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

КОМАНДАНТ
Игор Матковић

222.
На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу 

ри зи ка од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/2018),

Општински штаб за ванредне ситуације за 
територију општине Велика Плана, доноси

НАРЕДБУ
1. Услед опасности од погоршања епидемиолошке 

ситуације изазване вирусом SARSCoV2, као и 
повећаног броја заражених у непосредном окружењу, 
забрањује се одржавање свих манифестација на 
отвореном простору (вашари, спортске и културне 
манифестације и сл.) на територији општине Велика 
Плана, почев од 11.07.2020. године.

2. О извршењу ове наредбе стараће се Одељење за 
инспекцијске послове Општинске управе општине 
Велика Плана и Полицијска станица у Великој Плани.

3. Ову наредбу објавити у „Међуопштинском служ
беном листу општина Велика Плана и Смеде ревска 
Паланка” и на званичној интернет презентацији 
општине Велика Плана.

Број:82023/2020I
У Великој Плани, 10.07.2020. године

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

КОМАНДАНТ
Игор Матковић

223.
На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуа
цијама („Службени гласник РС”, број 87/2018),

Општински штаб за ванредне ситуације за 
територију општине Велика Плана, доноси

НАРЕДБУ
1. Укида се наредба Општинског штаба за ванредне 

ситуације за територију општине Велика Плана, број: 
82023/2020I од 10.07.2020. године.

2. Организатор манифестације је дужан да се стара 
о примени свих прописаних мера заштите станов
ништва од изложености вирусом SARSCoV2.

3. Ову наредбу објавити у „Међуопштинском служ
беном листу општина Велика Плана и Смеде ревска 
Паланка” и на званичној интернет презентацији 
општине Велика Плана.

Број:82024/2020I
У Великој Плани, 31.08.2020. године

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

КОМАНДАНТ
Игор Матковић
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