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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13,
132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 –др. закон и
9/2020) и члана 11. став 1. тачка 2) Статута општине
Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“,
број 10/2019),
Скупштина општине Велика Плана на Трећој
редовној седници одржаној 30.11.2020. године донела
је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР-ИСТОК“ У
ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ
I НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМНЕТА
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
„Центар-исток“ у Великој Плани, (у даљем тексту:
План детаљне регулације).
II ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Члан 2.
Границом Плана детаљне регулације обухваћен је
део КО Велика Плана 1, простор између железничке
пруге и Улице Милоша Великог, почев од подвожњака
испод железничке пруге на северу до улице Мике
Јовановића на југу.
Граница почиње на северу од подвожњака-тачке
укрштаја железничке пруге и улице Милоша Великог,
наставља јужно улицом Милоша Великог (к.п.бр.
2949/1) до укрштаја са улицом Мике Јовановића
(к.п.бр. 2938), затим се протеже источно улицом Мике
Јовановића до железничке пруге (к.п. бр. 2960/1) и
наставља ка северу све до почетне тачке укрштаја
железничке пруге и улице Милоша Великог.
Планом детаљне регулације су обухваћене следеће
катастарске парцеле:

- део улице Милоша Великог кп бр. 2949/1, КО
Велика Плана 1
- део улице Мике Јовановића, кп бр. 2938 КО Велика
Плана 1
- део појаса железничке пруге, кп бр. 2960/1 КО
Велика Плана 1
- улица Београдска - кп бр 2937/1 КО Велика Плана 1,
- део улице Бранислава Нушића кп бр. 1379 КО
Велика Плана 1
- део кп бр. 1333/2 КО Велика Плана 1,
- целе катастарске парцеле бр. 1338, 1339, 1333/1,
1364, 1363/2, 1363/1, 1362/2, 1362/1, 1366, 1365,
1367/1, 1367/2, 1369, 1368, 1370, 1371, 1372,
1373, 1374, 1375, 1376, 1377, ; 1378, 1380, 1333/3,
1340, 1010/1, 1010/2, 1010/3, 1010/4, 1010/5,
1010/6; 1010/7, 1007/1, 1007/2, 1007/3, 1007/4,
1007/5, 1007/6, 1008, 1009, 1011, 1006, 1005, 1003,
1002,1001, 1000, 999/1, 999/2, 998/1, 998/2, 997,
2937/4, 2965, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017,
1018, 1019, 1022/1, 1022/2, 1022/3, 1020, 1021,
2937/3, 1032/1, 1032/2, 2937/2, 1023, 1024/1, 1024/2,
1031, 1030, 1029/1, 1029/2, 1025/1, 1025/2, 1028,
1027 и 1026, све у КО Велика Плана 1.
Граница Плана детаљне регулације је прелиминарна,
а коначна граница ће се утврдити приликом израде и
верификације Нацрта Плана.
Површина земљишта у обухвату Плана детаљне
регулације износи око 12 хектара.
III УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ПЛАНСКИХ
ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И ШИРЕГ
ПОДРУЧЈА И ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА
И ДОПУНА ПЛАНА
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације
је План генералне регулације насеља Велика Плана
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка“ бр. 1/2014 и 30/2016).
Планом генералне регулације насеља Велика
Плана припадајући простор Плана детаљне
регулације одређен је као зона „Ужи градски центар
са заступљеним наменама: комерцијалне делатности,
вишепородично становање и зелена пијаца.
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Подлога за израду Плана детаљне регулације
Основна намена коришћења простора у Плану
су катастарске подлоге које ће се прибавити од
детаљне регулације се задржва – грађевинско
Републичког геодетског завода – Службе за катастар
подручје са наменама: комерцијалне делатности,
непокретности Велика Плана и катастарско
вишепородично становање и зелена пијаца.
топографски план који ће бити урађен на основу
геодетског снимања постојећег стања.
VII НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ИЗРАДЕ
IV НАЧЕЛА ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА,
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА, НАЗИВ НОСИОЦА
УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА ИЗ
ИЗРАДЕ И РОК ЗА ИЗРАДУ
ВАЖЕЋЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Члан 7.
Члан 4.
Средства за израду Плана детаљне регулације
Принцип планирања у овом Плану детаљне
обезбеђује Општинска управа општине Велика
регулације се заснива на међусобном усаглашавању
Плана.
различитих захтева у односу на простор и
Носилац израде Плана детаљне регулације је
усаглашавању социјалних и економских захтева са
Општинска управа општине Велика Плана - Одељење
еколошким функцијама простора.
за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и
комунално-стамбене послове.
V ВИЗИЈА И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Рок за израду Нацрта Плана детаљне регулације из
члана 1. ове одлуке је 8 месеци од дана ступања на
Члан 5.
снагу ове одлуке.
Циљ израде и доношења Плана детаљне регулације
Члан 8.
је:
- дефинисање површина јавне намене; посебно
Обрађивач Плана детаљне регулације је правно лице
саобраћајно повезивање са улицом Милоша Великог
које испуњава законске услове за израду планских
и формирање уличног појаса Улице београдске.
докумената у складу са Законом о планирању и
- стварање законског, планског, основа за уређење
изградњи и другим прописима.
и коришћење простора у обухвату Плана детаљне
регулације – формирање и изградња улице;
VIII МЕСТО И НАЧИН ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ
- дефинисање траса, коридора и капацитета за
УВИДА
саобраћајну, енергетску, техничку, комуналну и другу
инфраструктуру;
Члан 9.
- утврђивање намене простора у границама
Рани јавни увид у трајању од 15 дана и јавни
планског подручја;
увид у трајању од 30 дана у нацрт Плана спровешће
- утврђивање правила за изградњу, коришћење,
се у просторијама зграде општине Велика Плана,
уређење и заштиту простора у обухвату Плана
ул. Милоша Великог 30, истицањем на паноу
детаљне регулације.
за оглашавање у холу згаде у приземљу путем
Циљ израде Плана детаљне регулације јесте
оглашавања на огласној табли Општине Велика
стварање оптималног планског овира у систему
Плана, у дневном листу који се дистрибуира на
развојне политике насеља који ће допринети
целој територији Републике Србије и у електронском
привлачности простора за изградњу и ефикаснијем
облику на интернет презентацији општине Велика
издавању аката којима се одобрава изградња.
Плана, у складу са законом.
VI КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА,
СА ПРЕДЛОГОМ ОСНОВНИХ НАМЕНА
ПРОСТОРА И КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
Члан 6.
План детаљне регулације се ради у две фазе: 1. фаза
– израда Материјала за рани јавни увид који подлеже
стручној контроли Комисије за планове општине
Велика Плана; 2. фаза – израда Нацрта Плана, којег
након стручне контроле Комисије за планове и јавног
увида, усваја Скупштина општине Велика Плана.
На основу чланова 29, 30, 31 и 32. Закона о
планирању и изградњи, План детаљне регулације
ће садржати правила уређења, правила грађења и
графички део.

IX ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не
приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину, у складу са Решењем бр. 353111/2020-III/06 од 17.11.2020. године, које је сагласно
чл. 9. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и
88/10) донело Одељење за урбанизам и грађевину,
имовинско-правне и комунално-стамбене послове, а
које је саставни део ове одлуке.
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X БРОЈ ПРИМЕРАКА ПЛАНА У АНАЛОГНОМ
И ДИГИТАЛНОМ ОБЛИКУ
План детаљне регулације се израђује у четири
аналогна и четири дигитална примерка у формату у
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Члан 12.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Међуопштинском службеном листу
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“.
Број: 011-72/2020-I
У Великој Плани, 30. новембра 2020. године

складу са законом.
XI ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Саставни део ове одлуке је графички прилог са
уцртаном границом плана.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Душан Марић
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Република Србија
улице Бранислава Нушића к.п. бр. 1379 КО Велика
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
Плана 1 - део к.п. бр. 1333/2 КО Велика Плана 1, Општинска управа
целе катастарске парцеле бр. 1338, 1339, 1333/1, 1364,
1363/2, 1363/1, 1362/2, 1362/1, 1366, 1365, 1367/1,
Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско1367/2, 1369, 1368, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375,
правне и комунално-стамбене послове
1376, 1377, ; 1378, 1380, 1333/3, 1340, 1010/1, 1010/2,
Одсек за урбанизам, грађевину и комунално-стамбене
1010/3, 1010/4, 1010/5, 1010/6; 1010/7, 1007/1, 1007/2,
послове
1007/3, 1007/4, 1007/5, 1007/6, 1008, 1009, 1011, 1006,
број: 353-111/2020-III/06
1005, 1003, 1002,1001, 1000, 999/1, 999/2, 998/1,
датум: 17.11.2020. године
998/2, 997, 2937/4, 2965, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016,
ВЕЛИКА ПЛАНА
1017, 1018, 1019, 1022/1, 1022/2, 1022/3, 1020, 1021,
2937/3, 1032/1, 1032/2, 2937/2, 1023, 1024/1, 1024/2,
На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој
1031, 1030, 1029/1, 1029/2, 1025/1, 1025/2, 1028, 1027
процени утицаја на животну средину („Службени
и 1026, све у КО Велика Плана 1.
гласник Републике Србије“ бр. 135/04 и 88/2010), а
Површина земљишта у обухвату плана износи око
у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи
12 хектара. Обухват плана и сврха за коју се овај план
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка,
израђује не мењају намену коришћења земљишта,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13,
већ се у складу са планом вишег реда, у вом случају
132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 –др. закон
Планом генералне регулације насеља Велика Плана,
и 9/2020) Општинска управа општине Велика Плана,
задржава постојећи систем зонирања у дефинасном
Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско правне
планском обухвату. Имајући у виду да је за План
и комунално-стамбене полсове, Одсек за урбанизам,
генералне регулације урађен извештај о стратешкој
грађевину и комунално-стамбене послове, доноси
процени утицаја на животну средину, предлог је да
се за План детаљне регулације „Центар-Исток“ не
РЕШЕЊЕ
израђује стратешка процена утицаја на животну
средину. На основу провере могућих утицаја
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
планираних садржаја у предметном комплексу у фази
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
одлучивања о изради стратешке процене преко блока
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА
дијаграма и утврђивања могућих значајних утицаја
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
на животну средину кроз одговоре на системски
„ЦЕНТАР-ИСТОК“ У ВЕЛИКОЈ
дефинисана питања одлучено је као у диспозитиву
овог решења.
ПЛАНИ
Ово решење је саставни део Одлуке о изради Плана
детаљне регулације „Центар -Исток“ у Великој Плани
Образложење
За ово решење нису наплаћене таксе на основу
Закона о републичким административним таксама
Планом генералне регулације насеља Велика Плана
(„Службени гласник РС“, Велика Плана и Смедеревска
(„Међуопштински сл. лист општина Велика Плана
Паланка“, бр.48а/08, 25/09, 26/10, 35/12 и 31/14) и у
и Смедеревска Паланка“ бр. 1/2014 и 30/2016) дата
износу од 570,00 бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05,
је могућност да се за грађевинска подручја насеља,
101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11,
када се утврди потреба за формирањем нових јавних
70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 57/14, 45/15, 112/15, 50/16,
површина, може приступати изради планова детаљне
61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18 н 38/19) и члана 61.
регулације у циљу стварања планског и правног
ст. 8 Закона о стечају („Службени гласник РС”, бр.
основа за формирање нових улица или других
104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС,
површина јавних намена .
83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018“).
Обухват Плана детаљне регулације дефинисан је
Улицом Милоша Великог (к.п.бр. 2949/1) на западу
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На ово решење
почев од подвожњака испод железничке пруге у
може се изјавити жалба Министарству животне
правцу југа до, Улице Мике Јовановића (к.п.бр.
средине и просторног планирања Републике Србије,
2938) и са источне стране границом са земљиштем
Зајечарски управни округ у Зајечару, у року од 15 дана
железничке пруге којег чини к.п. бр. 2960/1 у правцу
од дана пријема истог, преко Одељења за урбанизам и
југа све до почетне тачке укрштаја железничке пруге
грађевину, имовинско-правне и комунално – стамбене
и улице Миоша Великог, све у КО Велика Плана 1.
послове, Одсек за урбанизам, грађевину и комунално
Планом су обухваћене следеће катастарске
стамбне послове. Жалба се таксира са 440,00 динара
парцеле: - део улице Милоша Великог к.п. бр. 2949/1,
административне таксе.
КО Велика Плана 1 - део улице Мике Јовановића, к.п.
бр. 2938 КО Велика Плана 1 - део појаса железничке
Начелник одељења
пруге, к.п. бр. 2960/1 КО Велика Плана 1 - Улица
Драгољуб Живковић, дипл.п.планер
Београдска – к.п. бр. 2937/1 КО Велика Плана 1, - део
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ради утврђивања предлога измењеног Пословника
На основу члана 193. став 4. Пословника Скупштине
и ради упућивања предлога Скупштини општине на
општине Велика Плана („Међуопштински службени
доношење.
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“,
Рок за реализацију задатка из претходног става је
број 14/20 – пречишћен текст),
најмање 15 дана од дана објављивања ове одлуке.
Скупштина општине Велика Плана на Трећој
редовној седници одржаној 30.11.2020. године донела
је

ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ПРЕДЛОГА
ЗА ПРОМЕНУ ПОСЛОВНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА
ПЛАНА
Члан 1.
Овом одлуком прихвата се предлог председника
Скупштине општине Велика Плана и приступа се
промени Пословника Скупштине општине Велика
Плана (у даљем тексту: Пословник).
Члан 2.
Нацрт о измени Пословника израдиће Комисија
за израду нацрта о измени Пословника Скупштине
општине Велика Плана (у даљем тексту: Комисија).
У Комисију се именују:
1) Душан Марић, председник Скупштине општине
Велика Плана – председник Комисије;
2) Милош Николић, заменик председника
Скупштине општине Велика Плана – члан Комисије;
3) Александра Обрадовић, заменик секретара
Скупштине општине Велика Плана – члан Комисије.
4) Тања Маринковић, представник Изборне листе
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ“ – члан
Комисије;
5) Душан Јанићијевић, представник Изборне
листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија
Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган
Марковић Палма“ – члан Комисије;
6) Бојан Трајковић, представник Изборне листе
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – члан Комисије;
7) Војкан Стевић, представник Изборне листе
СРПСКО РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ – члан
Комисије;
8) Јулијана Милић-Павловић, представник
Изборне листе ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – ВЕЛИКА
ПЛАНА (Покрет обнове Краљевине Србије,
Монархистички фронт) – члан Комисије;
9) Владан Матић, представник Изборне листе
МЕТЛА 2020 – Дејан В. Шулкић – члан Комисије;
10) Радиша Исаиловић, секретар Скупштине
општине Велика Плана – секретар Комисије.
Члан 3.
Задатак Комисије је да изради нацрт о измени
Пословника и да исти достави Комисији за статутарна
питања и нормативна акта Скупштине општине

Члан 4.
Прву седницу Комисије, сазива председник
Комисије.
Комисија одлучује већином гласова од укупног
броја чланова.
Комисија ће у раду користити печат Скупштине
општине.
Секретар
Комисије
обавља
стручне
и
административно-техничке послове за потребе
Комисије и учествује у раду Комисије без права
одлучивања.
Члан 5.
Предлог председника Скупштине општине Велика
Плана из члана 1. ове одлуке је саставни део ове
одлуке.
Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Међуопштинском
службеном листу општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка“.
Број: 011-73/2020-I
У Великој Плани, 30. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Душан Марић

бр. 37, 30. 11. 2020. године
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5) 0,44 за непокретности у ЧЕТВРОЈ А зони.
245.
6) 0,38 за непокретности у ПЕТОЈ зони.
На основу члана 7 и 8. Закона о финансирању
7) 0,30 за непокретности у ШЕСТОЈ зони.
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број
8) 0,30 за непокретности у СЕДМОЈ зони.
62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађен износ,125/149) 0,21 за непокретности у ОСМОЈ зони
усклађен износ, 95/15-усклађен износ, 83/16,
10) 0,18 за непокретности у ДЕВЕТОЈ зони
91/26-усклађен износ, 104/16-др.закон, 96/17, 89/18
11) 0,18 за непокретности у ДЕСЕТОЈ зони
ускалђен износ, 95/18-др.закон, 86/19-ускалђен износ
12) 0,18 за непокретности у ЈЕДАНАЕСТОЈ зони
и 126/20-усклађен износ ), члана 32. став 1. тачка 3.
13) 0,21 за непокретности у ДВАНАЕСТОЈ зони
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07 и 83/14- др.закон, 10/16-др.закон и
Члан 3.
47/18), члана 7.a. став 3, и члана 38б став 1. Закона
Ову одлуку објавити на интернет страни општине
о порезима на имовину („Службени гласник РС“,
Велика Плана.
број 26/01, „Службени лист СРЈ“ бр. 42/02- СУС и
„Службени гласник РС број 80/02, 80/02-др.закон,
Члан 4.
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12- одлука
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
УС, 47/13, 68/14-др.закон, 68/14-др.закон, 95/18,
важи Одлука о утврђивању коефицијената за обрачун
99/2018-одлука УС и 86/19), и члана 25. став 1. тачка
пореза на имовину за непокретности обвезника који
3) Статута Општине Велика Плана („Међуопштински
воде пословне књиге („Међуопштински службени
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“,
Паланка“, број 10/19),
број 24/13 и 18/17).
Скупштина општине Велика Плана на Трећој
Члан 5.
редовној седници одржаној 30.11.2020. године донела
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
је
објављивања у Међуопштинском службеном листу
Општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, а
ОДЛУКУ
примењује се од 1. јануара 2021. године.
О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА

ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА
КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се коефицијенти за потребе
утврђивања основице за обрачун пореза на имовину
за обвезнике који воде пословне књиге на територији
општине Велика Плана.
Члан 2.
На територији општине Велика Плана одређено
је тринаест зона за утврђивање пореза на имовину,
и то: ПРВА, ДРУГА, ТРЕЋА, ЧЕТВРТА, ЧЕТВРТА
А, ПЕТА, ШЕСТА, СЕДМА, ОСМА, ДЕВЕТА,
ДЕСЕТА, ЈЕДАНАЕСТА и ДВАНАЕСТА зона, с тим
што је ПРВА ЗОНА одређена као зона са највећим
степеном опремљености.
Коефицијенти се утврђују у зависности од зоне
у којој се налази непокретност која је предмет
утврђивања обавезе плаћања пореза и они износе:
1)1,00 за непокретности у ПРВОЈ зони као зони са
највећим степеном опремљености.
2) 0,78 за непокретности у ДРУГОЈ зони.
3)0,60 за непокретности у ТРЕЋОЈ зони.
4) 0,40 за непокретности у ЧЕТВРТОЈ зони

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
Број: 011-74/2020-I од 30. новембра 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Душан Марић

246.
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,125/14усклађен износ, 95/15-усклађен износ, 83/16,
91/26-усклађен износ, 104/16-др.закон, 96/17, 89/18
ускалђен износ, 95/18-др.закон, 86/19-ускалђен износ
и 126/20-усклађен износ ), члана 32. став 1. тачка 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 10/16-др.закон и
47/18), члана 6. став 5. Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник РС“, број 26/01, „Службени лист
СРЈ“ бр. 42/02- СУС и „Службени гласник РС број
80/02, 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10,
24/11, 78/11, 57/12- одлука УС, 47/13, 68/14-др.закон,
68/14-др.закон, 95/18, 99/2018-одлука УС и 86/19) и
члана 25. став 1. тачка 3. Статута Општине Велика
Плана („Међуопштински службени лист Општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број 10/19),

бр. 37, 30. 11. 2020. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
1462. страна
Скупштина општине Велика Плана на Трећој
потребе утврђивања пореза на имовину, сврстава у
редовној седници одржаној 30.11.2020. године донела
одговарајућу групу непокретности.
је
Објекат који је јединствена целина мешовитог
карактера, за потребе утврђивања пореза на имовину,
OДЛУКУ
разврстава се према претежној делатности.

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ
КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋЕ
ВРСТЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА
ПЛАНА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене
квадратног метра одговарајућих врста непокретности
на територији општине Велика Плана као један
од основних 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
опремљености јавним објектима, саобраћајној
повезаности са централним деловима општине
Велика Плана, односно са радним зонама и другим
садржајима 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
зависности од врсте непокретности и зоне у којој се
непокретност 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

Члан 6.
Просечна цена квадратног метра непокретности у
ПРВОЈ зони утврђује се у следећим износима и то:
1) Грађевинско земљиште ............. 2.684,00 динара
2) Пољопривредно земљиште ......... 210,00 динара
3) Шумско земљиште ....................... 156,00 динара
4) Друго земљиште ................................... / динара
5) Станови ................................... 66.778,00 динара
6) Куће за становање ................. 43.879,00 динара
7) Пословне зграде и други (надземни и
подземни) објекти који служе за
обављање делатности ................ 84.418,00 динара
8) Гараже и гаражна места ........ 16.666,00 динара
Просечна цена квадратног метра непокретности у
ДРУГОЈ зони утврђује се у следећим износима и то:
1) Грађевинско земљиште ............ 2.167,00 динара
2) Пољопривредно земљиште ........ 156,00 динара
3) Шумско земљиште ...................... 156,00 динара
4) Друго земљиште ................................... / динара
5) Станови ................................... 60.547,00 динара
6) Куће за становање .................. 32.132,00 динара
7) Пословне зграде и други (надземни
и подземни) објекти који служе за
обављање делатности ................ 68.196,00 динара
8) Гараже и гаражна места ......... 13.433,00 динара
Просечна цена квадратног метра непокретности у
ТРЕЋОЈ зони утврђује сe у следећим износима и то:
1) Грађевинско земљиште ........... 1.254,00 динара
2) Пољопривредно земљиште ........ 186,00 динара
3) Шумско земљиште ..................... 182,00 динара
4) Друго земљиште ................................... / динара
5) Станови .................................. 57.288,00 динара
6) Куће за становање ................. 26.666,00 динара
7) Пословне зграде и други (надземни
и подземни) објекти који служе за
обављање делатности ............... 53.688,00 динара
8) Гараже и гаражна места ......... 10.241,00 динара
Просечна цена квадратног метра непокретности у
ЧЕТВРТОЈ зони утврђује сe у следећим износима и
то:
1) Грађевинско земљиште .............. 936,00 динара
2) Пољопривредно земљиште ......... 88,00 динара
3) Шумско земљиште ....................... 88,00 динара
4) Друго земљиште ................................... / динара
5) Станови .................................. 41.912,00 динара
6) Куће за становање .................. 23.514,00 динара
7) Пословне зграде и други (надземни
и подземни) објекти који служе за
обављање делатности ................ 42.201,00 динара
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8) Гараже и гаражна места .......... 9.699,00 динара
2) Пољопривредно земљиште ......... 56,00 динара
3) Шумско земљиште ....................... 36,00 динара
Просечна цена квадратног метра непокретности у
4) Друго земљиште .................................. / динара
ЧЕТВРТОЈ А зони утврђује сe у следећим износима
5) Станови ................................... 26.776,00 динара
и то:
6) Куће за становање .................... 9.259,00 динара
1) Грађевинско земљиште 9 .............. 36,00 динара
7) Пословне зграде и други (надземни и
2) Пољопривредно земљиште ........ 456,00 динара
подземни) објекти који служе за
3) Шумско земљиште ...................... 156,00 динара
обављање делатности .............................../ динара
4) Друго земљиште ................................... / динара
8) Гараже и гаражна места .......... 5.123,00 динара
5) Станови ............................................... / динара
6) Куће за становање ................. 25.683,00 динара
Просечна цена квадратног метра непокретности у
7) Пословне зграде и други (надземни
ДЕВЕТОЈ зони утврђује сe у следећим износима и то:
и подземни) објекти који служе за
1) Грађевинско земљиште .............. 190,00 динара
обављање делатности ................................ / динара
2) Пољопривредно земљиште .......... 55,00 динара
8) Гараже и гаражна места .......... 9.699,00 динара
3) Шумско земљиште ........................ 43,00 динара
4) Друго земљиште ................................... / динара
Просечна цена квадратног метра непокретности у
5) Станови ................................................ / динара
ПЕТОЈ зони утврђује сe у следећим износима и то:
6) Куће за становање ................... 8.256,00 динара
1) Грађевинско земљиште ............... 723,00 динара
7) Пословне зграде и други (надземни и
2) Пољопривредно земљиште ......... 88,00 динара
подземни) објекти који служе за
3) Шумско земљиште ....................... 83,00 динара
обављање делатности ............................. / динара
4) Друго земљиште ..................................../ динара
8) Гараже и гаражна места .......... 4.561,00 динара
5) Станови .................................. 34.193,00 динара
6) Куће за становање ................. 18.424,00 динара
Просечна цена квадратног метра непокретности у
7) Пословне зграде и други (надземни
ДЕСЕТОЈ зони утврђује сe у следећим износима и то:
и подземни) објекти који служе за
1) Грађевинско земљиште .............. 111,00 динара
обављање делатности ................ 34.344,00 динара
2) Пољопривредно земљиште ........ 42,00 динара
8) Гараже и гаражна места .......... 8.828,00 динара
3) Шумско земљиште ...................... 33,00 динара
4) Друго земљиште ................................. / динара
Просечна цена квадратног метра непокретности у
5) Станови ................................................ / динара
ШЕСТОЈ зони утврђује сe у следећим износима и то:
6) Куће за становање ................. 7.662,00 динара
1) Грађевинско земљиште .............. 350,00 динара
7) Пословне зграде и други (надземни и
2) Пољопривредно земљиште ......... 88,00 динара
подземни) објекти који служе за
3) Шумско земљиште ....................... 88,00 динара
обављање делатности ............................. / динара
4) Друго земљиште ..................................../ динара
8) Гараже и гаражна места .......... 4.115,00 динара
5) Станови ................................... 32.846,00 динара
6) Куће за становање .................. 13.530,00 динара
Просечна цена квадратног метра непокретности
7) Пословне зграде и други (надземни
у ЈЕДАНАЕСТОЈ зони утврђује сe у следећим
и подземни) објекти који служе за
износима и то:
обављање делатности ................ 28.650,00 динара
1) Грађевинско земљиште .............. 139,00 динара
8) Гараже и гаражна места .......... 6.060,00 динара
2) Пољопривредно земљиште ........ 42,00 динара
3) Шумско земљиште ....................... 33,00 динара
Просечна цена квадратног метра непокретности у
4) Друго земљиште .................................. / динара
СЕДМОЈ зони утврђује сe у следећим износима и то:
5) Станови ................................................ / динара
1) Грађевинско земљиште .............. 267,00 динара
6) Куће за становање ................... 8.070,00 динара
2) Пољопривредно земљиште ......... 66,00 динара
7) Пословне зграде и други (надземни и
3) Шумско земљиште ....................... 48,00 динара
подземни) објекти који служе за
4) Друго земљиште ................................... / динара
обављање делатности ............................. / динара
5) Станови .................................. 26.776,00 динара
8) Гараже и гаражна места .......... 3.158,00 динара
6) Куће за становање ................. 11.779,00 динара
7) Пословне зграде и други (надземни
Просечна цена квадратног метра непокретности у
и подземни) објекти који служе за
ДВАНАЕСТОЈ зони утврђује сe у следећим износима
обављање делатности ................................ / динара
и то:
8) Гараже и гаражна места .......... 6.060,00 динара
1) Грађевинско земљиште .............. 139,00 динара
2) Пољопривредно земљиште ........ 42,00 динара
Просечна цена квадратног метра непокретности у
3) Шумско земљиште ....................... 33,00 динара
ОСМОЈ зони утврђује сe у следећим износима и то:
4) Друго земљиште .................................. / динара
1) Грађевинско земљиште ............... 224,00 динара
5) Станови ................................................. / динара
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6) Куће за становање .................. 8.979,00 динара
7) Пословне зграде и други (надземни и
247.
подземни) објекти који служе за
обављање делатности ............................. / динара
На основу члана 24. Закона о јавном окупљању
8) Гараже и гаражна места .......... 3.790,00 динара
(„Службени гласник РС“, број 6/16) и члана 25.
став 1. тачка 24) Статута општине Велика Плана
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Члан 7.
Плана и Смедеревска Паланка“, број 10/19),
Просечне цене одговарајућих непокретности на
основу којих је за 2020. годину утврђена основица
Скупштина општине Велика Планана Трећој
пореза на имовину за непокретности обвезника који
редовној седници одржаној 30.11.2020. године донела
не воде пословне књиге у ПРВОЈ зони као зони са
је
највећим степеном опремљености за квадратни метар
ОДЛУКУ
непокретности износе:
1) Грађевинско земљиште ........... 2.521,00 динара
2) Пољопривредно земљиште ...... 268,00 динара
3) Шумско земљиште .................. 137,00 динара
4) Станови .................................. 64.704,00 динара
5) Куће за становање ................. 41.344,00 динара
6) Пословне зграде и други (надземни и
подземни) објекти који служе за
обављање делатности .............. 83.511,00 динара
7) Гараже и гаражна места ........ 16.751,00 динара
Члан 8.
Неизграђено грађевинско земљиште које се
искључиво користи за гајење биљака, односно садног
материјала, односно шума за сврху утврђивања
основице пореза на имовину физичких лица за 2021.
годину разврстава 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
важи Одлука о утврђивању просечне цене квадратног
метра одговарајуће непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2020. годину на територији
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“,
број 34/19).
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Међуопштинском службеном листу
oпштина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, а
примењује се од 1. јануара 2021. године.
Број: 011-75/2020-I
У Великој Плани, 30. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Душан Марић

О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА НА КОЈЕМ НИЈЕ
ДОЗВОЉЕНО ЈАВНО ОКУПЉАЊЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком, у складу са одредбама Закона о
јавном окупљању (у даљем тексту: закон), одређују
се места на територији општине Велика Плана на
којима није дозвољено јавно окупљање.
Члан 2.
Свако мирно окупљање је слободно.
Свако има право да организује окупљање и да у
њему учествује, у складу са законом и овом одлуком.
Организатор окупљања може бити физичко лице
или правно лице које, у складу с одредбама закона
и ове одлуке, позива на окупљање, припрема и
организује окупљање.
Члан 3.
Под јавним окупљањем, у смислу закона и ове
одлуке, сматра се окупљање више од 20 лица, ради
изражавања, остваривања и промовисања државних,
политичких, социјалних и националних уверења
и циљева, других слобода и права у демократском
друштву.
Јавним окупљањем, у смислу закона и ове одлуке,
сматрају се и други облици окупљања којима је сврха
остваривање верских, културних, хуманитарних,
спортских, забавних и других интереса.

Члан 4.
Јавна окупљања могу се одржати и одвијати на месту
окупљања, односно одређеном простору – отвореном
или затвореном, или као кретање учесника окупљања
на одређеном простору – окупљање у покрету.
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II МЕСТА НА КОЈИМА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО
ОКУПЉАЊЕ
Члан 5.
Јавно окупљање из члана 4. ове одлуке није
дозвољено на месту на којем, због карактеристика
самог места или његове посебне намене, прети
опасност од наступања угрожавања безбедности
људи и имовине, јавног здравља, морала, права
других или безбедности Републике Србије, као и на
местима на којима се одржавањем окупљања крше
људска и мањинска права и слободе других, угрожава
морал или на местима која су затворена за јавност.
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Члан 9.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о окупљању грађана на подручју
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“,
број 7/99).
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Међуопштинском службеном листу
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“.
Број: 011-76/2020-I
У Великој Плани, 30. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Душан Марић

Члан 6.
Као места на којима није дозвољено јавно окупљање
из члана 4. ове одлуке, на територији општине Велика
Плана одређују се следећи простори:
- око објеката здравствених установа и других
објеката јавног здравља,
- око објеката и дворишта образовних и васпитних
установа,
- око објеката Министарства унутрашњих послова,
Министарства правде, Министарства одбране,
- око и у непосредној близини објеката који су
у функцији непосредног обављања комуналних
делатности,
- око објеката водоснабдевања, као и у зони заштите
изворишта водоснабдевања,
- око објеката од стратешког и посебног значаја за
одбрану и безбедност Републике Србије,
- на мостовима који су део путне инфраструктуре,
- на пругама,
- на местима која су затворена за јавност.

248.
На основу члана 96. и 97. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“,
број 72/09, 81/09- испр., 64/10-Одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13- Одлука УС, 98/13Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19-др. закон и
9/20) и члана 25. став 1. тачка 16) Статута општине
Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“,
број 10/19),
Скупштина општине Велика Плана на Трећој
редовној седници одржаној 30.11. 2020. године
донела је

Члан 7.
Окупљање на отвореном простору, изузев простора
из члана 6. ове одлуке, пријављује се Министарству
унутрашњих послова – Полицијској станици у
Великој Плани.
Одржавање окупљања пријављује се подношењем
писане пријаве од стране организатора окупљања,
лично, препорученом пошиљком или електронским
путем.
Пријава се подноси најкасније пет дана пре времена
одређеног за почетак одржавања окупљања.

Члан 1.
У Одлуци о мерилима за утврђивање доприноса за
уређивање грађевинског земљишта („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка“, број 1/2015 и 8/215 ), члан 12 брише се.

Члан 8.
На све што није регулисано овом одлуком, сходно ће
се примењивати одредбе Закона о јавном окупљању,
као и закона и других одговарајућих прописа у области
одбране, безбедности и унутрашњих послова.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ДОПРИНОСА
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Међуопштинском службеном лицу
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“.
Број: 011-77/2020-I
У Великој Плани, 30. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Душан Марић
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249.
Скупштине општине Велика Плана утврђене одлуком
На основу члана 6. став 2. Уредбе о условима
Административног одбора Скупштине општине
прибављања и отуђења неопоректности непосредном
Велика Плана, а исплаћује се на основу евиденције
погдбом, давања у закуп ствaри у јавној својини
о присуствовању седницама Комисије коју оверава
и поступцима јавног надметања и прикупљања
председник Комисије.
писмених понида („Службени гласник РС“, број16/18)
и члана 40. став 1. тачка 5) Статута општине Велика
6. Ступањем на снагу овог решења престаје да
Плана („Међуопштински службени лист општина
важи Решење о образовању Комисије за спровођење
Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број 10/19),
поступка за давање у закуп пословног простора на
Председник општине Велика Плана доноси
територији општине Велика Плана, број: 02-75/2016II од 14. 04. 2016. године, а именованом председнику
и члановима и њиховим заменицима утврђује се
РЕШЕЊЕ
престанак дужности због истека мандата.

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА
ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
1. Овим решењем образује се Комисија
заспровођење поступка за давање у закуп пословног
простора на територији општине Велика Плана ( у
даљем тексту: Комисија).
2. У Комисију се именују:
- за председника
Лела Крстић, дипломирани правник
- за заменика председика
Наташа Спасојевић, дипломирани правник
- за чланове и заменике чланова:
1) члан: Јелена Перић, дипломирани правник
заменик члана: Милена Опачић, дипломирани
економиста
2) члан: Јелена Павловић, дипломирани економиста
заменик члана: Магдалена Павловић, дипломирани
правник
3) члан: Дарко Бердовић, дипломирани правник
заменик члана: Драган Павловић, дипломирани
економиста
3. Мандат председника и чланова Комисије, као и
њихових заменика траје четири године.
4. Задатак Комисије је да:
- спроведе поступак за давање у закуп пословног
простора јавним надметањем или прикупљањем
писмених понуда путем јавног оглашавања, а изузетно
непосредном погодбом у случајевима утврђеним
законом и уредбом и о томе сачини записник;
- предложи председнику општине доношење
одлуке о избору најповољнијег понуђача и
- предузима и друге активности везане за давање
послвног простора у закуп.
5. Председнику, члановима Комисије и њиховим
заменицима припада право на накнаду у висини
накнаде која припада члановима сталних радних тела

7. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Међуопштинском службеном листу
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“.
Број:02-263/2020-II
У ВеликојПлани, 19. новембра 2020. године
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић
250.
На основу члана 46. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 34/10, 54/11,
12/20, 16/20 и 68/20) и члана 22. Статута општине
Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“,
број 10/19),
Скупштина општине Велика Плана, на Трећој
редовној седници одржаној 30.11.2020. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА
ПЛАНА
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је Марији Старчевић,
одборници у Скупштини општине Велика Плана,
са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА
НАШУ ДЕЦУ“, престао мандат __. 11. 2020 године,
због неспојивости фунције са функцијом одборника
у складу са законом којим се уређује спречавање
сукоба интереса при вршењу јавних функција.
2. Ово решење објавити у „Међуопштинском
службеном листу општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка“.
Образложење
Одредбом из члана 56. став 4. Закона о спречавању
корупције („Службени гласник РС“, број 35/19 и

1467. страна
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
бр. 37, 30. 11. 2020. године
II
88/19) прописано је да je јавни функционер који је
изабран, постављен или именован на другу јавну
Ово решење објавити у „Међуопштинском
функцију и који намерава да више јавних функција
службеном листу општина Велика Плана и
врши истовремено дужан да у року од осам дана од
Смедеревска Паланка“.
дана избора, постављења или именовања затражи
сагласност Агенције, а ставом 5. цитираног члана,
Број: 02-271/2020-I
да Агенција неће дати сагласност за вршење друге
У Великој Плани, 30. новембра 2020. године
јавне функције, уколико је вршење те јавне функције
неспојиво са јавном функцијом коју јавни функционер
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
већ врши, осносно уколико утврди постојање сукоба
ПРЕДСЕДНИК
интереса.
Душан Марић
Имајући у виду да је директорки Предшколске
установе „Дечје царство“ у Великој Плани Марији
252.
Старчевић, решењем Агенције за спречавање
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним
корупције, број 014-012-00-0700/20-11 од 28.09.2020.
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и
године, одбијен захтев за давање сагласности за
88/19) и члана 25. став 1. тачка 24) Статута општине
вршење друге јавне функције – одборника Скупштине
Велика Плана („Међуопштински службени лист
општине Велика Плана, у складу са одредбом
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“,
из члана 46. став 6. Закона о локалним изборима
број 10/19), у вези са чланом 16. став 6. Одлуке о
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 34/10, 54/11,
промени статуса Комуналне радне организације
12/20, 16/20 и 68/20) стекли су се услови да се
„Милош Митровић“ у Јавно комунално предузеће
именованој одборници утврди престанак мандата пре
„Милош Митровић“ Велика Плана („Међуопштински
истека времена на које је изабрана, због чега је донета
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
одлука као у изреци.
Паланка“, број 48/16 – пречишћени текст),
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
Скупштина општине Велика Плана на Трећој
решења може се изјавити жалба Управном суду –
редовној седници одржаној 30.11.2020. године донела
Одељење у Београду у року од 48 часова од дана када
је
је Скупштина општине Велика Плана донела ово
решење.
РЕШЕЊЕ
Број: 02-269/2020-I
У Великој Плани, 30. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Душан Марић
251.
На основу члана 13. Статута општине Велика
Плана („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број 10/19),
Скупштина општине Велика Плана на Трећој
редовној седници одржаној 30.11.2020. године донела
је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ГОДИШЊИ ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО“
ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА РАДНУ 2020/2021.
ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Годишњи план Предшколске
установе „Дечје царство“ Велика Плана за радну
2020/2021. годину који је усвојио Управни одбор
Предшколске установе „Дечје царство“ Велика Плана
на седници од 14.09.2020. године.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ O ИЗМЕНИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„МИЛОШ МИТРОВИЋ“ ВЕЛИКА
ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм о измени Програма
пословања Јавног комуналног предузећа „Милош
Митровић“ Велика Плана за 2020. годину који је
усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
„Милош Митровић“ Велика Плана на седници од
31.07.2020. године.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском
службеном листу општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка“.
Број: 02-272/2020-I
У Великој Плани, 30. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Душан Марић

бр. 37, 30. 11. 2020. године
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253.
Скупштина општине Велика Плана, на Трећој
На основу члана 69. став 1. тачка 9), а у вези
редовној седници одржаној 30.11.2020. године, на
члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима
предлог васпитно-образовних и образовно-васпитних
(„Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана
установа које имају седиште на територији општине
25. став 1. тачка 24) Статута општине Велика Плана
Велика Плана, донела је
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка“, број 10/19) и члана
РЕШЕЊЕ
24. став 1. тачка 9), а у вези члана 39. став 2. Одлуке о
усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног
О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА
предузећа „Градска топлана“ Велика Плана са
РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА
законом о јавним предузећима („Међуопштински
ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
ГОДИНУ
Паланка“, број 30/16),
Скупштина општине Велика Плана на Трећој
1. Овим решењем образује се Локални савет
редовној седници одржаној 30.11.2020. године донела
родитеља општине Велика Плана за школску
је
2020/2021. годину (у даљем тексту: Локални савет
родитеља).

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
ЗА 2019. ГОДИНУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ВЕЛИКА
ПЛАНА
I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити
за 2019. годину коју је донео Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „Градска топлана“ Велика
Плана, заведену под бројем 909 на седници одржаној
29.10.2020. године.
II
Oво решење објавити у „Међуопштинском
службеном листу општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка“.
Број: 02-273/2020-I
У Великој Плани, 30. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Душан Марић

254.
На основу члана 121. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон и
6/20), у вези са чланом 3. Правилника 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),

2. За чланове и заменике чланова Локалног савета
родитеља, на предлог васпитно-образовних и
образовно-васпитних установа које имају седиште на
територији општине Велика Плана, именују се:
(1) Основна школа „Радица Ранковић“ Лозовик:
- члан: Зоран Манојловић;
- заменик члана: Сања Живковић;
(2) Основна школа „Карађорђе“ Велика Плана:
- члан: Слађана Михајловић;
- заменик члана: Иван Донић;
(3) Основна школа „Други шумадијски одред“
Марковац:
- члан: Јасна Јелић;
- заменик члана: Весна Прокић;
(4) Основна школа „Академик Радомир Лукић“
Милошевац:
- члан: Јелена Радановић;
- заменик члана: Слободанка Радоичић;
(5) Основна школа „Свети Сава“ Велика Плана:
- члан: Марина Петровић;
- заменик члана: Јована Ивановић;
(6) Основна школа „Надежда Петровић“ Велика
Плана:
- члан: Матић Валентина;
- заменик члана: Марија Анђелковић;
(7) Основна школа „Вук Караџић“ Крњево:
- члан: Зоран Чупић;
- заменик члана: Иван Шулејић;
(8) Гимназија у Великој Плани:
- члан: Весела Ивановић;
- заменик члана: Ранко Јањић;
(9) Економско-угоститељска школа „Вук
Караџић“ Велика Плана:
- члан: Јасмина Тодоровић;
- заменик члана: Стевица Живојиновић;
10) Техничка школа „Никола Тесла“ Велика
Плана:
- члан: Слађана Савић;
- заменик члана: Добрица Милошевић;
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(11) Предшколска установа „Дечје царство“
6. Средства потребна за обављање послова
Велика Плана:
Локалног савета родитеља (канцеларијски материјал
- члан: Дарко Савић;
и слично) обезбеђују се у буџету општине, у складу
- заменик члана: Игор Вулић.
са законом.
Мандат чланова и заменика чланова Локалног
7. Председник, заменик председника и чланови
савета родитеља траје до истека радне, односно
Локалног
савета родитеља послове из своје
школске 2020/2021. године.
надлежности обављају без накнаде.
3. Локални савет родитеља:
- даје мишљење, иницира акције и предлаже мере
8. Ово решење објавити у „Међуопштинском
за остваривање права детета, унапређивање
службеном листу општина Велика Плана и
образовања, васпитања и безбедности деце,
Смедеревска Паланка“.
односно ученика у општини;
- учестује у утврђивању општинских планова
Број: 02-274/2020-I
и програма који су од значаја за остваривање
У Великој Плани, 30. новембра 2020. године
образовања, васпитања и безбедности деце;
- прати и разматра могућности за унапређивање
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
једнаког приступа, доступности и могућности
ПРЕДСЕДНИК
образовања и васпитања за децу, односно ученице;
Душан Марић
спречавања социјалне искључености деце, односно
ученика из угрожених и осетљивих група на
територији општине;
255.
- пружа подршку савету родитеља свих установа на
На основу члана 141. Закона о општем управном
територији општине у вези са питањима из њихове
поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и
надлежности;
95/18), члана 116. и 117. Закона о основама система
- заступа интересе деце и ученика општине у
образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
ситацијама које су од значаја за унапређивање
број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон
њиховог образовања, васпитања, безбедности и
и 6/20) и члана 25. став 1. тачка 24) Статута општине
добробити на територији општине;
Велика Плана („Међуопштински службени лист
- сарађује са организацијама које делују у области
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“,
образовања и васпитања, заштите здравља,
број 10/19),
социјалне заштите, културе, заштите и унапређења
права детета и људских права;
Скупштина општине Велика Плана на Трећој
- обавља и друге послове у вези са образовањем и
редовној седници одржаној 30.11.2020. године донела
васпитањем на територији општине.
је
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
служба општинске управе надлежна за обављање
скупштинских послова.

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
Школског одбора Eкономско-угостетељске школе
„Вук Караџић“ Велика Плана („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка“, број 10/19 и 34/19).
2. Разрешава се Ненад Живковић, дужности члана
Школског одбора Економско-угоститељске школе
„Вук Караџић“ Велика Плана из реда представника
родитеља.
3. Именује се Наташа Барјактаревић из Велике
Плане, за члана Школског одбора Економскоугоститељске школе „Вук Караџић“ Велика Плана из
реда представника родитеља.
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5.
Именује
се
Миодраг
Шкорић
, за члана
4. Мандат новоименованог члана Школског одбора
Школског
одбора
Гимназије
у
Великој
Плани
из реда
Економско-угоститељске школе „Вук Караџић“
представника
родитеља.
Велика Плана из тачке 3. диспозитива овог решења
6. Разрешава се Јелена Станојловић, дужности
траје до истека мандата органа управљања Економскочлана
Школског одбора Гимназије у Великој Плани
угоститељске школе „Вук Караџић“ Велика Плана.
из
реда
представника родитеља.
5. У осталом делу решење Скупштине општине
7.
Именује
се Ранко Јањић за члана Школског одобра
Велика Плана остаје непромењено.
Гимназије
у
Великој Плани из реда представника
6. Ово решење доставити разрешеном и именованом
родитеља.
члану Школског одбора Економско-угоститељске
8. Мандат новоименованим члановима Школског
школе „Вук Караџић“ Велика Плана из тачке 2. и 3.
одбора
Гимназије у Великој Плани из тачке 3.,5. и
овог решења.
7.
диспозитива
овог решења траје до истека мандата
7. Ово решење је коначно у управном поступку.
органа
управљања
Гимназије у Великој Плани.
8. Диспозитив овог решења објавити у
9.
У
осталом
делу
решење Скупштине општине
„Међуопштинском службеном листу општина Велика
Велика
Плана
остаје
непромењено.
Плана и Смедеревска Паланка“.
10. Ово решење доставити разрешеним и
именованим
члановима Школског одбора Гимназије
Број: 02-275/2020-I
у
Великој
Плани
из тачке 2 - 7. овог решења.
У Великој Плани, 30. новембра 2020. године
11. Ово решење је коначно у управном поступку.
12. Диспозитив овог решења објавити у
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
„Међуопштинском
службеном листу општина Велика
ПРЕДСЕДНИК
Плана
и
Смедеревска
Паланка“.
Душан Марић
256.
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 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон
и 6/20) 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 Трећој
редовној седници одржаној 30.11.2020. године донела
је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ
1. Овим решењем мења се решење Скупштине
општине Велика Плана о именовању чланова
Школског одбора Гимназије у Великој Плани
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка“, број 16/19).
2. Разрешава се Маја Грујић дужности члана
Школског одбора Гимназије у Великој Плани из реда
представника запослених.
3. Именује се Лазар Мирчић, за члана Школског
одбора Гимназије у Великој Плани из реда
представника запослених.
4. Разрешава се др Крска Величковић дужности
члана Школског одбора Гимназије у Великој Плани
из реда представника родитеља.

Број: 02-276/2020-I
У Великој Плани, 30. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Душан Марић
257.
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 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон
и 6/20) 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 Трећој
редовној седници одржаној 30.11.2020. године

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
Школског одбора Техничке школе „Никола Тесла“
Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“,
број 16/19 и 18/19).
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2. Разрешава се Мирјана Јолкић дужности члана
Школског одбора Техничке школе „Никола Тесла“
Велика Плана из реда представника родитеља.
3. Именује се Весна Симић за члана Школског
одбора Техничке школе „Никола Тесла“ Велика
Плана из реда представника родитеља.
4. Разрешава се Весна Скокић дужности члана
Школског одбора Техничке школе „Никола Тесла“
Велика Плана из реда представника родитеља.
5. Именује се Војкан Гавриловић за члана Школског
одбора Техничке школе „Никола Тесла“ Велика
Плана из реда представника родитеља.
6. Мандат новоименованих чланова Школског
одбора Техничке школе „Никола Тесла“ Велика
Плана из тачке 3. и 5. диспозитива овог решења траје
до истека мандата органа управљања Техничке школе
„Никола Тесла“ Велика Плана.
7. У осталом делу решење Скупштине општине
Велика Плана остаје непромењено.
8. Ово решење доставити разрешеним и
именованим члановима Школског одбора Техничке
школе „Никола Тесла“ Велика Плана из тачке 2-5.
овог решења.
9. Ово решење је коначно у управном поступку.
10. Диспозитив овог решења објавити у
„Међуопштинском службеном листу општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка“.
Број: 02-277/2020-I
У Великој Плани, 30. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Душан Марић
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