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МЕЂУОПШТИНСКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНА: ВЕЛИКА ПЛАНА

 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Година LVI * Број 1 * 28. јануар 2022 * Велика Плана - Смедеревска Паланка

1.

На основу члана 17. и члана 18. Закона о јавном 

информисању имедијима (Службени гласник РС’’, 

број 83/14,58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), 

члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања (‘’Службени гласник РС’’, број 16/16 

и 8/17) ,

Општинско веће општине Велика Плана, на 68. 

седници одржаној 28. јануара 2022. године, донела је 

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСA ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ 

САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА У 2022. 

ГОДИНИ

Члан 1. 

Расписује се конкурс за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја из области јавног 

информисања на територији општине Велика Плана 

у 2022. години.

Члан 2.

Средства за суфинансирање пројеката којима се 

остварује јавни интерес у области јавног информисања 

обезбеђена су Одлуком о буџету општине Велика 

Плана за 2022. годину (‘’Међуопштински службени 

лист општина Велика Плана и Смедеревска 

Паланка’’, број 51/21), у оквиру Раздела 5 – 

Општинска управа, програма 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

И ИНФОРМИСАЊА, 1201-0004 Програмске 

активности – остваривање и унапређивање јавног 

интереса у области јавног информисања, функције 

830 – услуге емитовања и штампања, апропријације 

154, економске класификације 454 – Субвенције 

приватним предузећима, за суфинасирање пројеката 

за производњу медијских садржаја у укупном износу 

од 14.700.000 динара.

Одлуком о распоређивању средстава за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања на 

територији општине Велика Плана у 2022. години, 

(број:011-4/2022-II од 28.01. 2022. године), средства 

су рапоређена за:

1) конкурс за суфинансирање пројеката производње 

медијских садржаја из области јавног информисања 

на територији општине Велика Плана, у укупном 

износу од 14.000.000,00 динара, штo је 95,24% 

предвиђених средстaва и

2) за појединачна давања у укупном износу од 

700.000,00 динара, што је 4,76% предвиђених 

средстава.

Члан 3. 

Текст јавног конкурса биће достављен на сагласност 

Комисији за контролу државне помоћи. По добијању 

саглсности конкурс ће бити објављен на званичном 

сајту општине Велика Плана www.velikaplana.rs 

и у једном дневном листу који се дистрибуира на 

територији општине Велика Плана.

Члан 4. 

За спровођење Конкурса образоваће се Комисија за 

оцену пројеката и доделу средстава по расписаном 

Конкурсу, коју именује председник општине Велика 

Плана.

На предлог Комисије из претходног става, одлуку о 

расподели средстава из члана 2. тачка 1) ове Одлуке 

доноси Општинско веће општине Велика Плана.

Члан 5. 

Конкурс садржи:

1. Намену средстава за остваривање јавног 

интереса

2. Износ средстава која су опредељена

3. Који субјекти имају право учешћа

4. Критеријуме за оцену пројеката на основу којих 

ће се додељивати средства

5. Прецизне рокове у којима се спроводи конкурс

6. Информацију о документацији коју прилаже 

подносилац пројекта

7. Позив медијским удружењима и медијским 

стручњацима за пријављивање кандидата за 

чланове комисије
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Члан 6. 

Конкурсни поступак, прикупљање, проверу и 

припрему докуменатације за комисију обавља 

Општинска управа општине Велика Плана.

Начелник Општинске управе одређује лице које ће 

обављати послове секретара Комисије.

Секретар Комисије није члан Комисије.

Члан 7.

Ова одлуку објавити у ‘’Међуопштинском 

службеном листу општина Велика Плана и 

Смедеревска Паланка’’.

Број: 011-5/2022-II 

У Великој Плани, 28. јануара 2022. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК

Игор Матковић

2.

На основу члана 11., 18., 19. и 56. Одлуке о 

безбедности саобраћаја на путевима општине Велика 

Плана (‘’Међуопштински службени лист општина 

Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, бр. 2/94 

и 8/21) и члана 64. Закона о путевима (‘’Службени 

гласник РС’’, бр. 41/18 и 95/18),

Општинска управа општине Велика Плана, 

Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско 

правне и комунално стамбене послове, Одсек за 

урбанизам, грађевину и комунално стамбене послове, 

дана 20.10.2021. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ 

САОБРАЋАЈА НА УЛИЦАМА 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА                 

ВЕЛИКА ПЛАНА

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

Члан 1.

Овим решењем утврђује се, у смислу одредби 

члана 11. и 18. Одлуке о безбедности саобраћаја на 

путевима Општине Велика Плана (‘’Међуопштински 

службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 

Паланка’’, бр. 2/94 и 8/21) и члана 64. Закона о 

путевима (‘’Службени гласник РС’’, бр. 41/18 и 

95/18), привремена промена режима саобраћаја и 

поставаљање привремене сигнализације и опреме 

за преусмерење саобраћаја за време одржавања 

вашарау улици Николе Пашићау Великој Плани 

ради обележавања затварања за колски саобраћај 

дела улице Николе Пашића од раскрснице са улицом 

Карађорђевом до раскрснице са улицом Његошевом,у 

Великој Плани.

Члан 2.

У циљу регулисања и безбедности саобраћаја, 

у периоду привремене промене режима, потребно 

је саобраћајне знакове и опрему поставити према 

овереном саобраћајном пројекту привремене 

сигнализације и опреме за преусмерење саобраћаја 

за време одржавања вашарау улици Николе Пашићау 

Великој Плани, урађеном од ДОО ‘’Novius’’, Београд, 

Звездара, ул. Брсјачка бр. 18, који је саставни део овог 

решења.

Члан 3.

Ово решење ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а објавиће се у ‘’Међуопштинском 

службеном листу општина Велика Плана и 

Смедеревска Паланка’’.

број 344-56/2021-III/06

у Великој Плани, 10.01.2022. године

ОПШТИНСКА УПРАВА ВЕЛИКА ПЛАНА

Одељење за урбанизам, и грађевину, имовинско 

правне и комунално стамбене послове,                      

Одсек за урбанизам, грађевину и комунално 

стамбене послове

НАЧЕЛНИК

Драгољуб Живковић

3.

На основу члана 11., 18., 19. и 56. Одлуке о 

безбедности саобраћаја на путевима општине Велика 

Плана (‘’Међуопштински службени лист општина 

Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, бр. 2/94 

и 8/21) и члана 64. Закона о путевима (‘’Службени 

гласник РС’’, бр. 41/18 и 95/18),

Општинска управа општине Велика Плана, 

Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско 

правне и комунално стамбене послове, Одсек за 

урбанизам, грађевину и комунално стамбене послове, 

дана 20.10.2021. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ 

САОБРАЋАЈА НА УЛИЦАМА 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА                       

ВЕЛИКА ПЛАНА

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

Члан 1.

Овим решењем утврђује се, у смислу одредби 

члана 11. и 18. Одлуке о безбедности саобраћаја на 

путевима Општине Велика Плана (‘’Међуопштински 
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службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 

Паланка’’, бр. 2/94 и 8/21) и члана 64. Закона о 

путевима (‘’Службени гласник РС’’, бр. 41/18 и 

95/18), привремена промена режима саобраћаја и 

поставаљање привремене сигнализације и опреме 

за преусмерење саобраћаја за време одржавања 

вашарау улици Момира Гајића у Великој Плани ради 

обележавања затварања за колски саобраћај дела 

улице Момира Гајића од раскрснице са улицом Краља 

Александра I од раскрснице са улицом Косовском 

и дела Булевара деспота Стефана од раскрснице са 

улицом Момира Гајића до раскрснице са улицом 

Душана Маринковића,у Великој Плани.

Члан 2.

У циљу регулисања и безбедности саобраћаја, 

у периоду привремене промене режима, потребно 

је саобраћајне знакове и опрему поставити према 

овереном саобраћајном пројекту привремене 

сигнализације и опреме за преусмерење саобраћаја 

за време одржавања вашарау улици Момира Гајића у 

Великој Плани, урађеном од ДОО ‘’Novius’’, Београд, 

Звездара, ул. Брсјачка бр. 18, који је саставни део овог 

решења.

Члан 3.

Ово решење ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а објавиће се у ‘’Међуопштинском 

службеном листу општина Велика Плана и 

Смедеревска Паланка’’.

број 344-57/2021-III/06

у Великој Плани, 10.01.2022. године

ОПШТИНСКА УПРАВА ВЕЛИКА ПЛАНА

Одељење за урбанизам, и грађевину, имовинско 

правне и комунално стамбене послове,                      

Одсек за урбанизам, грађевину и комунално 

стамбене послове

НАЧЕЛНИК

Драгољуб Живковић 

4.

На основу члана 11., 18., 19. и 56. Одлуке о 

безбедности саобраћаја на путевима општине Велика 

Плана (‘’Међуопштински службени лист општина 

Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, бр. 2/94 

и 8/21) и члана 64. Закона о путевима (‘’Службени 

гласник РС’’, бр. 41/18 и 95/18),

Општинска управа општине Велика Плана, 

Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско 

правне и комунално стамбене послове, Одсек за 

урбанизам, грађевину и комунално стамбене послове, 

дана 20.10.2021. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ 

САОБРАЋАЈА НА УЛИЦАМА 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЛОЗОВИК

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

Члан 1.

Овим решењем утврђује се, у смислу одредби 

члана 11. и 18. Одлуке о безбедности саобраћаја на 

путевима Општине Велика Плана (‘’Међуопштински 

службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 

Паланка’’, бр. 2/94 и 8/21) и члана 64. Закона о 

путевима (‘’Службени гласник РС’’, бр. 41/18 и 

95/18), привремена промена режима саобраћаја и 

поставаљање привремене сигнализације и опреме 

за преусмерење саобраћаја за време одржавања 

културне манифестације на Тргу јединства у Лозовику 

ради обележавања затварања за колски саобраћај 

улице Трг јединства од раскрснице са улицом Трг 

првобораца до раскрснице са улицама Београдском и 

Омладинском, у Лозовику.

Члан 2.

У циљу регулисања и безбедности саобраћаја, 

у периоду привремене промене режима, потребно 

је саобраћајне знакове и опрему поставити према 

овереном саобраћајном пројекту привремене 

сигнализације и опреме за преусмерење саобраћаја 

за време одржавања културне манифестације на Тргу 

јединства у Лозовику, урађеном од ДОО ‘’Novius’’, 

Београд, Звездара, ул. Брсјачка бр. 18, који је саставни 

део овог решења.

Члан 3.

Ово решење ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а објавиће се у ‘’Међуопштинском 

службеном листу општина Велика Плана и 

Смедеревска Паланка’’.

број 344-58/2021-III/06

у Великој Плани, 10.01.2022. године

ОПШТИНСКА УПРАВА ВЕЛИКА ПЛАНА

Одељење за урбанизам, и грађевину, имовинско 

правне и комунално стамбене послове,                      

Одсек за урбанизам, грађевину и комунално 

стамбене послове

НАЧЕЛНИК

Драгољуб Живковић
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5.

На основу члана 11., 18., 19. и 56. Одлуке о 

безбедности саобраћаја на путевима општине Велика 

Плана (‘’Међуопштински службени лист општина 

Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, бр. 2/94 

и 8/21), члана 64. Закона о путевима (‘’Службени 

гласник РС’’, бр. 41/18 и 95/18),

Општинска управа општине Велика Плана, 

Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско 

правне и комунално стамбене послове, Одсек за 

урбанизам, грађевину и комунално стамбене послове, 

дана 20.10.2021. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ 

САОБРАЋАЈА НА УЛИЦАМА 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МИЛОШЕВАЦ

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

Члан 1.

Овим решењем утврђује се, у смислу одредби 

члана 11. и 18. Одлуке о безбедности саобраћаја на 

путевима Општине Велика Плана (‘’Међуопштински 

службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 

Паланка’’, бр. 2/94 и 8/21), члана 64. Закона о 

путевима (‘’Службени гласник РС’’, бр. 41/18 и 

95/18) и члана 123. Закона о безбедности саобраћаја 

на путевима(‘’Службени гласник РС’’, бр. 41/09, 

53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 41/18, 

87/18, 23/19 и 128/20), привремена промена режима 

саобраћаја и поставаљање привремене сигнализације 

и опреме за преусмерење саобраћаја за време 

одржавања пијаце на Тргу братства и јединства 

у Милошевцу ради обележавања затварања за 

колски саобраћај дела Трга братства и јединства од 

раскрснице са улицом Лоле Рибара до раскрснице са 

улицама Моше Пијаде и Омладинске и од раскрснице 

са улицама Моше Пијаде и Омладинске до раскрснице 

са улицом Стевана Синђелића, у Милошевцу.

Члан 2.

У циљу регулисања и безбедности саобраћаја, 

у периоду привремене промене режима, потребно 

је саобраћајне знакове и опрему поставити према 

овереном саобраћајном пројекту привремене 

сигнализације и опреме за преусмерење саобраћаја за 

време одржавања пијаце на Тргу братства и јединства 

у Милошевцу, урађеном од ДОО ‘’Novius’’, Београд, 

Звездара, ул. Брсјачка бр. 18, који је саставни део овог 

решења.

Члан 3.

Ово решење ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а објавиће се у ‘’Међуопштинском 

службеном листу општина Велика Плана и 

Смедеревска Паланка’’.

број 344-59/2021-III/06

у Великој Плани, 10.01.2022. године

ОПШТИНСКА УПРАВА ВЕЛИКА ПЛАНА

Одељење за урбанизам, и грађевину, имовинско 

правне и комунално стамбене послове,                      

Одсек за урбанизам, грађевину и комунално 

стамбене послове

НАЧЕЛНИК

Драгољуб Живковић 

6.

На основу члана 11., 18., 19. и 56. Одлуке о 

безбедности саобраћаја на путевима општине Велика 

Плана (‘’Међуопштински службени лист општина 

Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, бр. 2/94 

и 8/21) и члана 64. Закона о путевима (‘’Службени 

гласник РС’’, бр. 41/18 и 95/18),

Општинска управа општине Велика Плана, 

Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско 

правне и комунално стамбене послове, Одсек за 

урбанизам, грађевину и комунално стамбене послове, 

дана 20.10.2021. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ 

САОБРАЋАЈА НА УЛИЦАМА 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЛОЗОВИК

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

Члан 1.

Овим решењем утврђује се, у смислу одредби 

члана 11. и 18. Одлуке о безбедности саобраћаја на 

путевима Општине Велика Плана (‘’Међуопштински 

службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 

Паланка’’, бр. 2/94 и 8/21) и члана 64. Закона о 

путевима (‘’Службени гласник РС’’, бр. 41/18 и 

95/18), привремена промена режима саобраћаја и 

поставаљање привремене сигнализације и опреме 

за преусмерење саобраћаја за време одржавања 

вашарау улици ЈНА и Београдској у Лозовику ради 

обележавања затварања за колски саобраћај дела 

улице Београдске, испред цркве све до раскрснице 

са улицом ЈНА и у делу улице ЈНА од раскрснице са 

улицом Београдском до раскрснице са улицом Свете 

Младеновића,у Лозовику.

Члан 2.

У циљу регулисања и безбедности саобраћаја, 

у периоду привремене промене режима, потребно 

је саобраћајне знакове и опрему поставити према 

овереном саобраћајном пројекту привремене 

сигнализације и опреме за преусмерење саобраћаја за 

време одржавања вашарау улици ЈНА и Београдској 
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у Лозовику, урађеном од ДОО ‘’Novius’’, Београд, 

Звездара, ул. Брсјачка бр. 18, који је саставни део овог 

решења.

Члан 3.

Ово решење ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а објавиће се у ‘’Међуопштинском 

службеном листу општина Велика Плана и 

Смедеревска Паланка’’.

број 344-60/2021-III/06

у Великој Плани, 10.01.2022. године

ОПШТИНСКА УПРАВА ВЕЛИКА ПЛАНА

Одељење за урбанизам, и грађевину, имовинско 

правне и комунално стамбене послове,                     

Одсек за урбанизам, грађевину и комунално 

стамбене послове

НАЧЕЛНИК

Драгољуб Живковић

7.

На основу члана 11., 18., 19. и 56. Одлуке о 

безбедности саобраћаја на путевима општине Велика 

Плана (‘’Међуопштински службени лист општина 

Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, бр. 2/94 

и 8/21) и члана 64. Закона о путевима (‘’Службени 

гласник РС’’, бр. 41/18 и 95/18),

Општинска управа општине Велика Плана, 

Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско 

правне и комунално стамбене послове, Одсек за 

урбанизам, грађевину и комунално стамбене послове, 

дана 20.10.2021. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ 

САОБРАЋАЈА НА УЛИЦАМА 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА                       

ВЕЛИКА ПЛАНА

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

Члан 1.

Овим решењем утврђује се, у смислу одредаба 

члана 11. и 18. Одлуке о безбедности саобраћаја на 

путевима Општине Велика Плана (‘’Међуопштински 

службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 

Паланка’’, бр. 2/94 и 8/21) и члана 64. Закона о 

путевима (‘’Службени гласник РС’’, бр. 41/18 и 

95/18), привремена промена режима саобраћаја и 

поставаљање привремене сигнализације и опреме 

за преусмерење саобраћаја за време одржавања 

спортске манифестације – кроса РТС-ау улици 

Николе Пашића у Великој Плани ради обележавања 

затварања за колски саобраћај дела улице Николе 

Пашића од раскрснице са улицом Краља Александра 

I до раскрснице са улицом Његошевом, у Великој 

Плани.

Члан 2.

У циљу регулисања и безбедности саобраћаја, 

у периоду привремене промене режима, потребно 

је саобраћајне знакове и опрему поставити према 

овереном саобраћајном пројекту привремене 

сигнализације и опреме за преусмерење саобраћаја за 

време одржавања одржавања спортске манифестације 

– кроса РТС-ау улици Николе Пашића у Великој 

Плани, урађеном од ДОО ‘’Novius’’, Београд, 

Звездара, ул. Брсјачка бр. 18, који је саставни део овог 

решења.

Члан 3.

Ово решење ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а објавиће се у ‘’Међуопштинском 

службеном листу општина Велика Плана и 

Смедеревска Паланка’’.

број 344-61/2021-III/06

у Великој Плани, 10.01.2022. године

ОПШТИНСКА УПРАВА ВЕЛИКА ПЛАНА

Одељење за урбанизам, и грађевину, имовинско 

правне и комунално стамбене послове,                       

Одсек за урбанизам, грађевину и комунално 

стамбене послове

НАЧЕЛНИК

Драгољуб Живковић 

8.

На основу члана 11., 18., 19. и 56. Одлуке о 

безбедности саобраћаја на путевима општине Велика 

Плана (‘’Међуопштински службени лист општина 

Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, бр. 2/94 

и 8/21) и члана 157. и 158. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима (‘’Службени гласник РС’’, бр. 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 

41/18, 87/18, 23/19 и 128/20),

Општинска управа општине Велика Плана, 

Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско 

правне и комунално стамбене послове, Одсек за 

урбанизам, грађевину и комунално стамбене послове, 

дана 20.10.2021. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ 

САОБРАЋАЈА НА УЛИЦАМА 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА                     

ВЕЛИКА ПЛАНА

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

Члан 1.

Овим решењем утврђује се, у смислу одредби 

члана 11. и 18. Одлуке о безбедности саобраћаја на 

путевима Општине Велика Плана (‘’Међуопштински 
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службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 

Паланка’’, бр. 2/94 и 8/21) и члана 157. и 158. Закона 

о безбедности саобраћаја на путевима (‘’Службени 

гласник РС’’, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 

96/15, 9/16, 24/18, 41/18, 87/18, 23/19 и 128/20), режим 

саобраћаја и поставаљање саобраћајне сигнализације 

на раскрсници улица Светозара Марковића и 

Цара Душана, као и у улици Устаничкој у Великој 

Плани ради регуллисања саобраћаја на поменутој 

раскрсници и постављања принудних успоривача 

брзине на две локације у Устаничкој улици.

У циљу регулисања и безбедности саобраћаја 

потребно је саобраћајне знакове и опрему 

поставити према саобраћајном пројекту – пројекат 

саобраћајница и саобраћајне сигнализације на 

раскрсници улица Светозара Марковића и Цара 

Душана, као и у улици Устаничкој у Великој Плани, 

урађеном од ДОО ‘’Novius’’, Београд, Звездара, ул. 

Брсјачка бр. 18, који је саставни део овог решења, као 

и постављене саобраћајне знакове унети у катастар 

саобраћајне сигнализације.

Члан 2.

Ово решење ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а објавиће се у ‘’Међуопштинском 

службеном листу општина Велика Плана и 

Смедеревска Паланка’’.

број 344-62/2021-III/06

у Великој Плани, 10.01.2022. године

ОПШТИНСКА УПРАВА ВЕЛИКА ПЛАНА

Одељење за урбанизам, и грађевину, имовинско 

правне и комунално стамбене послове,                     

Одсек за урбанизам, грађевину и комунално 

стамбене послове

НАЧЕЛНИК

Драгољуб Живковић

9.

На основу члана 44. став 1. тачка 22) Статута 

општине Велика Плана („Међуопштински службени 

лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, 

број: 10/19) и члана 2. Одлуке о Општинском већу 

општине Велика Плана („Међуопштински службени 

лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, 

број: 41/08, 22/13 и 16/19), а у вези члана 10. став 2. 

Правилника о додатној образовној, здравственој 

и социјалној подршци детету, ученику и одраслом 

(„Службени гласник РС“, број: 80/18),

Општинско веће општине Велика Плана на 68. 

седници одржаној 28. јануара 2022. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Усваја се Извештај о раду Интерресорне комисије 

(ИРК) за процену потребе за додатном образовном, 

здравственом и социјалном подршком детету, ученику 

и одраслом и предложеним и пруженим подршкама 

за 2021. годину од 11.01.2022. године.

II

Ово решење објавити у „Међуопштинском 

службеном листу општина Велика Плана и 

Смедеревска Паланка“.

Број: 02-13/2022-II 

У Великој Плани, 28. јануара 2022. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК

Игор Матковић

10.

На основу члана 11а. став 15. Закона о ученичком 

и студентском стандарду („Сл. гласник РС“, број: 

18/10, 55/13, 27/18- др.закон и 10/19) и члана 113. 

Статута општине Велика Плана (“Међуопштински 

службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 

Паланка“, број: 10/19),

Општинско веће општине Велика Плана на 68. 

седници одржаној 28. јануара 2022. године доноси

П Р А В И Л Н И К
О СТИПЕНДИРАЊУ УЧЕНИКА 

И СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником уређују се услови, критеријуми 

и поступак доделе стипендија студентима, надареним 

студентима, студентима из друштвено осетљивих 

група и надареним ученицима средњих школа.

Члан 2.

Право на стипендију могу остварити студенти који 

се школују на високошколским установама чији је 

оснивач Република Србија, надарени студенти који 

се школују на високошколским установама чији је 

оснивач Република Србија, студенти из осетљивих 

друштвених група који се школују на високошколским 

установама чији је оснивач Република Србија, до 

навршене 27. године живота. 

Право на стипендију могу остварити надарени, 

редовни ученици средњих школа чији је оснивач 

Република Србија.

Стипендија је новчана помоћ која се додељује 

без обавезе враћања, а ради обезбеђивања бољих 

материјалних услова за школовање.
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 Средства за доделу стипендија обезбеђују се у 

буџету општине Велика Плана.

Члан 3.

Право на стипендију могу остварити студенти из 

члана 2. став 1. овог Правилника који су уписали први 

пут зимски семестар у текућој школској години на 

студијама првог (основне студије) или другог степена 

(мастер студије) чији је оснивач Република Србија, 

студенти који су први пут уписали продужени статус-

апсолвентски рок на високошколским установама 

чији је оснивач Република Србија.

Право на стипендију могу остварити студенти 

из члана 2. став 1. овог Правилника мастер студија 

високошколских установа чији је оснивач Република 

Србија, под условом да су и основне студије завршили 

на високошколским установама чији је оснивач 

Република Србија.

Право на стипендију могу остварити студенти из 

члана 2. став 1. овог Правилника који нису обнављали 

више од једне године током студирања (рачунајући 

и први и други степен), односно надарени студенти 

који нису обнављали ниједну годину студирања.

Право на стипендију могу остварити надарени 

ученици средњих школа и студентииз члана 2. став 

1.и 2. овог Правилника, који имају држављанство 

Републике Србије и пребивалиште или боравиште 

на територији општине Велика Плана, најмање 

годину дана пре момента расписивања конкурса, ако 

испуњавају услове предвиђене овим Правилником 

и који су први пут уписали разред средње школе, 

односно годину на студијама, у текућој школској 

години. 

Члан 4.

Корисник стипендије нема право да истовремено 

користи стипендију или кредит од другог даваоца.

Право на доделу стипендије имају студенти под 

условом да нису у радном односу.

Члан 5.

Одлуку о броју стипендија, које ће се одобрити 

из буџета општине Велика Плана, у зависности 

од расположивих средстава планираних буџетом 

општине, имајући у виду износ републичке и 

студентске стипендије, предлог ранг листе о 

ученичким и студентским стипендијама, као и 

коначну ранг листу о ученичким и студентским 

стипендијама, након разматрања приговора доноси 

Комисија за ученичке и студентске стипендије 

општине Велика Плана (у даљем тексту: Комисија).

Комисију, која има председника и четири члана, 

образује решењем председник општине Велика 

Плана.

Састав Комисије из претходног става овог члана 

одређује председник општине Велика Плана својим 

решењем.

II УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ

Члан 6.

Студенти који се школују на високошколским 

установама чији је оснивач Република Србија имају 

право на доделу стипендије ако испуњавају школске 

услове предвиђене овим Правилником.

Право на стипендију из става 1. овог члана имају 

студенти без обзира да ли се школују на терет 

буџета Републике Србије или су самофинансирајући 

студенти.

Школски услов испуњавају студенти прве године 

студија ако су у свим разредима средње школе 

постигли одличан успех, као редовни ученици средње 

школе. 

Бодовање успеха студената прве године студија 

врши се након израчунавања просечне оцене 

постигнутог успеха у средњој школи (узимају се у 

обзир сва четири разреда средње школе). 

Просечна оцена успеха у средњој школи за 

студенте прве године студија добија се тако што се 

врши сабирање оцена које означавају општи успех, 

по сваком разреду средње школе и тако добијени збир 

дели се са 4.

Школски услов испуњавају студенти прве године 

студија из осетљивих друштвених група без обзира 

да ли се школују на терет буџета Републике Србије 

или су самофинансирајући студенти, ако суу сва 

четири разреда средње школе постигли најмање врло 

добар успех са просечном оценом најмање 3,50. 

Студенти друге, треће, четврте, пете, шесте године 

студија и мастер студија могу остварити право на 

стипендију под условом да имају просечну оцену 

на студијама најмање 7,00, да у току студија нису 

обнављали више од једне године и да текућу школску 

годину уписују први пут.

Студенти друге, треће, четврте, пете, шесте године 

студија и мастер студија из осетљивих друштвених 

група могу остварити право на стипендију под 

условом да имају просечну оцену на студијама 

најмање 6,50, да у току студија нису обнављали више 

од једне године и да текућу школску годину уписују 

први пут.

Доказ о испуњењу школског услова за доделу 

стипендије је издато уверење високошколске 

установе.

Члан 7.

Редослед кандидата за доделу стипендија из члана 

6. став 1. овог Правилника утврдиће се на основу 

успеха оствареног у току школовања у средњој 

школи, односно постигнутог успеха на студијама 

(просечне оцене), на следећи начин:
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За студенте прве године студијаодличан успех из 

средње школе вреднује се у висини просечне оцене 

из члана 6. став 4. овог Правилника , и то:

– просечна оцена од 4,50 до 4,59 – 1 бод

– просечна оцена од 4,60 до 4,69 – 2 бода

– просечна оцена од 4,70 до 4,79 – 3 бода

– просечна оцена од 4,80 до 4,89 – 4 бода

– просечна оцена од 4,90 до 5,00 – 5 бодова.

За суденте друге, треће, четврте, пете, шесте године 

студија и мастер студија, просечна оцена током 

студирања вреднује се, и то:

– просечна оцена од 7 до 7,30 – 1 бод;

– просечна оцена од 7,31 до 7,61- 2 бода;

– просечна оцена од 7,62 до 7,92 – 3 бода;

– просечна оцена од 7,93 до 8,23 – 4 бода;

– просечна оцена од 8,24 до 8,54 – 5 бодова;

– просечна оцена од 8,55 до 8,99 – 6 бодова.

За студенте друге године просечна оцена током 

студирања 9 (и више од 9) вреднује се 7 бодова.

Уколико учесници конкурса имају исти број бодова, 

предност имају студенти старијих година студија.

Члан 8.

Право на стипендију за надарене студенте имају 

студенти почев од треће године студија, односно са 

остварених 120 ЕСП бодова који су током студирања 

остварили просечну оцену најмање 9,00 и који током 

студирања нису обнављали ниједну годину.

Право на стипендију за надарене ученике средњих 

школа имају редовни ученици почев од другог разреда 

средње школе,који су у свим претходно завршеним 

разредима средње школе постигли одличан успех, а 

да су у претходној школској години освојили једно 

од прва три места на међународним или републичким 

такмичењима и смотрама у организацији 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије, под условом да су та такмичењаи 

смотре садржана у Календару такмичења и смотри 

ученика средњих школа.

Редослед надарених студената утврђује се тако 

што предност имају студенти са вишом просечном 

оценом.

Ако два или више надарених студената имају исту 

просечну оцену, предност има студент старије године 

студија.

Редослед студената прве године студија из 

друштвено осетљивих група утврђује се тако што 

предност има студент са вишом просечном оценом 

постигнутог успеха усредњој школи, под условом 

да је у свакој години средње школе (четири године 

средње школе) био врло добар са просечном оценом 

најмање 3,50.

Просечна оцена свих разреда средње школе из става 

5. овог члана, добија се тако што се врши сабирање 

оцена које означавају општи успех, по сваком разреду 

средње школе и тако добијени збир дели се са 4.

Редослед студената друге, треће, четврте, пете, 

шесте године студија и мастер студија из осетљивих 

друштвених група утврђује се тако што предност 

имају студенти са вишом просечном оценом током 

студирања.

Ако два или више студената из осетљивих 

друштвених група имају исту просечну оцену, 

предност има студент старије године студија.

Редослед надарених ученика утврђује се тако што 

предност имају ученици са вишом просечном оценом.

Ако два или више надарена ученика имају исту 

просечну оцену, предност има ученик старијег 

разреда. 

Уколико се ни уз помоћ ових критеријума не може 

утврдити редослед, предност има ученик чија је 

диплома са такмичења више рангирана.

Члан 9.

Општина, од укупног броја студентских 

стипендија, опредељује до 10% за студенте из 

осетљивих друштвених група, а то су: материјално 

угрожене породице, деца без родитељског старања, 

једнородитељске породице, ромска национална 

мањина, лица са инвалидитетом, лица са хроничним 

болестима, лица чији су родитељи нестали или су 

киднаповани на територији Косова и Метохије и 

на територији република бивше СФРЈ, избеглице 

и расељена лица, повратници по споразуму о 

реадмисији и депортовани студенти.

Одлуку о броју стипендија које ће се одобрити за 

студенте из осетљивих друштвених група доноси 

Комисија.

Уз пријаву на Конкурс кандидати подносе 

документацију којом доказују припадност осетљивој 

друштвеној групи и то:

1. из материјално угрожене породице – решење 

Центра за социјални рад да су примаоци новчане 

социјалне помоћи;

2. кандидати без родитељског старања – потврда 

Центра за социјални рад да је лице без 

родитељског старања или умрлице преминулих 

родитеља;

3. из једнородитељских породица – извод из 

матичне књиге умрлих за преминулог родитеља 

или извод из матичне књиге рођених кандидата

4. из ромске националне мањине – потврда 

Националног савета ромске националне мањине;

5. лица са инвалидитетом и лица са хроничним 

болестима – потврда надлежне установе;

6. лица чији су родитељи нестали или су 

киднаповани на територији Косова и Метохије 

и на територији република бивше СФРЈ – 

потврда одговарајућег удружења киднапованих и 

несталих лицаили надлежног органа;

7. избеглице и расељена лица на територији 

Републике Србије – потврда да се кандидат 

налази у евиденцији о избеглим или расељеним 
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лицима коју издаје Комесаријат за избеглице и 

миграције РС;

8. повратници по Споразуму о реадмисији и 

депортовани студенти - потврда МУП-а.

III КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ

Члан 10.

Стипендија се додељује на основу јавног конкурса.

Конурс за доделу стипендија расписује председник 

општине Велика Плана.

Конкурсом се утврђују услови за додељивање 

стипендија.

Конкурс се расписује једном годишње, (по правилу 

у новембру месецу текуће године, уз могућност 

расписивања у неком другом месецу) и траје најмање 

15 дана, а објављује се на огласној табли Општине и 

у локалним средствима јавног информисања.

Уз пријаву на Конкурс надарен ученик средње 

школе прилаже следећа документа:

1. фотокопију или очитану личну карту или 

потврду о пребивалишту;

2. уверење да је, као редован ученик, уписао разред 

средње школеу текућој школској години;

3. фотокопију сведочанства о претходно завршеним 

разредима средње школе или потврду средње 

школе коју ученик похађа о успеху ученика у 

претходним разредима средње школе;

4. фотокопијудипломе са републичког или 

међународног такмичења;

5. уверење средње школе да ученик не користи 

републичку стипендију.

Уз пријаву на Конкурс студент прилаже следећа 

документа:

1. фотокопију или очитану личну карту;

2. уверење о уписаном зимском семестру текуће 

школске године;

3. уверење да у току студија није обнављао више од 

једне године студија (застуденте мастер студија 

рачунају се и основне студије);

4. уверење о висини просечне оцене током 

студија (уколико је студент на мастер студијима 

у просек оцене улазе и оцене са основних 

студија), а за студенте прве године основних 

студија фотокопије сведочанства о успеху у свим 

разредима средње школе;

5. уверење високошколске установе да студент не 

користи републичку стипендију или кредит;

6. оверену изјаву два сведока да није у радном 

односу.

Уз пријаву на Конкурс студент издруштвено 

осетљиве групе прилаже следећа документа:

1. фотокопију или очитану личну карту;

2. уверење о уписаном зимском семестру текуће 

школске године;

3. уверење да у току студија није обнављао више од 

једне године студија (застуденте мастер студија 

рачунају се и основне студије);

4. уверење о висини просечне оцене током 

студија (уколико је студент на мастер студијима 

у просек оцене улазе и оцене са основних 

студија), а за студенте прве године основних 

студија фотокопије сведочанства о успеху у свим 

разредима средње школе;

5. уверење високошколске установе да студент не 

користи републичку стипендију или кредит;

6. оверену изјаву два сведока да није у радном 

односу;

7. одговарајућу документацију дефинисану у 

члану 9. став 3.овог Правилника.

Уз пријаву на Конкурс надарени студент прилаже 

следећа документа:

1. фотокопију или очитану личну карту;

2. уверење о уписаном зимском семестру текуће 

школске године;

3. уверење да у току студија није обнављао ни 

једну годину студија;

4. уверење о висини просечне оцене током студија 

(уколико је студент на мастер студијима у просек 

оцене улазе и оцене са основних студија);

5. уверење високошколске установе да студент не 

користи републичку стипендију или кредит;

6. оверену изјаву два сведока да није у радном 

односу.

IV ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ

Члан 11.

Пријава на конкурс са потребном документацијом 

подноси се у року који је одређен Конкурсом.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 

разматрати.

Пријаве за доделу стипендија достављају се 

Општинској управи општине Велика Плана.

Стручна служба Општинске управе општине 

Велика Плана обрађује поднете пријаве и на основу 

приложене документације, критеријума предвиђених 

овим Правилником, сачињава предлог ранг листе 

о ученичким и студентским стипендијама, коју 

доставља Комисији.

Комисија утврђује предлог ранг листе о ученичким 

и студентским стипендијама у оквиру које су 

наведене категорије кандидата за доделу стипендија, 

као и кандидати, који не испуњавају услове за доделу 

стипендија.

На предлог ранг листе из става 5. овог члана сваки 

кандидат има право образложеног приговора у року 

од 8 дана од дана објављивања предлога ранг листе о 

ученичким и студентским стипендијама на огласној 

табли Општинске управе општине Велика Плана.
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Комисија разматра приговоре и утврђује коначну 

ранг листу о ученичким и студентским стипендијама 

и објављује је на огласној табли.

Одлуку о стипендирању ученика и студената са 

територије општине Велика Плана доноси председник 

општине Велика Плана на основу коначне ранг листе 

из става 5. овог члана, најкасније у року од 30 дана од 

дана закључивања Конкурса.

Одлука председника општине из предтходног става 

овог члана је коначна.

Одлука председника општине из претходног става 

овог члана, доставља се свим кандидатима који су 

конкурисали.

Члан 12.

На основу Одлуке председника општине о 

стипендирању ученика и студената са територије 

општине Велика Плана, закључиће се уговор 

са ученицима и студентима којима је додељена 

стипендија (корисници стипендија).

У име даваоца стипендије уговор о стипендирању 

потписује председник општине Велика Плана.

V ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈЕ

Члан 13.

Стипендија за студенте и студенте из осетљивих 

друштвених група се исплаћује за 7 (седам) месеци, и 

то у износу републичке студентске стипендије.

Стипендија за надарене студенте се исплаћује за 8 

(осам) месеци, и то у износу републичке студентске 

стипендије.

Стипендија за надарене ученике се исплаћује за 10 

(десет) месеци, и то у висини републичке ученичке 

стипендије.

Исплата стипендије врши се у првој половини 

месеца за претходни месец.

VI ПРЕСТАНАК ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ

Члан 14.

Кориснику стипендије престаје право на даље 

коришћење стипендије:

– Када више не испуњава услове предвиђене овим 

Правилником;

– Када истовремено користи стипендију или 

кредит другог даваоца;

– Када нетачно прикаже чињенице битне за доделу 

и коришћење стипендије.

Корисник стипендије је дужан да врати целокупни 

износ искоришћене стипендије уколико је исту 

остварио на основу лажне исправе коју је доставио уз 

пријаву на Конкурс.

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да 

важи Правилник о стипендирању ученика и студената 

(„Међуопштински службени лист општина Велика 

Плана и Смедеревска Паланка“, број: 1/15, 1/17, 

20/17, 20/18 и 1/21).

Члан 16.

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Међуопштинском службеном 

листу општина Велика Плана и Смедеревска 

Паланка“.

Број: 110-4/2022-II

У Великој Плани, 28. јануара 2022. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК

Игор Матковић
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