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328.

На основу члана 20. став 1. тачка 8) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 

83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон, 

47/2018 и 111/2021 - други закон“), члана 70. Закона 

о енергетској ефикасности и рационалној употреби 

енергије („Службени гласник РС“ број 40/2021), члана 

44. став 1. тачка 2) и 22) Статута општине Велика 

Плана („Међуопштински службени лист општина 

Велика Плана и Смедеревска Паланка“ број 10/2019) 

и члана 15. став 1. Правилника о суфинансирању 

мера енергетске санације породичних кућа, станова 

и стамбених зграда које се односе на унапређење 

термичког омотача, термотехничког инсталација и 

уградње соларних колектора за централну припрему 

потрошне топле воде по јавном позиву Управе за 

подстицање и унапређење енергетске ефикасности 

ЈП1/22 („Међуопштински службени лист општина 

Велика Плана и Смедеревска Паланка“ број 18/2022),

Општинско веће општине Велика Плана, на 96. 

седници одржаној 13. септембра 2022. године, донело 

је

ОДЛУКУ

Члан 1.

Продужава се рок за подношење пријава за 

доделу бесповратних средстава домаћинствима 

и стамбеним заједницама за енергетску санацију 

стамбених зграда,породичних кућа и станова на 

територији општине Велика Плана, одређен у ставу 

4. Одељка VII МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА 

ПРИЈАВЕ Јавног позива за доделу бесповратних 

средставадомаћинствима и стамбеним заједницама 

за енергетску санацију стамбених зграда,породичних 

кућа и станова на територији општине Велика 

Планаобјављеног на основу Одлуке Општинског 

већа општине Велика Плана број 011-52/2022-II од 

15. августа 2022. године.

Члан 2.

Овом Одлуком, рок за подношење пријава, који 

истиче 14. септембра 2022. године, продужава се за 

7 дана и одређује нови рок за подношење пријаве, 

закључно са 21. септембром2022. године.

Члан 3.

Рок из члана 1. ове Одлуке се продужава на начин 

одређен чланом 2. исте одлуке из разлога омогућавања 

подношења пријава већем броју лица на територији 

општине Велика Плана.

Члан 4.

У свему осталом Јавни позив из члана 1. ове Одлуке 

остаје непромењен. 

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објављује се у „Међуопштинском листу општина 

Велика Плана и Смедеревска Паланка“.

Члан 6.

Ову Одлуку доставити Комисија за реализацију 

мера енергетске санације на територији општине 

Велика Плана. 

Број: 011-72/2022-II

У Великој Плани, дана 13. септембра 2022. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК

Игор Матковић

329.

На основу члана 20. став 1. тачка 8) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други 

закон, 47/2018 и 111/2021 - други закон“), члана 

70. Закона о енергетској ефикасности и раионалној 

употреби енергије („Службени гласник РС“ број 

40/2021), члана 44. став 1. тачка 2) и 22) Статута 

општине Велика Плана („Међуопштински службени 

лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“ 

број 10/2019) и члана 20. став 8. Правилника о 

суфинансирању енергетске санације породичних 

кућа и станова путем уградње соларних панела 

за производњу електричне енергије за сопствене 

потребе и унапређење термотехничког система 

путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, 

термостатских вентила и делитеља топлоте по 
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основу јавног позива за суфинансирање програма 

енергетске санације стамбених зграда, породичних 

кућа и станова ЈП 1/22 („Међуопштински службени 

лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“ 

број 18/2022), након спроведеног Јавног позива за 

избор директних корисника средстава за реализацију 

мера енергетске санације породичних кућа, станова 

и стамбених зграда које се односе на унапређење 

термичког омотача, термотехничких инсталација и 

уградње соларних колектора за централну припрему 

потрошне топле воде по јавном позиву Управе за 

подстицање и унапређење енергетске ефикасности 

ЈП1/22 објављеног дана 27.06.2022. године, на основу 

Одлуке Општинског већа општине Велика Плана о 

расписивању јавног позива за за учешће привредних 

субјеката у спровођењу мера енергетске санације  

у домаћинствима путем уградње соларних панела 

за производњу електричне енергије за сопствене 

потребе и унапређење термотехничког система 

путем уградње калориметара, циркулационих пумпи 

,  термостатских  вентила и делитеља на територији 

општине Велика Плана бр. 011-43/2022-II од 19. 

јула 2022. године, који је спровела Комисије за 

реализацију мера енергетске санације на територији 

општине Велика Плана,

Општинско веће општине Велика Плана, на 97. 

седници одржаној 21.09.2022. године, донело је

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 

У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ  У ДОМАЋИНСТВИМА 

ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА 

ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ 

И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ 

СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ 

КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ 

ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И 

ДЕЛИТЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ                       

ВЕЛИКА ПЛАНА

Члан 1

У складу са Прелиминарном листом директних 

корисника (привредних субјеката) који су поднели 

пријаве по Јавном позиву за учешће привредних 

субјеката у спровођењу мера енергетске санације  у 

домаћинствима путем уградње соларних панела за 

производњу електричне енергије за сопствене потребе 

и унапређење термотехничког система путем уградње 

калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  

вентила и делитеља на територији општине Велика 

Плана бр. 06-60/2022-II од 25.08.2022. године, коју је 

утврдила Комисије за реализацију мера енергетске 

санације на територији општине Велика Плана, 

Општинско веће општине Велика Плана прихвата 

пријаве следећих директних корисника:

1. За Меру 1, која обухвата уградњу соларних 

панела, пратећих носача панела, инвертера и остале 

неопходне инсталације за производњу електричне 

енергије, уградњу двосмерног мерног уређаја за 

мерење предате и примљене електричне енергије, 

израду извештаја извођача радова о уградњи 

соларних панела и пратеће инсталације за производњу 

електричне енергије, као и извештаја о уградњи 

мерног места који је у складу са законом неопходан 

приликом прикључења на дистрибутивни систем:

МЕРА 1

 
Подносилац 

пријаве
Цена

Бод 

(цена)

Бод 

(рок 

важе-

ња)

Укупно 

бодова

1 „BETATRON“ 

D.O.O. Nova 

Pazova 22330 

Нова Пазова, Цара 

Душана 41, тел.: 

022/323-493

813,000.00 60 40 100

2 „MLS EXING“ 

D.O.O. Beograd, 

11090 Београд, 

Трстењакова 3, 

тел.: 011/2660-120

918,040.00 53.13 40 93.13

3 „MT KOMEX“ 

D.O.O. Beograd, 

11090 Београд-

Раковица, 

Ослобођења 22Б, 

тел.: 011/3564-240

960,000.00 50.81 40 90.81

4 „RD SOLAR 

SISTEM“ D.O.O. 

Kragujevac, 34000 

Крагујевац, 

Солунска 21А, 

тел.: 034/326-529; 

069/658-410

995,760.00 48.99 40 88.99

     

     

2. За Меру 2, која обухвата уградњу електронски 

регулисаних циркулационих пумпи за породичне 

куће, опремање система грејања са уређајима за 

регулацију и мерење предате количине топлоте 

објекту(калориметри, делитељи топлоте, баланс 

вентили за станове) није било пријава.

Члан 2.

Ову одлуку објавити на огласној табли општине 

Велика Плана и на званичној интернет презентацији 

општине Велика Плана www.velikaplana.rs.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објављује се у „Међуопштинском листу општина 

Велика Плана и Смедеревска Паланка“.
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Члан 4.

Ову Одлуку доставити Комисији за реализацију 

мера енергетске санације на територији општине 

Велика Плана. 

Број: 011-74/2022-II

У Великој Плани, 21. септембра 2022. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК

Игор Матковић

330.

На основу члана 15. став  3. Одлуке о управљању 

јавним паркиралиштима на територији општине 

Велика Плана  (‘’Међуопштински службени лист 

општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, број 

17/21) и члана 22. Пословника о раду Општинског 

већа општине Велика Плана (‘’Међуопштински 

службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 

Паланка’’, број: 47/08 и 29/19)

Општинско веће општине Велика Плана, на 98. 

седници одржаној 30.09.2022. године донела је

П Р А В И Л Н И К
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА 

ПЛАНА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником ближе се уређују зоне јавних 

паркиралишта, дозвољено време паркирања по 

зонама, начин наплате накнаде за коришћење на 

јавним паркиралиштима, повлашћени корисници, 

паркинг места за доставна возила, претплатне карте и 

резервација паркинг места на јавним паркиралиштима 

на којима се врши наплата на територији општине 

Велика Плана.

Члан 2.

Јавна паркиралишта на којима се врши наплата 

накнаде за коришћење сврставају се у две зоне које се 

означавају бојама и то:

- I ЗОНА – црвена боја

- II ЗОНА – жута боја

Општа паркиралишта која припадају I зони 

обухватају следеће улице:

- Београдска

- Милоша Великог (од Војводе Мишића до Краља 

Петра I)

- Момира Гајића (од Милоша Великог до Косовске)

- Светосавска (од Момира Гајића до Бранка 

Радичевића)

- Николе Пашића (од Милоша Великог до Булевара 

деспота Стефана)

- Косовска (од Булевара деспота Стефана до 

Момира Гајића)

- интерна саобраћајница иза зграде СУП-а

- Укрштање Јована Дучића и Булевара деспота 

Стефана

Општа паркиралишта која припадају II зони 

обухватају следеће улице:

- Милоша Великог (од скретања Mc Donald’s до 

Војводе Мишића и од Краља Петра I до Кнеза Лазара)

- Николе Пашића (од Булевара деспота Стефана до 

Краља Александра)

- Краља Александра (од Николе Пашића до Краља 

Петра I)

II ДОЗВОЉЕНО ВРЕМЕ ПАРКИРАЊА

Члан 3.

Наплата за коришћење јавних паркиралишта врши 

се:

- радним данима у времену од 07.00 до 20.00 часова 

и

- суботом у времену од 07.00 до 14.00 часова.

Недељом и у дане празника за коришћење јавних 

паркиралишта се не врши наплата.

Члан 4.

Дозвољено време коришћења јавних паркиралишта 

према зонама је:

- I ЗОНА – 120 минута,

- II ЗОНА  - нема ограничења.

III НАПЛАТА ПРАКИРАЊА

Члан 5.

За коришћење јавних паркиралишта на којима се  

врши наплата у складу са чланом 2. овог Правилника, 

корисник је дужан да у возилу поседује важећу 

паркинг карту или паркирање плати електронским 

путем, о чему Вршилац комуналне услуге води 

евиденцију.

Корисник је дужан да изврши плаћање најкасније 

петнаест минута након отпочињања коришћења 

јавног паркиралишта по зони паркирања.

Након истека једног часа за који је корисник 

платио накнаду коришћења јавног паркиралишта, 

корисник је дужан да у року од пет минута напусти 

паркиралиште или плати накнаду за наредни започети 

час у складу са дозвољеним временом паркирања по 

зонама.
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Посебна паркинг карта је накнада за коришћење 

општих паркиралишта у свим зонама ограничења, на 

дан издавања.

Наплата на јавним паркиралиштима врши се према 

Ценовнику, по започетом часу.

У зони у којој дозвољено време коришћења није 

ограничено постоји могућност куповине дневне 

паркинг карте.

Дневна паркинг карта је накнада за целодневно 

коришћење јавног паркиралишта, на дан издавања.

IV ПОВЛАШЋЕНИ КОРИСНИЦИ

Члан 6.

Физичка лица, предузетници и правна лица који 

имају пребивалиште односно седиште у зонама 

простирања општих паркиралишта могу да користе 

општа паркиралишта као повлашћени корисници.

Повлашћеним корисницима Јавно комунално 

предузеће ‘’Милош Митровић’’ Велика Плана 

(у даљем тексту: Предузеће), издаје повлашћене 

пракинг карте.

Захтев за издавање повлашћене паркинг карте 

подноси се Предузећу.

За издавање повлашћене паркинг карте физичко 

лице мора да испуњава следеће услове:

- да има пребивалиште у зони простирања општег 

паркиралишта, што се доказује овереном копијом 

личне карте,

- да је власник возила, односно прималац лизинга 

возила за које подноси захтев за издавање повлашћене 

паркинг карте, што се доказује овереном копијом 

саобраћајне дозволе

- да има доказ о уплати накнаде за издавање 

повлашћене паркинг карте према Ценовнику.

За издавање повлашћене паркинг карте 

предузетник, односно правно лице мора да испуњава 

следеће услове:

- да је регистрован у регистру привредних субјеката, 

што се доказује решењем надлежног органа,

- да има седиште или пословни простор у зони 

простирања општег паркиралишта, што се доказује 

овереном фотокопијом доказа о праву својине или 

праву коришћења пословног простора,

- да је власник возила односно прималац лизинга 

возила за које подноси захтев за издавање повлашћене 

паркинг карте, што се доказује овереном копијом 

саобраћајне дозовле и

- да има доказ о уплати накнаде за издавање 

повлашћене паркинг карте према Ценовнику.

Повлашћену паркинг карту Предузеће може издати 

повлашћеном кориснику за највише једно возило по 

једној адреси пребивалишта односно седишта.

Повлашћену паркинг карту Предузеће издаје за 

опште паркиралиште које се налази у непосредној 

близини адресе пребивалишта, односно седишта 

повлашћеног корисника.

Повлашћену паркинг карту предузеће не може 

издати физичком лицу, предузетнику или правном 

лицу чије се пребивалиште односно седиште налази 

у објекту за који је изграђен паркинг простор.

V ДОСТАВНА ВОЗИЛА

Члан 7.

Физичким лицима, предузетницима и правним 

лицима која могу користити обележена паркинг 

места за доставна возила на општим паркиралиштима 

Предузеће издаје паркинг карту за доставно возило.

Корисник који поседује паркинг карту за доставно 

возило може користити обележено паркинг место  за 

доставно возило 15 минута без накнаде, након чега је 

дужан да уклони возило са овог места.

За издавање паркинг карте за доставно возило 

физичко лице, предузетник, односно правно лице 

мора да испуњава следеће услове:

- да је корисник, односно власник возила за 

које подноси захтев за издавање паркинг карте за 

доставно возило, што се доказује овереном копијом 

саобраћајне дозовле и

- да има доказ о уплати накнаде за издавање паркинг 

карте за доставно возило према Ценовнику.

VI ПРЕТПЛАТНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ

Члан 8.

Претплатна паркинг  карта за паркирање омогућава 

да физичка лица, предузетници и правна лица користе 

јавна паркиралишта без временског ограничења.

Поседовање претплатне паркинг карте не 

представља истовремено и резервацију одређеног 

паркинг места.

Претплатну паркинг карту издаје Предузеће.

Претплатна паркинг карта издаје се за одређен 

временски период дефинисан Ценовником.

За издавање претплатне паркинг карте физичко 

лице, предузетник, односно правно лице мора да 

испуњава следеће услове:

- да је корисник, односно власник возила за које 

подноси захтев за издавање претплатне паркинг 

карте, што се доказује овереном копијом саобраћајне 

дозволе и

- да има доказ о уплати накнаде за издавање 

претплатне  паркинг карте према Ценовнику.

VII РЕЗЕРВАЦИЈА ПАРКИНГ МЕСТА

Члан 9.

Паркинг карта за резервисано паркинг место 

омогућава да државни органи, органи јединице 

локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне службе, 
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предузетници, правна лица и особе са инвалидитетом 

резервишу паркинг место на јавним паркиралиштима 

без временског ограничења.

Поседовање паркинг карте за резервисано паркинг 

место истовремено представља и резеревацију 

одређеног паркинг места.

Паркинг карту за резервисано паркинг место издаје 

Предузеће.

Коришћење резервисаног паркинг места може се 

одобрити у времену од 7 до 17 часова, изузетно у 

току целог дана (24 часа дневно). Одобрење се издаје 

по захтеву за локацију и важи за једну календарску 

годину.

За издавање паркинг карте за резервисано паркинг 

место државни орган, орган јединице локалне 

самоуправе, јавна служба, предузетник, правно лице, 

односно особа са инвалидитетом мора да испуњава 

следеће услове:

- да је корисник, односно власник возила за 

које подноси захтев за издавање паркинг карте за 

резервисано паркинг место, што се доказује овереном 

копијом саобраћајне дозовле и

- да има доказ о уплати накнаде за издавање 

паркинг карте за резервисано паркинг место  према 

Ценовнику.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ‘’Међуопштинском службеном листу 

општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’.

Број:344-55/2022-II

У Великој Плани, 30. септембра 2022. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК

Игор Матковић
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