
307. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 10, 25.3.2019. године
судом у Београду у року од 30 дана од дана пријема 
решења.

Број: 02151/2019I
У Великој Плани, 25. марта 2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

100.
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним преду

зећима („Службени гласник РС”, број 15/2016) и 
члана 24. став 1. тачка 9) Статута општине Велика 
Плана („Међуопштински службени лист општина 
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008), 
у вези са чланом 16. став 6. Одлуке о усклађивању 
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Градска топлана” Велика Плана за Законом о јавним 
предузећима („Међуопштински службени лист опш
тина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 
30/2016),

Скупштина општине Велика Плана на 30. седници 
одржаној 25.03.2019. године донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА 
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКА 
ТОПЛАНА” ВЕЛИКА ПЛАНА 

ЗА 2019. ГОДИНУ
I

Даје се сагласност на Програм о измени Програма 
пословања ЈКП „Градска топлана” Велика Плана за 
2019. годину који је усвојио Надзорни одбор ЈКП 
„Градска топлана” Велика Плана на седници од 
04.03.2019. године.

II
Ово решење објавити у „Међуопштинском 

службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка”.

Број: 02152/2019I
У Великој Плани, 25. марта 2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

101.
На основу члана 61. став 3. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС”, број 15/2016) 
и члана 24. став 1. тачка 9) Статута општине Велика 
Плана („Међуопштински службени лист општина 

Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008), 
у вези са чланом 18. став 4. Одлуке о усклађивању 
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Градска топлана” Велика Плана за Законом о јавним 
предузећима („Међуопштински службени лист 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, 
број 30/2016),

Скупштина општине Велика Плана на 30. седници 
одржаној 25.03.2019. године донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА 
ПОСЛОВАЊА ЈKП „ГРАДСКА 

ТОПЛАНА” ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 
2019. ГОДИНУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

I

Даје се сагласност на Програм о измени Програма 
пословања ЈКП „Градска топлана” Велика Плана 
за 2019. годину за коришћење субвенција из буџета 
општине Велика Плана који је усвојио Надзорни 
одбор ЈКП „Градска топлана” Велика Плана на 
седници од 04.03.2019. године.

II

Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
ном листу општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка”.

Број: 02153/2019I
У Великој Плани, 25. марта 2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

102.
На основу члана 34. Статута општине Велика Плана 

(„Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/08), члана 18. 
Одлуке о сталним радним телима Скупштине опш
тине Велика Плана („Међуопштински службени лист 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 
41/08) и члана 51. Пословника Скупштине општине 
Ве ли ка Плана („Међуопштински службени лист 
опш тина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, 
број 8/15),
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Скупштина општине Велика Плана на 30. седници 

одржаној 25.03.2019. године донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА 
ПЛАНА

У Решењу о избору председника и чланова сталних 
радних тела Скупштине општине Велика Плана 
(„Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка”, број 22/16), врше се 
следеће измене:

I
Разрешавају се дужности члана сталног радног 

тела Скупштине општине Велика Плана:
1. У Савету за заштиту животне средине:
 Мирољуб Обрадовић, члан из реда грађана;
2. У Административном одбору:
 Милош Пауновић, члан из реда грађана.

II
За члана сталног радног тела Скупштине општине 

Велика Плана, бирају се:
1. У Савету за заштиту животне средине:
 Зоран Стефановић, члан из реда грађана;
2. У Административном одбору:
 Милан Ћевап, за члана из реда грађана.

III
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе

ном листу општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка”.

Број: 02154/2019I
У Великој Плани, 25. марта 2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

103.
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 17. Закона о 
библиотечкоинформационој делатности („Службени 
гласник РС”, број 52/11), у вези са чланом 34. Закона 
о култури („Службени гласник РС”, број 72/09, 13/16 
и 30/16), члана 24. став 1. тачка 9) Статута општине 
Велика Плана („Међуопштински службени лист 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, 
број 39/08) и члана 13. Одлуке о промени статуса 
Библиотеке „Радоје Домановић” у Великој Плани 
(„Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка”, број 16/91 и 13/14),

Скупштина општине Велика Плана на 30. седници 
одржаној 25.03.2019. године донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
БИБЛИОТЕКЕ „РАДОЈЕ 

ДОМАНОВИЋ” ВЕЛИКА ПЛАНА
1. Разрешава се Александра Перић, дипломирани 

политоколог из Велике Плане, дужности вршиоца 
дужности директора Библиотеке „Радоје Домановић” 
Велика Плана, закључно са даном 31.03.2019. године.

2. На разрешење вршиоца дужности директора 
Библиотеке „Радоје Домановић” Велика Плана из 
тачке 1. диспозитива овог решења, сходно члану 17. 
став 5. Закона о библиотечкоинформационој делат
ности („Службени гласник РС”, број 52/11), прибавити 
сагласност Народне библиотеке Смедерево.

3. Ово решење је коначно.
4. Ово решење објавити у „Међуопштинском служ

беном листу општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка”.

Образложење
Правни основ за доношење Решења о разрешењу 

вршиоца дужности директора Библиотеке „Радо је 
Домановић” Велика Плана, садржан је у одред ба ма 
члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној само
управи („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14, 
101/16 и 47/18), члана 17. Закона о библиотечко
информационој делатности („Службени гласник 
РС”, број 52/11), у вези са чланом 34. Закона о кул
тури („Службени гласник РС”, број 72/09, 13/16 и 
30/16), члана 24. став 1. тачка 9) Статута општине 
Велика Плана („Међуопштински службени лист 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, 
број 39/08) и члана 13. Одлуке о промени статуса 
Биб лио теке „Радоје Домановић” у Великој Плани 
(„Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка”, број 16/91 и 13/14) 
којима је прописано, између осталог, да директора, 
сходно томе и вршиоца дужности директора јавне 
установе, именује и разрешава оснивач.

Садашњи вршилац дужности директора Библио
теке „Радоје Домановић” Велика Плана, именован је 
решењем Скупштине општине Велика Плана, број 02
175/2015I од 09.10.2015. године („Међуопштински 
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка”, број 23/2015).

Како је у установи наступио услов прописан 
чланом 37. Закона о култури, односно досадашњем 
вршиоцу дужности директора установе је истекао 
мандат, а да у међувремену није спроведен законом 
прописани поступак за именовање директора, то су 
се стекли услови за његово разрешење, због чега је 
донета одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је 
коначно у управном поступку и против истог се може 
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поднети тужба Вишем суду у Смедереву у року од 60 
дана од дана пријема решења.

Број: 02155/2019I
У Великој Плани, 25. марта 2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

104.
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 17. Закона о 
библиотечкоинформационој делатности („Службени 
гласник РС”, број 52/11), у вези са чланом 34. и 37. 
Закона о култури („Службени гласник РС”, број 
72/09, 13/16 и 30/16), члана 24. став 1. тачка 9) 
Статута општине Велика Плана („Међуопштински 
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка”, број 39/08) и члана 13. и 13в Одлуке о 
промени статуса Библиотеке „Радоје Домановић” 
у Великој Плани („Међуопштински службени лист 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, 
број 16/91 и 13/14),

Скупштина општине Велика Плана на 30. седници 
одржаној 25.03.2019. године донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
БИБЛИОТЕКЕ „РАДОЈЕ 

ДОМАНОВИЋ” ВЕЛИКА ПЛАНА
1. Именује се Мирјана Бојковић, дипломирани 

археолог из Великог Орашја, за вршиоца дужности 
директора Библиотеке „Радоје Домановић” Велика 
Плана, почев од 01.04.2019. године.

2. Именовани/а се поставља до избора директора 
установе, а најдуже једну годину од дана ступања на 
дужност, у ком периоду је Управни одбор Библиотеке 
„Радоје Домановић” Велика Плана у обавези да 
спроведе поступак за именовање директора.

3. На именовање вршиоца дужности директора 
Библиотеке „Радоје Домановић” Велика Плана из 
тачке 1. диспозитива овог решења, сходно члану 17. 
став 5. Закона о библиотечкоинформационој делат
ности („Службени гласник РС”, број 52/11), прибавити 
сагласност Народне библиотеке Смедерево.

4. Ово решење је коначно.
5. Ово решење објавити у „Међуопштинском 

службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка”.

Образложење
Правни основ за доношење Решења о именовању 

вр шиоца дужности директора Библиотеке „Радо
је Домановић” Велика Плана, садржан је у одред

ба ма члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07, 
83/14, 101/16 и 47/18), члана 17. Закона о библио теч
ко информационој делатности („Службени гласник 
РС”, број 52/11), у вези са чланом 34. Закона о 
култури („Службени гласник РС”, број 72/09, 13/16 
и 30/16), члана 24. став 1. тачка 9) Статута општине 
Велика Плана („Међуопштински службени лист 
опш тина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, 
број 39/08) и члана 13. Одлуке о промени статуса 
Биб лиотеке „Радоје Домановић” у Великој Плани 
(„Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка”, број 16/91 и 13/14), 
којима је прописано, између осталог, да директора, 
сходно томе и вршиоца дужности директора јавне 
установе, именује и разрешава оснивач.

Чланом 17. став 7. Закона о библиотечкоинфор
ма цио ној делатности („Службени гласник РС”, 
број 52/2011), у вези са чланом 37. став 1. Закона о 
култури („Службени гласник РС”, број 72/09, 13/16 
и 30/16) и чланом 13в Одлуке о промени статуса 
Библиотеке „Радоје Домановић” у Великој Плани 
(„Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка”, број 16/91 и 13/14) 
прописано је да оснивач може именовати вршиоца 
дужности директора установе, без претходно спро
ве деног јавног конкурса, у случају када директору 
престане дужност пре истека мандата, односно када 
јавни конкурс за директора није успео и да вршилац 
дужности директора може обављати ту функцију 
најдуже једну годину (став 2).

Како је у установи наступио услов прописан чланом 
37. став 1. Закона, односно да је дасадашњем вршиоцу 
дужности директора престала дужност због истека 
мандата, а да у међувремену није спроведен законом 
прописани поступак за именовање директора, 
у складу са цитираним законским одредбама и 
одредбама других прописа донетих на основу закона, 
стекли су се услови за именовање вршиоца дужности 
директора Библиотеке „Радоје Домановић” у Великој 
Плани, због чега је донета одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је 
коначно у управном поступку и против истог се може 
поднети тужба Вишем суду у Смедереву у року од 60 
дана од дана пријема решења.

Број: 02156/2019I
У Великој Плани, 25. марта 2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

105.
На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима 

(“Сл. гласник РС”, бр. 51/09, 99/11 др.закон, 99/11
др.закон,4418), члана 3. Уредбе о средствима за 
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подстицање програма или недостајућег дела средстава 
за финансирање програма од јавног унтереса која 
реализују удружења („Службени гласник РС“ број 
16/18) , члана 42. став 1. тачка 13) и 85. Статута 
општине Велика Плана („Међуопштински службени 
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, 
број: 39/08),

Општинско веће општине Велика Плана на 111. 
седници одржаној 15.03.2019. године донело је

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА И 

ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 
УДРУЖЕЊИМА И НEВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 
РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД 

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
Члан 1.

Овим Правилником уређују се ближи критеријуми, 
услови, обим, начин, поступак доделе средстава 
удружењима и невладиним организацијама (у даљем 
тексту: Корисници) за реализовање програма од 
јавног интереса.

Члан 2.
Под програмом од јавног интереса из члана 1. овог 

Правилника сматрају се програми у области: социјалне 
заштите, борачкоинвалидске заштите, заштите лица 
са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите 
интерно расељених лица са Косова и Метохије и 
избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, 
здравствене заштите, заштите и промовисања људских 
и мањинских права, образовања, науке, културе, 
информисања, заштите животне средине, одрживог 
развоја, заштите животиња, заштите потрошача, 
борбе против корупције, као и хуманитарни програми 
и други програми у којима удружење искључиво и 
непосредно следи јавне потребе.

Члан 3.
Општина у финансирању подстицања програма 

или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма корисника може учествовати у границама 
средстава одобрених за ту намену у буџету општине, 
а на основу критеријума из овог Правилника.

Члан 4.
Критеријуми за доделу средстава корисницима за 

реализовање Програма од јавног интереса су:
 референце програма: област у којој се реализује 

програм, дужина трајања програма, број корисника 
програма, могућност развијања програма и његова 
одрживост;

циљеви који се постижу, обим задовољавања јав
ног интереса, степен унапређења стања у области у 
којој се програм спроводи;

суфинансирање програма из других извора: 
сопствених прихода, буџета Републике Србије, 

фондова Европске уније, поклона, донација, легата, 
кредита и друго, у случају недостајућег дела 
средстава за финансирање програма;

законотост и ефикасност коришћења средстава и 
одрживост ранијих програма : ако су раније коришћена 
средства буџета општине, да ли су испуњене 
уговорне обавезе, да ли су са успехом реализовали 
одобрене програме претходне године и да су поднели 
детаљан извештај о њиховој реализацији са доказима 
о наменском трошењу добијених средстава;

 да корисник има статус правног лица (да је 
основан у складу са прописима којим је уређено

оснивање и да је уписан у прописан регистар);
 да је седиште корисника на територији општине 

Велика Плана ;
 изузетно седиште корисника може бити и на 

територији суседне општине под условом да
окупља чланове са територије општине Велика 

Плана, а да такво удружење не постоји са седиштем
на територији општине Велика Плана и да се 

активност одвија на територији општине Велика 
Плана;

 да се програм може реализовати у текућој години, 
а најкасније до 15.12. текуће године;

 да корисник има реалан финансијски план за 
предложени програм.

 да располаже капацитетима за реализацију 
програма;

Члан 5.
Средства из члана 3. овог Правилника се додељују 

на основу јавног конкурса.
Јавни Конкурс се расписује након усвајања буџета 

Општине Велика Плана.
Јавни конкурс расписује Председник општине, 

најмање једном годишње и то у текућој за наредну 
годину.

Изузетно, Председник општине може расписати 
конкурс у текућој години за текућу годину, или 
одрећени период текуће године.

Јавни конкурс из става 2. и 3. овог члана расписује 
се у складу са Годишњим планом расписивања јавних 
конкурса.

Годишњи план расписивања јавних конкурса 
Одељење за друштвне делатности општинске управе 
општине Велика Плана, објављује најкасније до 31. 
јануара на огласној табли општине, на званичној 
интернет страници општине и доставља Канцеларији 
за сарадњу са цивилним друштвом.

Годишњи план јавних конкурса садржи податке 
о даваоцу средстава, области, називу и планираном 
периоду расписивања јавног конкурса.

Јавни конкурс обавезно садржи следеће податке :
 једну или више области од јавног интереса;
 ко може бити учесник конкурса;
 рок за подношење пријаве, обим средстава који 

се додељују;
 преглед конкурсне документације коју је потребно 

доставити, уз попуњен образац предлога програма, 


