
ВЕЛИКА ПЛАНА
1.

На основу члана 29. став 3. Закона о основама систе -
ма и образовања („Службени гласник РС, број: 72/09,
52/11 и 55/13), члана 31. Закона о предшколском вас -
пи тању и образовању („Службени гласник РС“ број:
18/10), члана 2. став 3. Уредбе о критеријумима за до -
но шење акта о мрежи предшколских установа и акта о 
мре жи основних школа („Службени гласник РС“, број 
80/11) и члана 11. став 1. тачка 16) и 44) Статута опш -
ти не Велика Плана(„Међуопштински службени лист
опш тина Велика Плана и Смедеревска Паланка“,
број: 39/09),

Скупштина општине на 25. седници одржаној дана
21. јануара 2015. године донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

ВЕЛИКА ПЛАНА

Члан 1.

У Одлуци о мрежи Предшколске установе на тери -
то рији општине Велика Плана(„Међуопштински
служ бени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Па ланка“, број: 20/11) у мрежи Предш колске
установе која је саставни део ове Одлуке

У реду 9 - колона 5 „Издвојено одељење установе -
место и назив“ испод речи „Патуљак“ додаје се назив
нове васпитне групе „Патуљак 2“;

У реду 9 - колона 7 „Предшколски програм“ после
реченице Припремни предшколски програм додаје се
нова реченица која гласи:

„Програм предшколског васпитања и образовања
деце од три до пет и по година”;

Члан 2.

У реду 10 - колона 5 „Издвојено одељење установе -
место и назив“ испод речи „Лане“ додаје се назив нове 
васпитне групе „Медењаци“;

У реду 10 – колона 7 „Предшколски програм“ после
реченице Припремни предшколски програм додаје се
нова реченица која гласи:

„Програм предшколског васпитања и образовања
деце од три до пет и по година“;

Члан 3.

У реду 14 - колона 5 „Издвојено одељење установе -
место и назив“ испод речи „Звончићи“ додаје се назив
нове васпитне групе „Штрумфићи“;

У реду 14 – колона 7 „Предшколски програм“ после
реченице Припремни предшколски програм додаје се
нова реченица која гласи:

„Програм предшколског васпитања и образовања
деце од три до пет и по година;

Члан 4.

У реду 15 - колона 5 „Издвојено одељење установе -
место и назив“ испод речи „Младост“ додају се називи 
но вих васпитних група „Лане“; „Трешњица“ и
„Лептирић“;:

Члан 5.

У реду 17 – колона 5 „Издвојено одељење установе -
место и назив“ испод речи „Пчелица“ додају се називи 
но вих васпитних група „Бамби“; „Штрумфови“ ,
„Пинокио“ и „Бубамара“;

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав -
љи вања у „Међуопштинском службеном листу опш -
ти на Велика Плана и Смедеревска Паланка“.

Број: 011-2/2015 – I
У Великој Плани, 21. јануара 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Далибор Тодоровић

2.
На основу члана 155. став 3. Закона о основама

система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број: 72/09, 52/11 и 55/13), члана 50. Закона о
предшколском васпитању и образовању („Службени
гласник РС“, број: 18/10), члана 85. Статута општине
Велика Плана („Међуопштински лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број: 39/2008) 
и члана 1. Правилника о мерилима за утврђивање
економске цене програма васпитања и образовања у
предшколским установама („Службени гласник РС“,
број: 146/2014)

Година XLIX * Број 1 * 21. јануар 2015 * Велика Плана - Смедеревска Паланка

М Е Ђ У О П Ш Т И Н С К И

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА



Скупштина општине Велика Плана на 25. седници
одржаној дана 21. јануара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЕКОНОМСКОЈ ЦЕНИ ПРОГРАМА

ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

„ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО” ВЕЛИКА ПЛАНА
I

Oвом Одлуком утврђује се економска цена про гра -
ма васпитања и образовања у Предшколској установи
„Дечје Царство“ – Велика Плана (у даљем тексту
Пред школска установа) по детету у дневном и у ме -
сеч ном износу који плаћаjу родитељи за реализацију
про грама васпитања и образовања детета узраста до
три године, од три до пет и по година, за реализацију
при премног предшколског програма у целодневном
тра јању, као и цена за реализацију припремног пред -
школског програма у полудневном трајању и то за
период од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године.

II

Утврђује се економска цена за реализацију програ -
ма васпитања и  образовања у  Предшколској
установи:

1. По детету
-за целодневни боравак деце узраста до три године у 

месечном износу од 20.768,00 динара, а у дневном
износу од 944, 00 динара;

-за целодневни боравак деце узраста од три до пет и
по година у месечном износу од 15.757,12 динара, а у
дневном износу од 716,23 динара;

-за реализацију припремног предшколског про гра -
ма у целодневном трајању у месечном износу од
13.209,19 динара, а у дневном износу од 600,42
динара;

III

Економска цена коју плаћају родитељи за боравак
деце у васпитним групама целодневног боравка
узрас та до три године у Предшколској установи
утврђујe се за:

- редовни корисници. . . . . . . . 4.154,00 динара;

IV

Економска цена коју плаћају родитељи за боравак
деце у васпитним групама целодневног боравка
узраста од три до пет и по година у Предшколској
установи утврђује се за:

- редовни корисници. . . . . . . . 3.151,00 динара;

V

Економска цена коју плаћају родитељи за боравак
деце за реализацију припремног предшколског
програма у целодневном трајању у Предшколској
установи утврђује се за:

- припремни програм на целодневном 
боравку . . . . . . . . . . . . . . . . 2.642,00 динара;

Цена коју плаћају родитељи за боравак деце за реа -
ли зацију припремног предшколског програма у полу -
дневном трајању у Предшколској установи односи се
на месечне трошкове ужине и износи:

- редовни корисници (4 сата 
дневно) . . . . . . . . . . . . . . . . . 980,00 динара;

VI

Корисници новчане социјалне помоћи, деца без ро -
дитељског старања и деца са сметњама у развоју изу -
зи мају се од обавезе плаћања економске цене коју пла -
ћа ју родитељи, односно старатељи, а све у складу са
чла ном 50. став 3. Закона о предшколском васпи тању
и образовању („Службени гласник РС“, број: 18/10).

Средства за наведено у ставу 1. овог члана обез бе ђу -
ју се у буџету Општине Велика Плана, и на основу зах -
те ва и списка Предшколске установе преносе се Пред -
школској установи.

VII

Економска цена коју плаћају родитељи за реали за -
цију програма васпитања и образовања детета узраста
до три године, од три до пет и по година, за реа ли за ци -
ју припремног предшколског програма у целоднев -
ном трајању као и цена за реализацију припремног
пред школског програма у полудневном трајању у
Предшколској установи примењиваће се, почев од
обрачуна за месец јануар 2015. године.

VIII

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи
Од лука о економској цени и ценама услуга које пла ћа -
ју родитељи за смештај деце у васпитним групама це -
ло дневног боравка и васпитним групама припрем ног
предшколског програма у Предшколској уста но ви
„Деч је царство“ - Велика Плана („Међуопштински
служ бени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка“, број: 29/2013).

IX

Oвa Одлукa ступа на снагу наредног дана од дана
до но шења, а објавиће се у „Међуопштинском службе -
ном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка“.

Број: 011 - 3/2015 – I

У Великој Плани, 21. јануара 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Далибор Тодоровић

3.

На основу члана 20. став 1. тачка 5) Закона о локал -
ној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/2007 и 83/2014), члана 4. и 5. став 2. Закона о кому -
налним делатностима („Службени гласник РС”, број
88/2011) и члана 11. став 1. тачка 5) Статута општине
Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број
39/2008),
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Скупштина општине Велика Плана, на 25. седници
одржаној 21.01.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА

УПРАВЉАЊА И ОДРЖАВАЊА
ВОДОВОДА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ

РАДОВАЊЕ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ 
ПРЕДУЗЕЋУ „МИЛОШ МИТРОВИЋ”

ВЕЛИКА ПЛАНА

Члан 1.

Послови управљања и одржавања водовода у насе -
ље ном месту Радовање, општина Велика Плана (у да -
љем тексту: сеоски водовод) поверавају се Јавном
кому налном предузећу „Милош Митровић” Велика
Плана.

Члан 2.

Управљање и одржавање сеоског водовода из члана
1. ове одлуке Јавно комунално предузеће „Милош
Мит ро вић” Велика Плана (у даљем тексту: Јавно ко -
му нално предузеће) преузеће од Месне заједнице „Ра -
до вање” Радовање (у даљем тексту: Месна зајед ница), 
под условима утврђеним посебним уговором.

Уговором из става 1. овог члана који ће закључити
Месна заједница и Јавно комунално предузеће биће
регулисана међусобна права и обавезе које се односе
на  послове управљања и одржавања с еоског
водовода.

Уговор из претходног става Месна заједница и Јав -
но комунално предузеће закључиће у року од 30 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Сагласност на текст уговора из претходног става
даје Општинско веће општине Велика Плана.

Члан 3.

Пре закључења уговора из члана 2. ове одлуке, а нај -
кас није у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке, сачиниће се посебан записник о стању сеоског 
водовода који се преузима.

Посебан записник из претходног става сачиниће
Комисија коју образује Општинско веће општине
Велика Плана.

Комисију из става 2. овог члана чине по два пред -
став ника Јавно комуналног предузећа и Месне зајед -
нице и један представник Општинске управе општине 
Велика Плана.

Посебан записник чини саставни део уговора из
члана 2. ове одлуке.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав -
љи вања у „Међуопштинском службеном листу опш -
ти на Велика Плана и Смедеревска Паланка”.

Број: 011-4/2015-I
У Великој Плани, 21. јануара 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Далибор Тодоровић

4.
На основу члана 96. и члана 97. Закона о планирању

и изградњи („ Службени гласник Републике Србије“,
број 72/2009, 81/2009, 64/2010-Одлука Уставног суда
РС IУз број 74/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-
Одлука Уставног суда РС IУз број 233/2009, 50/2013-
Одлука Уставног суда РС IУз број 295/2009, 98/2013-
Одлука Уставног суда РС IУз број 68/2013, 132/2014 и
145/2014, члана 32. став 1. тачка 14 ) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007), члана 6. став 1. тачка 6) Закона о
финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Србије“, број 62/2006 и 47/2011) и
члана 24. став 1. тачка 14) Статута општине Велика
Плана („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број 39/2008),

Скупштина општине Велика Плана на 25. седници
одржаној 21. јануара 2015. године донела је

ОДЛУКУ
О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ

ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком прописују се мерила за обрачун до -
при носа за уређивање грађевинског земљишта (у да -
љем тексту: допринос) и елементи за уговарање међу -
соб них односа у погледу уређивања грађевинског
зем љишта, за територију Oпштине Велика Плана, на
основу критеријума утврђених Законом о планирању
и изградњи.

Члан 2.

Уређивање грађевинског земљишта обухвата
његово припремање и опремање.

Уређивање грађевинског земљишта врши се према
средњорочним и годишњим програмима уређивања
које доноси надлежни орган јединице локалне
самоуправе.

Члан 3.

Општина Велика Плана послове уређивања грађе -
вин ског земљишта и обрачун и уговарање доприноса
по верава Јавном предузећу за планирање и изградњу
општине Велика Плана „Плана” (у даљем тексту: ЈП
„ПЛАНА”) у складу са Одлуком о оснивању ЈП
„Плана” („Међуопштински службени лист општина
Ве ли ка Плана и Смедеревска Паланка” бр. 14/1991 и
3/1996).

Допринос за уређивање грађевинског земљишта је
приход буџета општине Велика Плана

Члан 4.

Обвезници плаћања доприноса јесу физичка и прав -
на лица-инвеститори на које гласи грађевинска доз во -
ла или одобрење за изградњу, а који граде нови об је -
кат или врше доградњу или промену намене објекта у
складу са законом.
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Обвезници плаћања доприноса у поступку лега ли -
за ције, јесу и физичка и правна лица - власници обје -
ка та изграђених или реконструисаних без грађе вин -
ске дозволе након времена почетка издавања грађе -
вин с ких дозвола.

Инвеститор који врши адаптацију, санацију, рекон -
струк цију објекта раније изграђеног у складу са за ко -
ном, а у оквиру постојећег габарита и без промене ње -
го ве намене, не плаћа накнаду за уређивање грађевин -
ског земљишта.

Инвеститор који руши постојећи легално изграђен
објекат и гради нови на истој локацији, ускладу са
пла н ским актом, плаћа накнаду за уређивање грађе -
вин ског земљишта за разлику у површини према на -
ме ни и карактеру објекта који се руши и објекту који
се гради.

Легалност и површина објекта из става 1. овог члана 
доказује се: изводом из јавних евиденција о непо крет -
ностима; грађевинском и употребном дозволом или
актом надлежног државног органа да је објекат грађен 
у периоду када за његову изградњу није било, потреб -
но издавање грађевинске дозволе.

Када се врши промена намене објекта, допринос се
плаћа само у случају када је допринос по јединици
површине за нову намену објекта већи од доприноса
за постојећу намену.

II KРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ВИСИНЕ ДОПРИНОСА

Члан 5.

Допринос (Д) се утврђује на основу следећих
елемената:
1) просечна цена квадратног метра стана у ново -

градњи према последњим објављеним подацима
органа надлежног за послове статистике (Цс),

2) Нето површина објекта у метрима квадратним
пре ма СРПС-у U.C2. 100.2002 стандардима (Нп),

3) Коефицент зоне (Кз) и

4) Коефицент немене (Кн).
Обрачун доприноса врши се пременом следећег об -

рас ца у који се уносе предходно наведени елементи:
Д=Цс х Нп х Кз х Кн

Члан 6.

На територији општине Велика Плана одређује се
два наест зона за потребе обрачуна и плаћања допри -
носа у зависности од тржишне вредности објеката -
про стора и земљишта, комуналне опремљености и
опрем љености јавним објектима, покривености план -
с ким документима и развојним могућностима лока -
ци је, квалитета повезаности локације са централним
де ловима насеља, намене објеката и осталих
условљености.

Зоне и границе зона, за објекте свих намена су:

ПРВА зона која обухвата:
- ужи и шири центар насеља Велика Плана и Зем -

љиш те и објекте који имају директан прилаз на ауто -
пут Београд – Ниш (зона око Лозовичке чесме у Лозо -
вику, зона око мотела у Крњеву, зона око обе бензиске 
пумпе, мотела Велика Плана и ресторана Мекдоналдс
у Великој Плани, зона око мотела „Стари храст” и

бен зинске пумпе у Марковцу и новопланирана зона за 
мо тел са прикључком на аутопут западно од водо из -
во ришта „Ливаде” из Просторног плана општине Ве -
ли ка Плана („Међуопштински службени лист опш ти -
на Велика Плана и Смедеревска Паланка“бр. 17/13).

Коефицијент зоне за обрачун доприноса је 0,050.
ДРУГА зона која обухвата шире подручје насеља

Велика Плана високе густине изграђености
Коефицијент зоне за обрачун доприноса је 0,045.

ТРЕЋА зона обухвата подручје насеља Велика
Плана средње густине изграђености претежно
изграђено стамбеним објектима са породичним
становањем

Коефицијент зоне за обрачун доприноса је 0,035.

ЧЕТВРТА зона обухвата подручје насеља Велика
Пла на ниске густине изграђености стамбеим објек ти -
ма са породичним становањем и на северу радну зону
„Север”, затим

- насељски центар насељеног места Лозовик из Про -
стор ног плана општине Велика Плана – шематски
при каз насељеног места Лозовик; („Међуопштински
служ бени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка“ бр. 17/13) и

- насељски центар насељеног места Марковац из
Про сторног плана општине Велика Плана– шематски
приказ насељеног места Марковац („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка“бр. 17/13).

Коефицијент зоне за обрачун доприноса је 0,030.
ПЕТА зона обухвата јужни део стамбени део на се -

ља Велика Плана са радном зоном „Југ”, западни део
насеља уз аутопут и западни део радне зоне „Север” у
потесу „Бабина вода”, затим,

- насељски центар насељеног места Велико Орашје
из Просторног плана општине Велика Плана – ше мат -
с ки приказ насељеног мета Велико Орашје („Међу оп -
ш тински службени лист општина Велика Плана и
Смедеревкса Паланка“бр. 17/13) и

- радне зоне унутар грађевинског подручја насе ље -
ног места Марковац из Просторног плана општине
Ве лика Плана – шематски приказ насељеног места
Марковац („Међуопштински службени лист општина 
Велика Плана и Смедеревска Паланка“бр. 17/13).

Коефицијент зоне за обрачун доприноса је 0,025.
ШЕСТА зона обухвата: западну и источну пери -

ферну зону насеља Велика Плана,
- насељски центар насељеног места Крњево из Про -

сторног плана општине Велика Плана – шематски
при каз насељеног мета Крњево („Међуопштински
служ бени лист општина Велика Плана и Смедеревкса
Паланка“бр.17/13),

- насељски центар насељеног места Милошевац из
Про сторног плана општине Велика Плана – шематски 
при каз насељеног места Милошевац („Међу оп ш тин -
ски службени лист општина Велика Плана и Смеде -
рев кса Паланка“бр.17/13),

- зоне становања унутар грађевинског подручја на -
се љеног места Марковац из Просторног плана опш -
тине Велика Плана – шематски приказ насељеног
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места Марковац („Међуопштински службени лист
опш тина Велика Плана и Смедеревкса Паланка“
бр.17/13),

- зоне становања унутар грађевинског подручја на -
се љеног места Лозовик из Просторног плана општине 
Велика Плана – шематски приказ насељеног места
Лозовик; („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревкса Паланка“бр.17/13).

- зоне становања унутар грађевинског подручја на -
се љеног места Велико Орашје из Просторног плана
опш тине Велика Плана – шематски приказ насељеног
места Велико Орашје („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревкса Паланка“
бр.17/13),

- радне зоне унутар грађевинског подручја насе -
љеног места Лозовик из Просторног плана општине
Велика Плана – шематски приказ насељеног места
Лозовик („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревкса Паланка“бр.17/13),

Коефицијент зоне за обрачун доприноса је 0,020.
СЕДМА зона обухвата: стамбено подручје насеља

Велика Плана западно уз путни правац према
Смедеревској Паланци и северни део насеља Велика
Плана који чини пољоприведно и шумско земљиште,
затим

- радне зоне унутар грађевинског подручја насе ље -
ног места Милошевац из Просторног плана општине
Велика Плана – шематски приказ насељеног места
Ми лошевац („Међуопштински службени лист опш -
тина Велика Плана и Смедеревкса Паланка“бр.17/13),

- радне зоне унутар грађевинског подручја на се ље -
ног места Крњево из Просторног плана општине Ве -
ли ка Плана – шематски приказ насељеног места Кр -
ње во („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка“бр.17/13),

- радне зоне унутар грађевинског подручја на се ље -
ног места Велико Орашје из Просторног плана опш -
ти не Велика Плана – шематски приказ насељеног мес -
та Велико Орашје („Међуопштински службени лист
опш тина Велика Плана и Смедеревкса Па лан ка“
бр.17/13),

- специфичне просторне целине (Милошевачко је -
зе ро, Црква брвнара у Крњеву, Манастир Покајница,
Ливадско брдо) из Просторног плана општине Велика 
Плана („Међуопштински службени лист општина Ве -
лика Плана и Смедеревкса Паланка“бр.17/13).

– шематски прикази насељеног места Милошевац,
Кр њево, Велико Орашје, Старо Село;

- зона око језера Кудреч 2,
- пољопривредно земљиште у КО Велико Орашје

(јужно од Јасенице, ван грађевинског подручја и ван
обу хвата ПГР насеља Велика Плана) из Просторног
пла на општине Велика Плана – шематски приказ на -
се љеног места Велико Орашје („Међуопштински
служ бени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Па ланка“бр.17/13).

Коефицијент зоне за обрачун доприноса је 0,015.
ОСМА зона обухвата:
- насељски центар насељеног места Трновче из Про -

стор ног плана општине Велика Плана – шематски
при каз насељеног места Трновче;(„Маеђуопштински

службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка“бр. 17/13).

- зоне становања унутар грађевинског подручја на -
се љеног места Милошевац из Просторног плана опш -
ти не Велика Плана – шематски приказ насељеног мес -
та Милошевац; („Маеђуопштински службени лист
опш тина Велика Плана и Смедеревска Паланка“бр.
17/13).

- зоне становања унутар грађевинског подручја на -
се љеног места Крњево из Просторног плана општине
Велика Плана – шематски приказ насеља Крњево;
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка“бр. 17/13).

- зоне становања унутар грађевинског подручја на -
се љеног места Старо Село из Просторног плана опш -
ти не Велика Плана – шематски приказ насељеног мес -
та Старо Село; („Међуопштински службени лист
опш тина Велика Плана и Смедеревска Паланка“бр.
17/13).

- зоне становања унутар грађевинског подручја на -
се љеног места Ново Село из Просторног плана опш -
тине Велика Плана – шематски приказ насељеног
места Ново Село; („Међуопштински службени лист
опш тина Велика Плана и Смедеревска Паланка“бр.
17/13).

- зоне становања унутар грађевинског подручја на -
се љеног места Доња Ливадица из Просторног пла на
опш тине Велика Плана – шематски приказ насеља
Доња Ливадица; („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“бр.
17/13).

- зоне становања унутар грађевинског подручја на -
се љеног места Велико Орашје, насељеног места
Крушево из Просторног плана општине Велика Плана 
– шематски приказ насеља Велико Орашје; („Међу оп -
ш тин ски службени лист општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка“бр. 17/13),

- радне зоне унутар грађевинског подручја на -
сељеног места Трновче из Просторног плана опш тине 
Велика Плана – шематски приказ насељеног места
Трновче („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка“бр. 17/13),

- радне зоне унутар грађевинског подручја на -
сељеног места Доња Ливадица из Просторног плана
општине Велика Плана – шематски приказ насељеног
места Доња Ливадица, („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“
бр. 17/13).

Коефицијент зоне за обрачун доприноса је 0,010.

ДЕВЕТА зона обухвата:

- зоне становања унутар грађевинског подручја на -
сељеног места Трновче из Просторног плана општине 
Велика Плана – шематски приказ насеља Трновче
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка“бр. 17/13),

- зоне становања унутар грађевинског подручја на -
се љеног места Радовање из Просторног плана опш ти -
не Велика Плана – шематски приказ насељеног места
Радовање („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка“бр. 17/13),
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- зоне становања унутар грађевинског подручја на -
се љеног места Ракинац из Просторног плана опш ти не
Велика Плана – шематски приказ насељеног места
Ракинац („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка“бр. 17/13),

- зоне становања унутар грађевинског подручја
насе ља Велика Плана 2 из Просторног плана општине
Ве ли ка Плана – шематски приказ насељеног места
Велика Плана 2 („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“бр.
17/13),

- зоне становања унутар грађевинског подручја на -
сељеног места Марковац, насељеног места Пиносава
из Просторног плана општине Велика Плана – шемат -
с ки приказ насељеног места Марковац („Међуоп ш -
тин ски службени лист општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка“бр. 17/13).

- пољопривредно земљиште у КО Лозовик (ко ма си -
ра но земљиште између аутопута и насипа, ван гра ђе -
вин ског подручја) из Просторног плана општине
Велика Плана – шематски приказ насељеног места
Лозовик („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка“бр. 17/13).

- пољопривредно земљиште у КО Велико Орашје
(северно од Јасенице, ван грађевинског подручја) из
Про сторног плана општине Велика Плана – шематски 
при каз насељеног места Велико Орашје („Међу оп ш -
тин ски службени лист општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка“бр. 17/13).

- пољопривредно земљиште у КО Старо Село (ко ма -
сирано и некомасирано земљиште између државног
пута 2а. реда бр. 158 и насипа, ван грађевинског под -
руч ја и ван обухвата ПГР насеља Велика Плана) из
Про сторног плана општине Велика Плана – шематски 
при каз насеља Старо Село („Међуопштински служ бе -
ни лист општина Велика Плана и Смедеревска Палан -
ка“ бр. 17/13).

- пољопривредно земљиште у КО Старо Село (ко ма -
сирано земљиште западно од државног пута 2а. реда
бр. 158, ван грађевинског подручја и ван обухвата
ПГР насеља Велика Плана) из Просторног плана опш -
ти не Велика Плана – шематски приказ насеља Старо
Село;;(„Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка“бр. 17/13).

- пољопривредно земљиште у КО Марковац (ко ма -
си рано земљиште између аутопута и насипа, ван гра -
ђе винског подручја) из Просторног плана општине
Ве лика Плана – шематски приказ насељеног места
Марковац („Међуопштински службени лист општина 
Велика Плана и Смедеревска Паланка“бр. 17/13).

- пољопривредно земљиште у КО Марковац (јужно
од државног пута 1.Б реда бр. 27, ван грађевинског
подручја) из Просторног плана општине Велика
Плана – шематски приказ насељеног места Марковац,
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка“бр. 17/13).

Коефицијент зоне за обрачун доприноса је 0,009.

ДЕСЕТА зона обухвата:
- пољопривредно земљиште у КО Милошевац (ко -

ма сирано земљиште између аутопута и насипа, ван
гра ђевинског подручја) из Просторног плана

општине Велика Плана – шематски приказ насељеног
места Милошевац;

- пољопривредно земљиште у КО Крњево (ко маси -
ра но земљиште између аутопута и насипа, ван гра ђе -
вин ског подручја) из Просторног плана општине
Велика Плана – шематски приказ насеља Крњево;

- пољопривредно земљиште у КО Трновче (кома си -
ра но земљиште ван грађевинског подручја) из Про -
стор ног плана општине Велика Плана – шематски
приказ насељеног места Трновче;

- пољопривредно земљиште у КО Доња Ливадица
(ко масирано земљиште, ван грађевинског подручја)
из Просторног плана општине Велика Плана – шемат -
ски приказ насељеног места Марковац;

- пољопривредно земљиште у КО Ново Село 1 (ко -
ма сирано и некомасирано земљиште између држав -
ног пута 2.А реда бр. 158 и насипа, ван грађевинског
подручја) из Просторног плана општине Велика
Плана – шематски приказ насеља Ново Село;

- пољопривредно земљиште у КО Ново Село 1 (ко -
ма сирано земљиште западно од државног пута 2.А
реда бр. 158, ван грађевинског подручја) из Про стор -
ног плана општине Велика Плана – шематски приказ
насељеног места Ново Село;

- пољопривредно земљиште у КО Ново Село 2 ис -
точ но од насипа, из Просторног плана општине Вели -
ка Плана – шематски приказ насељеног места Ново
Село (“Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка“ бр.017/13).

Коефицијент зоне за обрачун доприноса је 0,008.

ЈЕДАНАЕСТА зона обухвата:
- пољопривредно земљиште у КО Лозовик (западно

од аутопута, ван грађевинског подручја и ван радне
зоне) из Просторног плана општине Велика Плана –
шематски приказ насељеног места Лозовик (“Међу -
оп штински службени лист општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка“бр.017/13),

- пољопривредно земљиште у КО Милошевац
(западно од аутопута, ван специфичне просторне це -
ли не Милошевачко језеро) из Просторног плана оп -
шти не Велика Плана – шематски приказ насељеног
места Милошевац (“Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“
бр.017/13),

- пољопривредно земљиште у КО Крњево (западно
од аутопута, ван грађевинског подручја и ван спе ци -
фич них просторних целина Милошевачко језеро, црк -
ва брвнара у Крњеву и језеро Кудреч 2) из Просторног
плана општине Велика Плана – шематски приказ на -
сељеног места Крњево (“Међуопштински службе ни
лист општина Велика Плана и Смедеревска Палан ка“
бр.017/13),

- пољопривредно земљиште у КО Велика Плана 2
(ван грађевинског подручја и ван специфичне про -
стор не целине Манастир Копорин) из Просторног
пла на општине Велика Плана – шематски приказ КО
Велика Плана 2 (“Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“
бр.017/13).

- пољопривредно земљиште у КО Радовање (ван
грађевинског подручја и ван специфичне просторне
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целине Радовањски луг) из Просторног плана опш ти -
не Велика Плана – шематски приказ насељеног места
Радовање (“Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка“ бр.017/13),

- пољопривредно земљиште у КО Ракинац (ван гра -
ђе винског подручја) из Просторног плана општине
Велика Плана – шематски приказ насеља Ракинац
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка“ бр.017/13),

- пољопривредно земљиште у КО Марковац (се вер -
но од државног пута 1.Б реда бр. 27, ван грађевинског
подручја насељеног места Марковац и засеока Пи -
носава) из Просторног плана општине Велика Плана – 
шематски приказ насеља Марковац („Међу оп ш тин -
ски службени лист општина Велика Плана и Сме де -
рев ска Паланка“ бр. 17/13).

Коефицијент зоне за обрачун доприноса је 0,007.
ДВАНАЕСТА зона обухвата:

- водно и шумско земљиште између левообалног и
деснообалног насипа Велике Мораве у КО Лозовик,
КО Милошевац, КО Трновче, КО Крњево, КО Велико
Орашје, КО Велика Плана 2 (ван обухвата ПГР на -
сеља Велика Плана), КО Старо Село, КО Ново Село 1,
КО Ново Село 2 и КО Марковац. из Просторног плана
општине Велика Плана – шематски приказ насељеног
места Марковац, („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“ бр.
17/13).

Коефицијент зоне за обрачун доприноса је 0,006.
Саставни део текстуалног описа граница зона чини

графички прилог у аналогном облику.
У случају неподударности описа у овом члану Од -

лу ке и графичког приказа зона, припадност зони одре -
ђи ваће се на основу графичког приказа зона.

Члан 7.

Намена објекта - простора у смислу ове одлуке за
који се утврђује допринос за уређивање грађевинског
земљишта може бити:
1) становање: стамбени објекти, стамбени простор у

стам бено-пословним објектима, стамбени про -
стор у оквиру атељеа и пратећи гаражни простор у
стамбеним и припадајући део гаражног простора у 
стамбено-пословним објектима и гаражни про -
стор ван стамбеног и стамбено-пословног објекта
који се налази на истој грађевинској парцели и у
функцији је главног објекта.
Коефицијент намене за обрачун доприноса је 0,15.

2) комерцијална делатност: пословни објекти, xо те -
ли, угоститељски објекти, трговински објекти,
спорт ски објекти, објекти за финансијско по сре -
до вање, пословно-стамбени апартмани, бен зин с -
ке, гасне и ТНГ пумпе без и са надстрешницом,
пи јаце, атељеи, галерије, изложбени салони, об -
јекти на води, објекти , мењачнице, канцеларије,
бирои, кладионице, коцкарнице, видео клубови и
сл. и остали простори комерцијалног карактера у
ок виру стамбено-пословних, привредно произ -
вод них и осталих објеката, као и припадајући
гаражни простор у овим објектима;
Коефицијент намене за обрачун доприноса је 0,30.

3) Занатске услужне делатности: сервиси, занатске
ра дионице за обраду метала, дрвета, пластике до
100 м2 бруто развијене површине, занатске радње
у области грађевинарства, ауто-перионице, ко -
пир нице, пекаре, фризерски салони, и сл.
Коефицијент намене за обрачун доприноса је 0,25.

4) Инфраструктурни објекти: енергетски објекти,
топ лане, антенски стубови са пратећим садр жа ји -
ма, црпне станице, постројења за водоснабдевање
и канализацију, електро мрежа, ТТ мрежа, каб лов -
ска дистрибутивна мрежа, топловод, гасовод и
оста ли подземни и надземни објекти инфра -
структуре.
Коефицијент намене за обрачун доприноса је 0,00

5) производна делатност: привредно-производни
об јекти, складишта, наткривена производна по -
стро јења, стоваришта, магацини, гараже као по -
себ ни објекти у склопу производних комплекса.
Коефицијент намене за обрачун доприноса је 0,00

6) Објекти јавне намене: простори који служе обав -
ља њу делатности јавних намена који се не фи нан -
си рају из буџета и који обухватају: образовање,
со цијалну и дечију заштито, здравство, културу,
уметност и спорт и рекреацију
Коефицијент намене за обрачун доприноса је 0,20.

7) објекти остале намене: станови за социјално угро -
же на лица, заштите животне средине, објекти -
про стори традиционалних цркава и тра дицио нал -
них верских заједница у смислу Закона о црквама
и верским заједницама. пољопривредни објекти
(настрешнице за пољоприведну механизацију,
еко номски објекти у функцији пољоприведе повр -
ши не до 600 м2, стаје, стаклене баште и сл.)
Коефицијент намене за обрачун доприноса је 0,10.

Члан 8.

Допринос се не обрачунава за објекте јавне намене у 
јав ној својини, објекте комуналне и друге инфра -
струк туре, производне и складишне објекте, под зем -
не етаже објеката високоградње (простор намењен за
га ражирање возила. подстанице, трафостанице, оста -
ве, вешернице и сл.) осим за делове подземне етаже
ко је се користе за пословне делатности, отворена
дечја игралишта, отворене спортске терене и атлетске
стазе.

Члан 9.

Степен комуналне опремљености подразумева сте -
пен изграђености мреже комуналне инфраструктуре
(електро енргетске мреже, саобраћајнице, водовод и
ка на лизација и топлификација) и могућност прикљу -
чи вања локације на постојећу мрежу.

Радови на изградњи инфраструктуре, који нису са -
др жани у плану детаљне регулације, а налазе се у гра -
ници пројекта препарцелације и парцелације, однос -
но комплекса инвеститора изван грађевинског под -
ручја и изводе се у циљу повезивања тих објеката са
одго варајућим системом мреже инфраструктуре, из -
воде се у оквиру изградње објеката којима служе. Ове
радове изводи и трошкове истих сноси инвес ти тор, с
тим да се ови радови могу финасирати и буџет ски
средствима општине Велика Плана, уко ли ко се
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процени да се изградњом инфраструктурне мре же
стварају услови и за прикључивање других ко рис ни -
ка, или да се таквом изградњом остварују шири инте -
реси урбаног и привредног развоја.

III ПЛАЋАЊЕ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 10.

Допринос, инвеститор плаћа на основу обрачуна ко -
ји врши Јавно предузеће за планирање и изградњу
„Пла на”, Велика Плана (у даљем тексту ЈП „Плана”)
на основу достављене техничке документације (идеј -
ног или пројекта за грађевинску дозволу или пројекта
изведеног објекта) од стране инвеститора.

Обрачун доприноса ЈП „Плана” врши у року од пет
да на од дана достављене документације са обрачуном
за једнократно плаћање и обрачуном за плаћање на
максимални број отпалтних рата у складу са овом
Одлуком.

Надлежни орган за издавање грађевинске дозволе, у 
решењу за издавање грађевинске дозволе утврђује из -
нос доприноса и начин плаћања на основу извештаја
који му доставља ЈП „Плана” електронским путем у
оквиру рока из предходног става.

Обрачун доприноса важи закључно са датум прве
про мене ценовног система за вредновање локације
или промене начина за обрачун доприноса у складу са
овом Одлуком.

Уколико инвеститор не изврши плаћање доприноса
за време трајања непромењених услова у складу са
овом Одлуком, извршиће се нови обрачун износа
доприноса у складу са новим ценовним системом и
начином обрачуна.

За потребе издавања одобрења за изградњу, однос -
но пријаве почетка радова на основу издате гра ђе вин -
ске дозволе, ЈП „Плана” инвеститору издаје потврду о
уре ђивању међусобних односа у погледу дорпиноса и
на једном примерку техничке документације врши
оверу са потписом овлашћеног лица о регуласиним
односима у погледу доприноса.

Члан 11.

Уколико је током градње објекта дошло до од сту па -
ња од пројектне документације на основу које је издат
акт којим је одобрена изградња, а да је то одступање у
гра ницама урбанистичких параметара у складу са ва -
же ћом планском документацијом, подносилац за хте -
ва за употебну дозволу дужан је да измири накнаду за
повећану површину или промену намене.

Комисија која врши технички пројем у поступку из -
да вања употребне дозволе, дужна је да у извештају ко -
ји доставља надлежном органу за издавање употребне 
доз воле констатује утврђену разлику у површини или
про мену намене обекта, што предтставља основ за
обра чун доприноса и уређивање односа у погледу
доприноса.

Члан 12.

У случајевима изградње пословно стамбених или
стам бених зграда са вишепородичним становањем,
када се на основу урбанистичког пројекта утврди

недостајући број паркиг места на грађевинској
парцели, за свако недостајуће паркинг место плаћа се
допринос у износу од 30.000,00 динара.

Члан 13.

Накнада се плаћа једнократно или у ратама, у
периоду до 36 месеци.

Члан 14.

У случају једнократне уплате, инвеститор има
право на умањење доприноса за 30%.

Без потврде о уређивању односа у погледу плаћања
доприноса , надлежни орган не може издати одобрење 
за изградњу, а у случајевима када се објекат гради на
осну грађевинске дозволе, инвеститор не може да
отпочне са радовима пре регулисања односа у погледу 
плаћања доприноса.

Члан 15.

У случају плаћање доприноса у ратама, обвезник
врши плаћање на следећи начин:

- учешће у висини од 20% доприноса у року од 15
дана од дана достављања обрачуна, а преостали износ
накнаде у једнаким месечним ратама.

Рате ће се усклађивати тромесечно са индексом пот -
ро шачких цена према званично објављеном податку
над ле жног ре публичко г органа  за посл ове
статистике.

Рокови доспећа месечних рата  утврдиће се
уговором.

У случају плаћања доприноса на рате, инвеститор
мо же да отплати остатак дуга и пре истека рока от пла -
те утврђеног уговором и том случају оставрује попуст
од 30 % на ревалоризовани остатак дуга.

За период кашњења у плаћању, обвезнику се обра -
чу нава камата од наредног дана од дана доспећа рате,
а у складу са законом којим се уређује порески посту -
пак и пореска администрација.

Уколико инвеститор не плати две узастопне ме сеч -
не рате у року доспећа, или три рате у шестомесечном
периоду, ЈП „ПЛАНА”, након неуспеле наплате ак ти -
ви рањем средстава обезбеђења плаћања, обавештава
над лежну управу која ће у складу са законом којим се
уређује порески поступак и пореска администрација
приступити принудној наплати остатка дуга по
основу накнаде.

Ради обезбеђивања плаћање доприноса, кад об вез -
ник плаћа допринос у ратама, дужан је да, приликом
зак ључења уговора, достави један од инструмента
обез беђења плаћања: неопозиву банкарску гаранцију
„без приговора” и наплативу „на први позив”, ава ли -
ра ну меницу, неопозива уговорна овлашћења, менице 
са два жиранта, административну забрану на лична
примања или други инструмент обезбеђења плаћања
који се одреди при уговарању. Наплата инструмента
обез беђења ће се вршити у корист прописаних
уплатних рачуна.

Члан 16.

Ако је урбанистичким планом или актом надлежног 
органа којим се одобрава изградња, предвиђена фазна
изградња објеката, плаћање доприноса уговара се за
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прву фазу у потпуности, а за остале фазе по ценама на
дан уговарања.

Члан 17.

После доношења одобрења за изградњу, или
почетка изградње објекта на основу уредне пријаве
почетка радова, инвеститор нема право на повраћај
разлике у накнади услед промене намене објекта који
се гради у случају када је извршена промена намене
објекта у нижу ценовну групу.

IV ОБРАЧУН И ПЛАЋАЊЕ ДОПРИНОСА ЗА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА
ОБЈЕКТЕ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 18.

Допринос за објекте изграђене, односно рекон -
струи сане или дограђене без грађевинске дозволе, у
по ступку легализације плаћа инвеститор, односно
власник, у складу са овом одлуком.

Када у поступку легализације инвеститор, односно
влас ник објекта изврши једнократну уплату накнаде,
за наставак поступка легализације од ЈП „ПЛАНЕ”
при бавља потврду о извршеној уплати, а у случају
плаћања на рате инвеститор од ЈП „ПЛАНЕ” прибаља
потврду о регулисаним односима у погледу плаћања
доприноса.

Када је предмет легализације стамбени објекат са
ви ше станова надлежни орган издаје накнадну гра ђе -
вин ску дозволу за објекат, а по правноснажности тог
реше ња издаје појединачна решења, по захтевима
влас ника на посебним физичким деловима објекта.
До при нос за објекат се плаћа сукцесивно, кроз пла ћа -
ње накнаде приликом издавања појединачних ре ше -
ња о грађевинској дозволи за посебне физичке делове
објекта.

V ПОВРАЋАЈ НАКНАДЕ

Члан 19.

Инвеститор, односно власник има право на повраћај 
више или погрешно наплаћене накнаде.

Надлежна управа је дужна да изврши повраћај
наплаћене накнаде у номиналном износу у року од 15
дана од дана подношења захтева од стране лица из
става 1. овог члана.

Члан 20.

Уколико инвеститор не започене изградњу објекта
за који је издато одобрење за изградњу у року одре ђе -
ном тим актом, инвеститор има право на повраћај
упла ћене накнаде без увећања за раст цена на мало
или другим поступком индексирања.

VI ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Инвеститор који је ЈП „Плани”поднео захтев за
обра чун накнаде за уређивање грађевинског зем љиш -
та пре ступања на снагу ове одлуке, а није платио нак -
на ду, може да регулише своје обавезе према од ред ба -
ма ове oдлуке.

Члан 22.

Инвеститори који су до дана ступања на снагу ове
од луке закључили уговоре по одредбама претходних
одлука, услови из тих уговора остају непромењени.

Члан 23.

Текст ове oдлуке и графичке прилоге са пред став -
ље ним зонама обајавити на званичној интернет пре -
зен тацији Општине Велика Плана.

Члан 24.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Од лука о мерилима за утврђивање накнаде за уре -
ђивање грађевинског земљишта („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка” бр13/2014).

Члан 25.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав -
љи вања у „Међуопштинском службеном лицу опш ти -
на Велика Плана и Смедеревска Паланка”, а при ме -
њи ваће се од 1. марта 2015. године.

Број: 011- 5/2015-I
У Великој Плани, 21. јануара 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Далибор Тодоровић

5.
На основу члана 192. Закона о општем управном

поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97 и 31/2001
и „Службени гласник РС”, број 30/2010), члана 37.
Закона о култури („Службени гласник РС”, број
72/2009) и члана 24. став 1. тачка 9) Статута општине
Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број
39/2008),

Скупштина општине Велика Плана, на 25. седници
одржаној 21. јануара 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА
КУЛТУРУ „МАСУКА” ВЕЛИКА

ПЛАНА

1. Именује се Драган Ђорђевић, дипломирани
социо лог из Велике Плане, за вршиоца дужности
директора Центра за културу „Масука” Велика Плана.

2. Именовани се поставља до избора, односно до
ступања на дужност директора установе, а најдуже
једну годину од дана именовања на дужност, у ком
периоду је Управни одбор Центра за културу „Ма -
сука” Велика Плана у обавези да спроведе поступак за 
именовање директора.

3. Ово решење је коначно.
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4. Диспозитив овог решења објавити у „Међу оп ш -
тин ском службеном листу општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка”.

Број: 02-7/2015-I
У Великој Плани, 21. јануара 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Далибор Тодоровић

6.

На основу члана 39. став 1. Закона о култури
(„Служ бени гласник РС”, број 72/2009) и члана 24.
став 1. тачка 9) Статута општине Велика Плана
(„Међу општински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008),

Скупштина општине Велика Плана, на XXV
седници одржаној 21. јануара 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ
„МАСУКА” ВЕЛИКА ПЛАНА

I

Kонстатује се да је Драгану Ђорђевићу, дипло ми ра -
ном социологу из Велике Плане, престала дужност
ди рек тора Центра за културу „Масука” Велика Плана, 
именованог решењем Скупштине општине Велика
Пла на, број 02-121/2010-I од 29. децембра 2010. го ди -
не („Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 26/2010), због
истека мандата, даном именовања вршиоца дужности
директора Центра за културу „Масука” Велика Плана.

II

Oво решење објавити у „Међуопштинском служ -
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.

Број: 02-4/2015-I
У Великој Плани, 21. јануара 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Далибор Тодоровић

7.

На основу члана 34. Статута општине Велика Плана
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008), члана
18. Одлуке о сталним радним телима Скупштине опш -
тине Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број
41/2008) и члана 50. Пословника Скупштине општине
Велика Плана („Међуопштински службени лист

општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број
48а/2008),

Скупштина општине Велика Плана, на 25. седници
одржаној 21.01.2015. 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
(„Међу општински службени лист општина Велика
Пла на и Смедеревска Паланка”, број 21/2012 и
22/2014), врше се следеће измене:

I

Разрешавају се дужности члана сталног радног тела
Скупштине општине Велика Плана:

1. У Савету за привреду и локални економски
развој:

- Жељко Лазић, члан из реда одборника;
2. У Административном одбору:
- Соња Живадиновић, члан из реда грађана;
3. У Комисији за представке и жалбе:
- Драган Цветковић, члан из реда грађана.

II

За члана сталног радног тела Скупштине општине
Велика Плана, бирају се:

1. У Савету за привреду и локални економски
развој:

- Радомир Живановић, за члана из реда одборника;
2. У Административном одбору:
- Живомир Лазаревић, за члана из реда грађана;
3. У Комисији за представке и жалбе:
- Саша Ранисављевић, за члана из реда грађана.

III

Ово решење објавити у „Међуопштинском служ -
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.

Број: 02-8/2015-I
У Великој Плани, 21. јануара 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Далибор Тодоровић

8.
На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи

(„Службени гласник РС”, број 129/2007 и 83/2014),
члана 40. Статута општине Велика Плана („Међу оп ш -
тин ски службени лист општина Велика Плана и Сме -
де ревска Паланка”, број 39/2008) и члана 24. Послов -
ни ка Скупштине општине Велика Плана („Међу оп ш -
тин ски службени лист општина Велика Плана и Сме -
де ревска Паланка”, број 48а/2008),
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Скупштина општине Велика Плана, на XXV сед ни -
ци одржаној 21. јануара 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

I

Бира се Зоран Милановић за члана Општинског
већа општине Велика Плана.

II

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

Број: 02-9/2015-I
У Великој Плани, 21. јануара 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Далибор Тодоровић

9.
На основу члана 192. став 1. Закона о општем

управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97
и 31/2001 и „Службени гласник РС”, број 30/2010),
чла на 130. став 3. у вези са чланом 134. Закона о здрав -
с т веној заштити („Службени гласник РС”, број
107/2005, 72/2009 – др. закон, 88/2010, 99/2010,
57/2011, 119/2012, 45/2013 и 93/2014), члана 24. став 1. 
тач ка 9) Статута општине Велика Плана („Међу оп ш -
тин ски службени лист општина Велика Плана и Сме -
де ревска Паланка”, број 39/2008), члана 10. Одлуке о
пре у зимању оснивачких права над Здравственом
уста новом Дом здравља „Др Милан-Бане Ђорђевић” – 
Велика Плана („Међуопштински службени лист опш -
ти на Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број
21/2006 и 32/2007) и члана 19. став 3. Статута Дома
здравља Велика Плана (број: 01-1005/1 од 31.05.2007.
године),

Скупштина општине Велика Плана, на 25. седници
одржаној 21. јануара 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА

ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА 
ДOMA ЗДРАВЉА „ДР МИЛАН-БАНЕ

ЂОРЂЕВИЋ” – ВЕЛИКА ПЛАНА

1. Именује се Милан Стојановић, доктор спе ци ја -
лис та гинекологије и акушерства, за вршиоца дуж нос -
ти заменика директора Дома здравља „Др Милан -
-Бане Ђорђевић” – Велика Плана.

2. Мандат именованог траје шест месеци почев од
да на ступања на дужност, у ком периоду је Управни

од бор Дома здравља „Др Милан-Бане Ђорђевић” –
Велика Плана у обавези да спроведе поступак за име -
но вање заменика директора установе.

Именовани ступа на рад наредног дана од дана
именовања.

3. Међусобна права, обавезе и одговорности вр ши о -
ца дужности заменика директора из тачке 1. диспо зи -
тива овог решења и послодавца уредиће се уговором о 
раду.

Уговор из става 1. ове тачке у име послодавца зак -
љу чиће Управни одбор Дома здравља „Др Милан -
-Бане Ђорђевић” – Велика Плана.

4. Ово решење је коначно.

5. Диспозитив овог решења објавити у „Међу оп ш -
тин ском службеном листу општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка.

Број: 02-6/2015-I
У Великој Плани, 21. јануара 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Далибор Тодоровић

10.
На основу члана 192. став 1. Закона о општем

управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97
и 31/2001 и „Службени гласник РС”, број 30/2010),
чла на 130. став 3, у вези са чланом 135. став 1. Закона о 
здрав ственој заштити („Службени гласник РС”, број
107/2005, 72/2009 – др. закон, 88/2010, 99/2010,
57/2011, 119/2012, 45/2013 и 93/2014), члана 24. став 1. 
тач ка 9) Статута општине Велика Плана („Међу оп ш -
тин ски службени лист општина Велика Плана и Сме -
де ревска Паланка”, број 39/2008), члана 10. Одлуке о
преу зимању оснивачких права над Здравственом
уста новом Дом здравља „Др Милан-Бане Ђорђевић” – 
Ве лика Плана („Међуопштински службени лист опш -
ти на Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број
21/2006 и 32/2007) и члана 17. став 2, у вези са чланом
24. став 1. Статута Дома здравља Велика Плана (број:
01-1005/1 од 31.05.2007. године),

Скупштина општине Велика Плана, на XXV
седници одржаној 21. јануара 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ

ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР

МИЛАН-БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ” –
ВЕЛИКА ПЛАНА

I

Kонстатује се да је Слободану Рајићу, доктору спе -
ци јалисти опште медицине, престала дужност вр ши о -
ца дужности заменика директора Дома здравља „Др
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Ми лан-Бане Ђорђевић” – Велика Плана, именованог
решењем Скупштине општине Велика Плана, број
02-105/2012-I од 12. октобра 2012. године („Међу оп -
ш тински службени лист општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка”, број 28/2012), због истека
ман дата, даном именовања вршиоца дужности заме -
ни ка директора Дома здравља „Др Милан-Бане
Ђорђевић” – Велика Плана.

II

Oво решење објавити у „Међуопштинском служ -
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.

Број: 02-5/2015-I
У Великој Плани, 21. јануара 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Далибор Тодоровић

11.
На основу члана 15. став 1. тачка 8) Закона о ван ред -

ним ситуацијама („Службени гласник РС”, број
111/2009, 92/2011 и 93/2012) и члана 22. Пословника
Опш тинског већа општине Велика Плана („Ме ђу оп ш -
тин ски службени лист општина Велика Плана и Сме -
деревска Паланка”, број 47/2008),

Општинско веће општине Велика Плана, на 97.
седници одржаној 12. јануара 2015. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О

ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ
ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ И
СПАСАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

1. У решењу Општинског већа општине Велика
Плана о одређивању оспособљених правних лица за
заштиту и спасавање на територији општине Велика
Плана, број 02-8/2013-II од 22. фебруара 2013. године
и број 02-109/2013-II од 16. августа 2013. године
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 3/2013 и 17/2013) 
тачка 2. подтачка 13) на крају реченице брише се тачка 
и додају речи: „и Ронилачки клуб КПА Велика Плана,
Велика Плана, Николе Пашића 25.”

2. Ово решење објавити у „Међуопштинском служ -
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.

Број: 02-1/2015-II
У Великој Плани, 12. јануара 2015. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Шулкић

12.
На основу члана 11 а став 19. Закона о ученичком и

студентском стандарду („Службени гласник РС“, број 
18/2010 и 55/2013) , члана 42. став 1. тачка 13. и члана
85. Статута општине Велика Плана („Међу оп ш тин -
ски службени лист општина Велика Плана и Сме де -
рев ска Паланка“, бр. 39/2008,

Општинско веће општине Велика Плана на 98.
седници одржаној 16. јануара 2015. године, доноси

ПРAВИЛНИК
О СТИПЕНДИРАЊУ УЧЕНИКА И

СТУДЕНАТА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником уређују се услови, критеријуми
и поступак доделе стипендија студентима који се
шко лују на високошколским установама чији је осни -
вач Република Србија, надареним студентима који се
шко лују на високошколским установама чији је осни -
вач Република Србија, надареним ученицима сред -
њих школа чији је оснивач Република Србија, као и
услови под којима престаје коришћење стипендије.

Члан 2.

Право на стипендију имају студенти који се шко лу -
ју на високошколским установама чији је оснивач Ре -
пуб лика Србија, надарени студенти који се школују
на високошколским установама чији је оснивач Ре -
пуб лика Србија и надарени ученици средњих школа
чији је оснивач Република Србија

Стипендија је новчана помоћ која се додељује без
оба везе враћања, а ради обезбеђивања бољих мате ри -
јал них услова за школовање.

Средства за доделу стипендије обезбеђују се у
буџету општине Велика Плана.

Висина стипендија одређује се у износу Репуб лич -
ког студентског кредита односно Републичке ученич -
ке стипендије.

Члан 3.

Право на стипендију могу остварити ученици сред -
њих школа и студенти који имају држављанство Ре -
пуб лике Србије и пребивалиште на територији опш -
ти не Велика Плана најмање годину дана пре момента
распи сивања конкурса, ако испуњавају услове пред -
ви ђене овим Правилником и који први пут уписују
раз ред средње школе, односно зимски семестар го ди -
не коју студирају у високошколској установи чији је
оснивач Република.

Члан 4.

Стипендија се додељује за време трајања наставе у
сред њој школи односно редовне наставе предвиђене
ста тутом високошколске установе и за време до шест,
од нос но дванаест месеци по истеку тог рока (апсол -
вент ски рок).

Члан 5.

Корисник стипендије нема право да истовремено
користи стипендију или кредит од другог даваоца.
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Право на доделу стипендије имају студенти под
условом да нису у радном односу.

Члан 6.

Одлуку о броју стипендија које ће се одобрити у те -
ку ћој школској години у зависности од расположивих 
средстава планираних буџетом општине доноси
Коми сија коју образује Председник општине Велика
Плана.

Одлуком из става 1. овог члана утврђује се број сти -
пен дија које ће се одобрити у текућој школској године 
за сваку категорију ученика и студената из члана 2.
став 1. овог Правилника.

II УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ

Члан 7.

Студенти који се школују на високошколским
установама чији је оснивач Република Србија имају
право на доделу стипендије ако испуњавају школске и 
материјалне услове предвиђене овим Правилником.

Право на стипендију из става 1. овог члана имају
сту денти без обзира да ли се школују на терет буџета
Ре  публике Србије или су самофинансирајући
студенти.

Школски услов испуњавају студенти прве године
студија ако су све четири године средњег образовања
завршили са одличним успехом.

Одличан успех вреднује се у висини просечне оцене 
свих разреда средње школе.

Студенти друге, треће, четврте, пете, шесте године
сту дија и мастер студија имају право на стипендију
под условом да имају просечну оцену на студијама
нај мање 7,00 и да у току студија нису губили више од
једне године.

Просечна оцена на студијама израчунава се тако
што се збир оцена свих положених испита подели са
бројем положених испита.

Доказ о испуњењу школског услова за доделу сти -
пен дије сматра се прописно издато уверење обра -
зовне установе.

Материјални услов испуњава студент ако му ме сеч -
ни приходи по члану домаћинства у коме живи за пе -
ри од јануар - јуни текуће године, не прелазе износ од
50 % просечне нето зараде по запосленом у општини
Велика Плана према последњем објављеном податку
Републичког завода за статистику.

Члан 8.

Редослед кандидата за стипендију из члана 7. овог
Правилника утврдиће се на основу успеха оствареног
у претходном школовању, односно постигнутог ус пе -
ха на студијама (просечне оцене) и материјалног ста -
ту са породице, а на следећи начин :

За студенте прве године одличан успех из средње
шко ле вреднује се у висини просечне оцене свих раз -
реда средње школе 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 4,99 - 5 бодова;

- просечна оцена од 5,00 - 6 бодова.
За студенте прве године материјални статус

породице вреднује се и то :
- до 10% просечне нето зараде по запосленом у опш -

тини Велика Плана по члану домаћинства – 5 бодова;
- преко 10% до 20% просечне нето зараде по запос -

ле ном у општини Велика Плана по члану домаћин -
ства - 4 бода;

- преко 20% до 30% просечне нето зараде по запос -
ле ном у општини Велика Плана по члану домаћин -
ства – 3 бода;

- преко 30% до 40% просечне нето зараде по запос -
ле ном у општини Велика Плана по члану дома ћин -
ства - 2 бода;

- преко 40% до 50% просечне нето зараде по запос -
леном у општини Велика Плана по члану домаћин -
ства - 1 бод.

За студенте друге, треће,четврте, пете и шесте
године и мастер студија, просечна оцена на

студијама вреднује се, и то:
- просечна оцена од 7,00 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,треће,четврте, пете и шесте годи -
не и мастер студија материјални статус породице
вред нује се и то :

- до 10% просечне нето зараде по запосленом у опш -
тини Велика Плана по члану домаћинства – 5 бодова;

- преко 10% до 20% просечне нето зараде по за пос -
ле ном у општини Велика Плана по члану дома ћин -
ства - 4 бода;

- преко 20% до 30% просечне нето зараде по запос -
леном у општини Велика Плана по члану домаћин -
ства – 3 бода;

- преко 30% до 40% просечне нето зараде по запос -
леном у општини Велика Плана по члану домаћин -
ства - 2 бода;

- преко 40% до 50% просечне нето зараде по запос -
леном у општини Велика Плана по члану домаћин -
ства - 1 бод.

На основу броја бодова сачињава се ранг листа
кандидата.

Уколико учесници конкурса имају исти број бо -
дова, онда предност имају студенти старијих година
студија.

Уколико више кандидата имају исти број бодова и у
случају из претходног става, предност има кандидат
са мањим месечним приходом по члану домаћинства.

Члан 9.

Право на стипендију за надарене студенте имају
студенти почев од треће године студија односно са
остварених 120 ЕСП бодова који током студирања
оствари просечну оцену најмање 9,00 и који током
студирања нису обнављали ни једну годину.

Право на стипендију за надарене ученике средњих
школа има ученик почев од другог разреда средње
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школе који стално постиже одличан успех и који
освоји једно од прва три места на међународним или
републичким такмичењима ко ји се налазе у
календару такмичења ученика.

Надарени ученици и студенти имају право на сти -
пен дију независно од материјалних услова пред ви ђе -
них овим Правилником за остале кориснике.

На основу оствареног успеха у школовању са чи -
њава се ранг листа кандидата, за сваку од категорија
корисника стипендије посебно.

Редослед надарених студената утврђује се тако што
предност имају студенти са вишом просечном
оценом.

Ако два или више надарених студената имају исту
про сечну 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 ученика имају исту просечну
оцену, предност има ученик старијег разреда.

Члан 10.

Изузетно, право на стипендију има и ученик и сту -
дент који не испуњава један од услова прописаних
овим правилником, а који у смислу члана 4. став 5. За -
ко на о ученичком и студентском стандарду припада
тзв. осетљивим друштвеним групама.

У случају из предходног става, стипендија се доде -
љу је ако ученик или студент поднесе пријаву за кон -
курс и ако у категорији стипендије за коју је поднео
при јаву, након утврђивања ранг листе кандидата има
нерасподељених стипендија.

III КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ

Члан 11.

Стипендија се додељује на основу јавног конкурса.
Конкурс за доделу стипендије расписује Пред сед -

ник општине Велика Плана.
Конкурсом се утврђују услови за додељивање сти -

пен дије и број стипендија које могу бити додељене за
текућу школску годину.

Конкурс се по правилу расписује у новембру текуће
го дине и траје 15 дана, а објављује се на огласној
табли Општине и у локалним средствима јавног
информисања.

Уз пријаву за конкурс, надарен ученик средње
школе прилаже следећа документа:

1.Уверење о уписаном разреду у текућој школској
години;

2. Оверену фотокопију дипломе са републичког или 
међународног такмичења;

3. Фотокопију личне карте или потврду о преби -
валишту;

4. Уверење средње школе да ученик не користи
републичку стипендију.

Уз пријаву за конкурс, студент прилаже следећа
документа:

1.Уверење о уписаном зимском семестру одго ва ра -
јуће године студија;

2. Уверење да током студија није обнављао више од
једне године;

3. Уверење о висини просечне оцене током студија,
а за студенте прве године основних студија - све до -
чан с т ва о успеху у свим разредима средње школе;

4. Фотокопију личне карте;
5. Уверење о месечном приходу по члану дома ћин с -

т ва за период јануар - јуни текуће године;
6. Уверење високошколске установе да студент не

ко ристи републичку стипендију или кредит.
Уз пријаву за конкурс, надарени студент прилаже

следећа документа:

1.Уверење о уписаном зимском семестру одго ва ра -
ју ће године студија;

2. Уверење да током студија није обнављао ни једну
годину студија;

3. Уверење о висини просечне оцене током студија;
4. Фотокопију личне карте;
5. Уверење високошколске установе да студент не

користи републичку стипендију или кредит.

IV ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ

Члан 12.

Пријава са потребним доказима о испуњењу услова
предвиђених конкурсом са обавезним прилозима
подноси се у року који је утврђен конкурсом.

Непотпуне пријаве и пријаве поднете после рока
утврђеног конкурсом, не узимају се у разматрање.

Пријаве за доделу стипендија достављају се Опш -
тин ској управи општине Велика Плана. Стручна
служ ба Општинске управе обрађује поднете пријаве и 
на основу приложене документације сачињава ранг
листу и нацрт Одлуке о додели стипендија доставља
Председнику општине Велика Плана.

Члан 13.

Одлуку о избору студената којима ће се доделити
сти пендија доноси Председник општине Велика Пла -
на према ранг листи сачињеној на основу критеријума 
из овог Правилника најкасније у року од 15 дана од
дана закључивања конкурса.

На основу Одлуке о додели стипендија закључиће
се уговор са корисницима стипендија.

У име даваоца стипендије уговор о стипендирању
потписује Председник општине Велика Плана.

V ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈЕ

Члан 14.

Стипендија се исплаћује за 10 месеци у години, за
период октобар текуће године – јул наредне године.

Исплата стипендије врши се уплатом на текући
рачун корисника.

Исплата стипендије врши се, по правилу, у првој
половини месеца.

VI ПРЕСТАНАК ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ

Члан 15.

Кориснику стипендије престаје право на даље
кориш ћење стипендије:

- када више не испуњава услове предвиђене овим
Пра вилником;
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- 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 које је доставио уз
пријаву за стипендију.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

За школску 2014/2015. годину стипендирање ће се
вр шти само за други семестар, односно друго полу го -
диш те текуће школске године.

Исплата стипендије из става 1. овог члана вршиће се 
за период од 5 месеци, почевши од марта месеца 2015.
године.

Члан 17.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
обја виће се у „Међуопштинском службеном листу
опш тина Велика Плана и Смедеревска Паланка“.

Број: 110-2/2015-II
У Великој Плани, 16. јануара 2015. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Шулкић

13.
На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Сл.

глас ник РС“, бр. 24/2011 и 99/2011), члана 46. Закона о 
ло калној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и
чла на 85. Статута општине Велика Плана („Међу оп ш -
тин ски службени лист општина Велика Плана и Сме -
де ревска Паланка“, број: 39/08),

Општинско веће Општине Велика Плана, на 98.
седници одржаној 16. јануара 2015. године, донело је

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКАО

КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТОВА,
КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ

ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ И

СУФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У
ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

Члан 1.

У Правилнику о категоризацији спортова, кри те ри -
ју мима и поступку доделе средстава за финансирање
и суфинансирање потреба у области спорта на те ри то -
ри ји општине Велика Плана („Међуопштински служ -
бе ни лист општина Велика Плана и Смедеревска Па -
ланка“ број 8/2014) после члана 25. додаје се члан 25а.
и гласи:

„Спортски клубови, којима су уговором од стране
опш тине опредељена средства за такмичење у складу
са рангом такмичења, а у току такмичарске сезоне до -
стиг ну виши ранг такмичења, у обавези су да о томе
пис мено обавесте Комисију и уз захтев доставе специ -
фи кацију трошкова за наставак такмичења у вишем
рангу.

Комисија ће размотрити захтеве спортских клубова
из става 1. овог члана и определити додатна средства у 
складу са могућностима буџета општине.

Спортски клубови, којима су уговором од стране
опш тине опредељена средства за такмичење, а у току
так мичарске сезоне не постижу резултате, тако да так -
ми чење настављају у нижем рангу такмичења, у оба -
ве зи су да о томе писмено обавесте Комисију и уз за -
хтев доставе спецификацију трошкова за наставак
так мичења у нижем рангу.

Спортским клубовима из става 3. овог члана биће
опредељена средства у складу са нижим рангом
такмичења.

Члан 2.

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од
дана доношења, а објавиће се у „Међуопштинском
служ беном листу општина Велика Плана и Смеде -
ревска Паланка“.

Број:110-5/2015-II
У Великој Плани, 16. јануара 2015. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Шулкић

14.

На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима
(„Сл. гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11), 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 98.
седници одржаној 16. јануара 2015. године, донело је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКA О

КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ
ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА 
И НEВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Члан 1.

У Правилнику о критеријумима и поступку доделе
средстава удружењима и невладиним организацијама
за реализовање програма од јавног интереса („Међу -
оп ш тински службени лист општина Велика Плана и
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Смедеревска Паланка“ број 8/2014), члан 4. став 1.
алинеја 2 мења се и гласи:

„да је седиште корисника на територији општинe
Велика Плана и да реализују програм од јавног
интереса“.

Члан 2.

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од
дана доношења, а објавиће се у „Међуопштинском
служ беном листу општина Велика Плана и Смеде рев -
ска Паланка“.

Број: 110-4/2015-II
У Великој Плани, 16. јануара 2015. године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНA

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Шулкић

15.
На основу члана 76. став 6. Закона о култури

(„Служ бени гласник РС”, бр. 72/2009), члана 32. став
6. Закона о црквама и верским заједницама („Служ бе -
ни гласник РС“, бр. 36/06), члана 42. став 1. тачка 13) и
члана 85. Статута општине Велика Плана („Ме ђу оп ш -
тин ски службени лист општина Велика Плана и Сме -
де ревска Паланка“, број: 39/08),

Општинско веће општине Велика Плана, на 98.
седници одржаној 16. јануара.2015. године, донело је

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О

НАЧИНУ, МЕРИЛИМА,
КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ
ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА

ОПШТИНЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ ИЗ
ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ПРОЈЕКАТА
ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

Члан 1.

У Правилника о начину, мерилима, критеријумима
и поступку доделе средстава из буџета општине за
пројекте из области културе и пројеката цркава и
верских заједница („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“ број
8/2014), после члана 4. додаје се члан 4а. и гласи:

„Изузетно, средства се могу доделити и без учешћа
на јавни конкурс, искључиво црквама и верским зајед -
ницама које имају седиште ван територије општине
Велика Плана.

Средства из става 1. овог члана могу се определити
искључиво за обнову верских објеката.

Закључак о додели средстава из става 2. овог члана
до носи Општинско веће општине Велика Плана, а
пред седник општине са корисником средстава закљу -
чује уговор “.

Члан 2.

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од
дана доношења, а објавиће се у „Међуопштинском
лис ту  општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка“.

Број : 110-3/2015-II
У Великој Плани, 16. јануара 2015. године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНA

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Шулкић
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