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ВЕЛИКА ПЛАНА

Члан 2.

169.

Члан 2. мења се и гласи:

На основу члана 43. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013 и
142/2014), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број: 129/2007
и 83/2014 ) и члана 24. став 1. тачка 2. Статута општине Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број
39/2008),
Скупштина општине Велика Плана, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ЗА 2015. ГОДИНУ

„Члан 2.
Буџет општине за 2015. годину састоји се од:
1) прихода и примања од продаје нефинансијске
имовине у износу од 1.059.050.000 динара,
2) примања од задуживања у износу од 100.000.000
динара,
4) вишка прихода из претходне године у износу од
40.587.000 динара,
5) расхода и издатака за набавку нефинансијске
имовине у износу од 1.128.537.000 динара,
6) отплате главнице у износу од 71.100.000 динара.
Потребна средства за финансирање укупног буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од
69.487.000 динара и финансирање отплате дуга у износу од 71.100.000 динара, обезбедиће се из кредита у
износу од 100.000.000 динара и неутрошених средстава из претходне године у износу од 40.587.000 динара.
Члан 3.

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 3. мења се и гласи:

Члан 1.

„Члан 3.

У Одлуци о буџету општине Велика Плана за 2015.
годину („Међуопштински лужбени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број: 29/2014),
члан 1. мења се и гласи:
„Члан 1.
Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Велика Плана за 2015.
годину, његово извршавање, обим задуживања, кориш ћење сопствених прихода, права и обавезе корисника буџетских средстава.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета
утврђени су у следећим износима у рачуну прихода и
примања, расхода и издатака:
ОПИС

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у
износу од 20.137.000 динара.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у
износу од 1.000.000 динара.
У 2015. години очекују се средства развојне помоћи
Европске уније, из ИПА фондова, за регионални систем водоснабдевања општина Велика Плана и Смедеревска Паланка у износу од 7.900.000 еур-а, преко ЈП
„Морава“.
Општина Велика Плана оствариће у 2015. години
средства из помоћи Евеопске уније, програм EXCHANGE 4, у износу од 52.000 динара, за пројекат
„Управљање имовином – корист за све“. Средства су
распоређена у у посебном делу ове одлуке.“
Економска
класификација

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Буџет 2015.
1.059.050.000

1. Порески приходи

593.502.000

1.1. Порез на доходак грађана

711

455.020.000

1.2. Порез на фонд зарада

712

2.000

1.3. Порез на имавину

713

95.000.000
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Економска
класификација

Буџет 2015.

1.4. Порез на добра и услуге

714

27.480.000

1.5. Остали порески приходи

716

16.000.000

2. Непорески приходи

128.645.000

Приходи од продаје добара и услуга

742

26.290.000

Новчане казне

743

7.100.000

Остали непорески приходи

731,732,741,744,
745,8

5. Трансфери

733

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

95.255.000
336.903.000
1.128.537.000

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

4

973.611.234

1. Расходи за запослене

41

226.504.000

2. Коришћење роба и услуга

42

311.506.257

3. Отплата камата

44

13.394.000

4. Субвенције

45

87.776.000

5. Издаци за социјалну заштиту

47

42.299.500

6. Остали расходи

48+49

119.641.177

- Средства резерви

21.137.000

- Остали текући расходи

98.504.177

7. Трансфери

463+464+465

172.490.300

2. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

5

154.925.766

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања од домаћих задуживања

100.000.000
911

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА

100.000.000
71.100.000

611

71.100.000
40.587.000

Буџет општине Велика Плана за 2015. годину, састоји се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине

1.059.050.000

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

1.128.537.000

Буџетски суфицит/дефицит
Издаци за набавку финансијске имовине
Укупан фискални суфицит/дефицит

-69.487.000
0
-69.487.000

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања

100.000.000

Неутрошена средства из претходних година

40.587.000

Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга

71.100.000

Нето финансирање

69.487.000
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Члан 6.
Члан 6. мења се и гласи:
„ Члан 6.

ПРИХОДИ
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2015.
ГОДИНУ
КОНТО

НАЗИВ КОНТА

12

3

УКУПНА
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Остали извоСРЕДСТВА
ри буџетских
остали
извор 01
корисн.
извори
4

5

6

7

300

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА
ПОСЛОВАЊА

300

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА

38.162.000

2.425.000

40.587.000

УКУПНО 321

38.162.000

2.425.000

40.587.000

711

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК, ДОБИТ И
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

711110 ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ

340.000.000

340.000.000

711120 ПОРЕЗНА ПРИХОДЕ ОД
САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

26.000.000

26.000.000

711140 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ИМОВИНЕ

12.000.000

12.000.000

20.000

20.000

711180 САМОДОПРИНОС

44.000.000

44.000.000

711190 ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ

33.000.000

33.000.000

455.020.000

455.020.000

2.000

2.000

2.000

2.000

66.000.000

66.000.000

3.000.000

3.000.000

26.000.000

26.000.000

95.000.000

95.000.000

150.000

150.000

19.000.000

19.000.000

714543 Накнада за промену намене
пољопривредног земљишта

100.000

100.000

714540 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

100.000

100.000

711160 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД
ОСИГУРАЊА ЛИЦА

УКУПНО 711
712

ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА

712110 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА
УКУПНО 712
713

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

713120 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
713310 ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН
713420 ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ
ТРАНСАКЦИЈЕ - АПСОЛУТНА
ПРАВА
УКУПНО 713
714

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

714430 КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА
КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА
714510 ПОРЕЗИ, ТАКСЕ И НАКНАДА НА
МОТОРНА ВОЗИЛА

857. страна
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2015.
ГОДИНУ
КОНТО

НАЗИВ КОНТА

714550 БОРАВИШНА ТАКСА

УКУПНА
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Остали извоСРЕДСТВА
ри буџетских
остали
извор 01
корисн.
извори
1.000.000

1.000.000

7.230.000

7.230.000

27.480.000

27.480.000

16.000.000

16.000.000

16.000.000

16.000.000

714562 Посебна накнада за заштиту и
унапређење животне средине
714560 ОПШТИНСКА НАКНАДА ЗА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
УКУПНО 714
716

ДРУГИ ПОРЕЗИ

716110 КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ
УКУПНО 716
731

ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ
ДРЖАВА

731200 КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД
ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА
УКУПНО 733
732

1.685.000

1.685.000

1.685.000

52.000

52.000

52.000

52.000

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА

732100 ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД
МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
УКУПНО 733
733

1.685.000

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ

733151 Ненаменски трансфери од Републике у
користнивоа општина

308.000.000

308.000.000

733152 Други текући трансфери од Републике
у корист нивоа општина

10.000.000

10.000.000

733154 Текући наменски трансфери, у ужем
смислу, од Републике у
733150 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ
НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИВОА
ОПШТИНА
УКУПНО 733
741

1.403.000

1.403.000

318.000.000

1.403.000

17.500.000

336.903.000

318.000.000

1.403.000

17.500.000

336.903.000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741150 КАМАТА НА СРЕДСТВА БУЏЕТА
ОПШТИНА
741510 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ПРИРОДНИХ ДОБАРА
741522 Средства остварена од давања у закуп
пољопривредног земљишта
741526 Накнада за коришћење шума и шумског
земљишта

1.000.000

1.000.000

20.000

20.000

4.392.000

4.392.000

60.000

60.000
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2015.
ГОДИНУ
КОНТО

НАЗИВ КОНТА

741520 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ШУМСКОГ И ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА

УКУПНА
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Остали извоСРЕДСТВА
ри буџетских
остали
извор 01
корисн.
извори
4.452.000

4.452.000

741531 Комунална такса за коришћење
простора на јавним

950.000

950.000

741532 Комунална такса за коришћење
простора за паркинг

5.000.000

5.000.000

741534 Накнада за коришћење грађевинског
земљишта

4.000.000

4.000.000

741535 Комунална такса за заузеће јавне
површине грађевинским материјалом

10.000

10.000

741538 Допринос за уређивање грађевинског
земљишта

10.000.000

10.000.000

741530 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

19.960.000

19.960.000

25.432.000

25.432.000

УКУПНО 741
742

ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА

742150 ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА ИЛИ ЗАКУП

5.000.000

742251 Општинске административне таксе

3.000.000

3.000.000

742253 Накнада за уређивање грађевинског
земљишта

4.000.000

4.000.000

742250 ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА
ОПШТИНА

7.000.000

7.000.000

200.000

200.000

742350 ПРИХОДИ ОПШТИНСКОГ ОРГАНА
УПРАВЕ
УКУПНО 742
743

12.200.000

14.090.000

14.090.000

19.090.000

26.290.000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА
ИМОВИНСКА КОРИСТ

743320 ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ
ЗА ПРЕКРШАЈЕ

7.000.000

7.000.000

743350 НОВЧАНЕ КАЗНЕ ИЗРЕЧЕНЕ У
ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ ЗА
ПРЕКРШАЈЕ ПРОПИСАНЕ АКТОМ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

50.000

50.000

743920 ОСТАЛЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ, ПЕНАЛИ
И ПРИХОДИ ОД ОДУЗЕТЕ
ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ

50.000

50.000

7.100.000

7.100.000

УКУПНО 743
744

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2015.
ГОДИНУ
КОНТО

НАЗИВ КОНТА

УКУПНА
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Остали извоСРЕДСТВА
ри буџетских
остали
извор 01
корисн.
извори

744150 ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ
ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА
ОПШТИНА

670.000

744250 КАПИТАЛНИ ДОБРОВОЉНИ
ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА
ОПШТИНА

200.000

УКУПНО 744
745

УКУПНО 745
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (700)

УКУПНО 811

870.000

26.616.000

30.650.000

57.266.000

26.616.000

30.650.000

57.266.000

982.850.000

УКУПНО 812

850.000

850.000

850.000

100.000

100.000

100.000

100.000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА
ДАЉУ ПРОДАЈУ

УКУПНО 823

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ЗЕМЉИШТА

841150 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА
ОПШТИНА

911

64.647.000 1.049.100.000

850.000

823150 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА
ДАЉУ ПРОДАЈУ У КОРИСТ НИВОА
ОПШТИНА

841

1.603.000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ
ИМОВИНЕ

812150 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ
ИМОВИНЕ

823

670.000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ

811150 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У КОРИСТ
НИВОА ОПШТИНА

812

200.000

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ
ПРИХОДИ

745150 ОСТАЛИ ПРИХОДИ У КОРИСТ
ОПШТИНА

811

200.000

670.000

5.000.000

5.000.000

УКУПНО 841

5.000.000

5.000.000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈ. ИМОВИНЕ (800)

5.950.000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

4.000.000

9.950.000

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

860. страна

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2015.
ГОДИНУ
КОНТО

НАЗИВ КОНТА

УКУПНА
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Остали извоСРЕДСТВА
ри буџетских
остали
извор 01
корисн.
извори

911450 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД
ПОСЛОВНИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ У
КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА

100.000.000

100.000.000

УКУПНО 911

100.000.000

100.000.000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ (900)

100.000.000

100.000.000

139.765.000

71.072.000 1.199.637.000

УКУПНА СРЕДСТВА

ОПШТИ ДЕО

988.800.000

ПЛАН РАСХОДА БУЏЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ

2. РАСХОДИ
ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ
КОНТО

НА ЗИВК ОН ТА

1

2

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА
извор 01

остали
извори

Остали из вори буџет.
корисн.

УКУПНА
СРЕДСТВА

3

4

5

6

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ

150.111.000

15.890.000

166.001.000

26.829.000

2.757.000

29.586.000

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ

1.178.000

670.000

1.848.000

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИМА

6.376.000

4.170.000

10.546.000

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ

1.930.000

1.700.000

3.630.000

416000 НАГРДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

2.757.000

136.000

2.893.000

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК
Укупно 410000

12.000.000

12.000.000

201.181.000

0

25.323.000

226.504.000

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ

74.856.200

1.420.000

8.767.000

85.043.200

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

13.803.000

1.156.000

14.959.000

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

28.573.000

137.000

6.984.000

35.694.000

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

69.675.057

3.911.500

2.715.000

76.301.557

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

47.859.500

7.790.000

2.672.000

58.321.500

426000 МАТЕРИЈАЛ

24.999.000

323.000

15.865.000

41.187.000

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

861. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ
КОНТО

НА ЗИВК ОН ТА

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА
извор 01

Укупно 420000

259.765.757

остали
извори
13.581.500

Остали из вори буџет.
корисн.

УКУПНА
СРЕДСТВА

38.159.000

311.506.257

440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ
ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА

5.500.000

5.500.000

444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА

6.777.000

1.117.000

7.894.000

Укупно 440000

12.277.000

1.117.000

13.394.000

450000 СУБВЕНЦИЈЕ
451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА
Укупно 450000

63.626.000

20.500.000

84.126.000

3.650.000

3.650.000

67.276.000

20.500.000

87.776.000

136.060.000

3.200.000

139.260.000

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

11.300.000

465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

19.861.300

Укупно 460000

11.300.000
2.069.000

21.930.300

2.069.000

172.490.300

167.221.300

3.200.000

33.932.000

8.367.500

42.299.500

33.932.000

8.367.500

42.299.500

481000 ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

51.096.177

50.000

51.146.177

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ

39.059.000

2.500.000

470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ИЗ БУЏЕТА
Укупно 470000
480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА
484000 НАКНАДА ШТЕТЕ УСЛЕД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
485000 НАКНАДА ШТЕТЕ
Укупно 480000

130.000

1.241.000

1.241.000

100.000

327.000

4.001.000
95.497.177

41.689.000

427.000
4.001.000

2.550.000

457.000

98.504.177

490000 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ
ИЗ БУЏЕТА
499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Укупно 490000

21.137.000

21.137.000

21.137.000

21.137.000

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

862. страна

ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ
КОНТО

НА ЗИВК ОН ТА

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА
извор 01

УКУПНО 400000

остали
извори

Остали из вори буџет.
корисн.

УКУПНА
СРЕДСТВА

858.287.234

48.199.000

67.125.000

973.611.234

40.141.766

91.108.000

1.685.000

132.934.766

5.661.000

6.000

162.000

5.829.000

100.000

200.000

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА
513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА

100.000

514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА

530.000

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Укупно 510000

152.000

682.000

5.980.000
52.412.766

5.980.000
91.266.000

1.947.000

145.625.766

520000 ЗАЛИХЕ
521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

200.000

200.000

523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
Укупно 520000

200.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.200.000

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА
541000 ЗЕМЉИШТЕ
Укупно 540000

6.800.000

300.000

7.100.000

6.800.000

300.000

7.100.000

59.412.766

91.566.000

550000
УКУПНО 500000

3.947.000

154.925.766

610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ
КРЕДИТОРИМА

71.100.000

71.100.000

Укупно 610000

71.100.000

71.100.000

УКУПНО 600000

71.100.000

71.100.000

УКУПНИ РАСХОДИ:

988.800.000

139.765.000

71.072.000 1.199.637.000

863. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

864. страна

865. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

866. страна

867. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

868. страна

869. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

870. страна

871. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

872. страна

873. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

874. страна

875. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

876. страна

877. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

878. страна

879. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

880. страна

881. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

882. страна

883. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

884. страна

885. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

886. страна

887. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

888. страна

889. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

890. страна

891. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

892. страна

893. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

894. страна

895. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

896. страна

897. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

898. страна

899. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

900. страна

901. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

902. страна

903. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

904. страна

905. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

906. страна

907. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

908. страна

909. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

910. страна

II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
У члану 8. став1. алинеја 3. број „92“, замењује се
бројем „87“ и алинеја 4. број „10“, замењује се бројем
„15“,
Члан 9.
У члану 26. у ставу 1. износ „5%“, замењује се
износом „10%“.
Члан 10.
Овa Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Међуопштинском службеном листу
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.
Број: 011-42/2015-I
У Великој Плани, 11. августа 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Далибор Тодоровић

170.
На основу члана 12. Закона о ефикасном кориш ћењу енергије („Службени гласник РС”, број 25/2013),
члана 24. став 1. тачка 27. и члана 85. Статута општине
Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број
39/2008), у вези са одредбама Одлуке о доношењу Локалног енергетског програма општине Велика Плана
за период 2015-2018. године („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 12/2015),
Скупштина општине Велика Плана, на 30. седници
одржаној 11.08.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ AКЦИОНОГ ПЛАНА
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ЗА 2015. ГОДИНУ
I
Овом одлуком доноси се Акциони план енергетске
ефикасности општине Велика Плана за 2015. годину.
II
Акциони план енергетске ефикасности општине
Велика Плана за 2015. годину, саставни је део ове
одлуке.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.
Број: 011-43/2015-II
У Великој Плани, 11. августа 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Далибор Тодоровић

911. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

912. страна

913. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

914. страна

915. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

916. страна

917. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

918. страна

919. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

920. страна

921. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

922. страна

923. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

924. страна

925. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

926. страна

927. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

928. страна

929. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

930. страна

931. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

932. страна

933. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

934. страна

935. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

936. страна

937. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

938. страна

939. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

940. страна

941. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

942. страна

943. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

944. страна

945. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

946. страна

947. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

948. страна

949. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

950. страна

951. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

952. страна

953. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

954. страна

955. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

956. страна

957. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

958. страна

959. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

960. страна

961. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

962. страна

963. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

964. страна

965. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

966. страна

967. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

968. страна

969. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

970. страна

971. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 18. 11. август 2015. године

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

972. страна

973. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

171.
На основу члана 27. Став 10. И члана 29. Став 3. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број
72/2011, 88/2013 и 105/2014-3) и члана 24. Став 1. Тач ка 26) Статута општине Велика Плана („Међуопштин ски службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број 39/2008),
Скупштина општине Велика Плана, на 30. седници
одржаној 11.08.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ БЕЗ НАКНАДЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО
КП.БР.10039/38 К.О.ВЕЛИКА ПЛАНА II
У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА
Члан 1.
ПРИХВАТА СЕ понуда Стојковић Звонка из Смедеревске Паланке и Минић Николе из Грчца, бр.
259/15-II од 10.07.2015. године, о уступању Општини
Велика Плана без накнаде непокретности означене
као кп.бр.10039/38, градско грађевинско земљиште, у
површини од 0,85 ари, уписана у лист непокретности
број 9976 К.О. Велика Плана II, као приватна својина
Стојковић Звонка из Смедеревске Паланке и Минић
Ни коле из Грчца са уделима од по 1/2, која је предвиђена за израдњу пута у радној зони „Север“ у Великој
Плани у складу са Планом генералне регулације насеља Велика Плана („Међуопштински службени лист
опш тина Велика Плана и Смедеревска Паланка“ бр.
1/2014).
Члан 2.
ПРИБАВЉА СЕ БЕЗ НАКНАДЕ у јавну својину
Општине Велика Плана непокретност означена као
кп.бр.10039/38, градско грађевинско земљиште, у
површини од 0,85 ари, К.О. Велика Плана II, уписана у
лист непокретности број 9976 К.О.Велика ПланаII,
као приватна својина Стојковић Звонка и Минић
Николе са уделима од по 1/2, УСТУПАЊЕМ БЕЗ
НАКНАДЕ Општини Велика Плана, понудом о уступању без накнаде Стојковић Звонка и Минић Николе,
бр.259/15-II од 10.07.2015. године.
Члан 3.
Ближа права и обавезе које проистичу из ове oдлуке
регулисаће се уговором који ће Општина Велика Плана закључити са Стојковић Звонком из Смедеревске
Паланке и Минић Николом из Грчца у року од 30 дана
од дана доношења ове oдлуке.
Члан 4.
Овлашћује се Председник општине Велика Плана
да у име и за рачун Општине Велика Плана потпише
уговор из члана 3. ове oдлуке.
Члан 5.
Ова oдлука и уговор из члана 3. ове oдлуке је основ
за упис права јавне својине на непокретности ближе
одређене у члану 1. ове oдлуке код надлежног органа.

бр. 18. 11. август 2015. године

Члан 6.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“.
Број:011-44/2015-I
У Великој Плани, 11. августа 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Далибор Тодоровић

172.
На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 4. Закона о јавној својини (Службени гласник Републике Србије број 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 3. став 1.
тачка 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надме тања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС” број 24/2012 од 30.3.2012.године), Одлуке
Скупштине општине Велика Плана о покретању поступка прибављања у јавну својини општине Велика
Плана број 011-32/2015-/ од 12.7.2015. године, Предлога Комисије за спровођење поступка непосредне
погодбе број 02-92/2015-// од 31.7.2015. године и члана 24. став 1. тачка 26. Статута Општине Велика Плана ( „Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка” број 39/2008),
Скупштина општине Велика Плана, на 30. седници
одржаној 11.08.2015. године донела је

ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА
Члан 1.
ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину Општине Велика
Планa непосредном погодбом непокретност означена
као кп. бр. 1459/2, земљиште под зградом-објектом, у
површини од 0,65 ари, која је уписана у лист непокретности бр. 657 К.О. Велика Плана 1. као приватна
својина Величковић Небојше из Велике Плане, од
власника непокретности Величковић Небојше из
Велике Плане, ул. Момира Гајића бр. 76.
Непокретност из става 1. овог члана потребно је
прибавити ради формирања улице Јована Дучића у
Великој Плани.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке прибавља се
по тржишној цени од 2.674,12 евра по ару, која представља процењену тржишну вредност од стране Комисије за процену и утврђивање тржишне вредности
непокретности у поступку прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине
Велика Плана, што за површину од 0,65 ара износи
1.738,17 евра.

бр. 18. 11. август 2015. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Исплата из става 1. овог члана извршиће се у динарској противредности по средњем званичном курсу
Народне банке Србије на дан уплате.
Члан 3.
Овлашћује се Председник општине Велика Плана
да у име и за рачун Општине Велика Плана потпише
Уговор о купопродаји предметне непокретности којим ће се ближе регулисати права и обавезе уговорних
страна.

974. страна

II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-98/2015-II
У Великој Плани, 3. августа 2015. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Шулкић

Члан 4.
Ова одлука и уговор из члана 3. ове одлуке је основ
за упис права јавне својине на непокретности ближе
одређене у члану 1. став 1. ове одлуке код надлежног
органа.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Међуопштинском службеном листу опш тина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.
Број:011-45/2015-I
У Великој Плани, 11. августа 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Далибор Тодоровић

173.
На основу члана 42. став 1. тачка 9), у вези са чланом
56. став 2. Статута општине Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка”, број 39/2008) и члана 22.
Одлуке о Општинској управи општине Велика Плана
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 41/2008, 16/2009
и 19/2010),
Општинско веће општине Велика Плана, на 117.
седници одржаној 3. августа 2015. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
I
Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе општине
Велика Плана, који је начелник Општинске управе
о п ш т и н е Вел и ка П лан а д о не о п о д б р о је м
110-27/2015-III од 31. јула 2015. године.

174.
На основу члана 28. Закона о комуналним делат ностима („Службени гласник РС”, број 88/2011), члана
60. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима
(„Служ бени гласник РС”, број 119/2012, 116/2013 и
44/2014), члана 60. став 5. Одлуке о условима и на чину снабдевања топлотном енергијом („Међуопш тински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 10/2005 и 8/2015) и члана 24.
став 1. тачка 27) Статута општине Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана
и Смедеревска Паланка”, број 39/2008),
Скупштина општине Велика Плана, на 30. седници
одржаној 11.08.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О ЦЕНИ ПРОИЗВОДЊЕ И
ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА У
ГРЕЈНОЈ СЕЗОНИ 2014/2015. ГОДИНА
1. Даје се сагласност на Одлуку, број 498 коју је донео Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа
„Градска топлана” Велика Плана, на седници од
29.05.2015. године.
2. За кориснике који имају групне мераче цена топлотне енергије утврђује се по м2 загреване површине,
и то:
Врста
корисника

Јед.
мере

Садашња
цена

Домаћинства
- станови

м2

96,83
дин/м2

89,93
дин/м2

Пословни
простор

м2

145,24
дин/м2

134,88
дин/м2

Нова цена

3. За кориснике који имају индивидуалне мераче
обрачун и наплата топлотне енергије врши се тако
што се плаћа фиксни месечни износ од 31,65 дин/м2
загреване површине у току целе године и измерена
у тр ош ен а к о л и ч и на т о п л отн е ен ер ги је н а
индивидуалним мерачима у износу од 7,06 дин/кWh

975. страна
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само у току трајања грејне сезоне. Цена је јединствена
за све категорије корисника који имају индивидуалне
мераче.

Фиксни део
Варијабилни део

Садашња
цена

Нова цена

31,65 дин/м2

31,65 дин/м2

7,81 дин/kWh

7,06 дин/kWh

4. Цене из тачке 2. и 3. овог решења не садрже порез
на додату вредност.
5. Цене из тачке 2. и 3. овог решења примењиваће се
почев од обрачуна цене грејања за месец мај 2015.
године.
6. Даном почетка примене овог решења престаје да
важи Решење о давању сагласности на цене производ ње и дистрибуције топлотне енергије на територији
општине Велика Плана у грејној сезони 2014/2015.
година, број 02-45/2015-I од 2. априла 2015. године
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 8/2015).
7. Ово решење објавити у „Међуопштинском служ беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-103/2015-I
У Великој Плани, 11. августа 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Далибор Тодоровић

175.
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 54.
став 2. Закона о основама система образовања и васпи тања („Службени гласник РС”, број 72/2009,
52/2011 и 55/2013) и члана 24. став 1. тачка 27) Статута општине Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008),
Скупштина општине Велика Плана, на 30. седници
одржаној 11.08.2015. године, донела је

бр. 18. 11. август 2015. године

б) представници запослених:
(4) Даница Милетић из Марковца;
(5) Саша Милојевић из Марковца;
(6) Петар Симић из Марковца;
в) представници родитеља:
(7) Ивана Миљковић из Марковца;
(8) Виолета Бркић из Марковца;
(9) Наташа Ђорђевић из Марковца.
2. Мандат чланова Школског одбора Основне
школе „II шумадијски одред” у Марковцу из тачке 1.
диспозитива овог решења траје четири године.
3. Ово решење доставити именованим члановима
Школ ског одбора Основне школе „II шумадијски
одред” у Марковцу из тачке 1. диспозитива овог
решења.
4. Ово решење је коначно.
5. Диспозитив овог решења објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка”.
Број: 02-/2015-I
У Великој Плани, 11. августа 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Далибор Тодоровић

176.
На основу члана 50. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/2 012,
116/2013 и 44/2014), члана 14. став 1. Одлуке о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за планирање и изградњу „Плана” Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 3/2013) и члана 15. Статута
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 39/2008),
Скупштина општине Велика Плана, на 30. седници
одржаној 11.08.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „II ШУМАДИЈСКИ ОДРЕД”
МАРКОВАЦ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗГРАДЊУ „ПЛАНА” ВЕЛИКА
ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ

1. У Школски одбор Основне школе „II шумадијски
одред” у Марковцу именују се чланови:
а) представници јединице локалне самоуправе:
(1) Драгољуб Савић из Новог Села;
(2) Никола Недељковић из Марковца;
(3) Ненад Јовановић из Марковца;

Даје се сагласност на Програм о измени и допуни
Програма пословања Јавног предузећа за планирање и
изградњу „Плана” Велика Плана за 2015. годину, у
складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за планирање и изградњу „Плана”

РЕШЕЊЕ

I

бр. 18. 11. август 2015. године
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Велика Плана, под бројем 1747 на седници одржаној
дана 4. августа 2015. године.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-101/2015-I
У Великој Плани, 11. августа 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Далибор Тодоровић

177.
На основу члана 50. став 2. Закона о јавним предузећи ма („Службени гласник РС”, број 119/2012,
116/2013 и 44/2014), члана 14. став 1. Одлуке о изменама Одлуке о промени статуса Комуналне радне
организације „Милош Митровић” у Јавно комунално
предузеће „Милош Митровић” Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка”, број 3/2013) и члана 15. Статута општине Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”, број 39/2008),
Скупштина општине Велика Плана, на 30. седници
одржаној 11.08.2015. године, донела је
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II

Ово решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-102/2015-I
У Великој Плани, 11. августа 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Далибор Тодоровић

178.
На основу члана 3. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини опш тине
Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка” бр.
30/2009 и 27/2012) и члана 22. Пословника Опш тинског већа општине Велика Плана („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”, број 47/2008),
Општинско веће општине Велика Плана на седници
одржаној 22. јуна 2015. године, донело је

ПРОГРАМ
О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА

РЕШЕЊЕ

Члан 1.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„МИЛОШ МИТРОВИЋ” ВЕЛИКА
ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ

Програмом отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини општине Велика Плана (у
даљем тексту: Програм) одређују се локације на грађевинском земљишту у јавној својини општине Велика Плана, које се могу отуђити или дати у закуп ради
изградње објеката предвиђених урбанистичким планом и површине јавне намене које се дају у закуп ради
постављања привремених монтажних објеката.
Подаци о локацији, намени садржани су у табели из
члана 2. овог Програма.

I
Даје се сагласност на Програм о измени Програма
пословања Јавног комуналног предузећа „Милош
Митровић” Велика Плана за 2015. годину, у складу са
Одлуком коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Милош Митровић” Велика Плана,
под бројем 2510 на седници одржаној дана 4. августа
2015. године.

Члан 2.
Земљиште у јавној свoјини општине Велика Плана
даје се ради изградње, у закуп, или се отуђује, путем
јавног надметања.

Табела: Спецификација парцела у јавној својини општине Велика Плана које се отуђују или дају у закуп
Ред.
бр.

Место

Локација (адреса)

Парцела и површина
1076/2 КО В Плана I 7.47 ари

Намена

1.

Велика Плана код подвож. Милоша
Великог

комунал. дел. посл.
објекат

2.

Велика Плана Индус. Зона Ул. Орашка кп бр.10039/14 23,00 ари.

Пословно производни

3.

Велика Плана Индус. Зона Ул. Орашка кп бр.10039/19 КО В Плана II
17,81 ари.

Пословно производни

4.

Велика Плана Индус. Зона Ул. Орашка кп бр.10039/20 КО В Плана II
17,81 ари.

Пословно производни

977. страна
Ред.
бр.
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Место

Локација (адреса)

бр. 18. 11. август 2015. године

Парцела и површина

Намена

5.

Велика Плана Индус. Зона Ул. Орашка кп бр.10039/13 КО В Плана II
31,04 ари.

Пословно производни

6.

Велика Плана Индус. Зона Ул. Орашка кп бр.10039/21 КО В Плана II
22,46 ари.

Пословно производни

7.

Велика Плана Индус. Зона Ул. Орашка кп бр.10039/27 КО В Плана II
16,27 ари.

Пословно производни

8.

Велика Плана Индус. Зона Ул. Орашка кп бр.10039/26 КО В Плана II
15,51 ари.

Пословно производни

9.

Велика Плана Индус. Зона Ул. Орашка кп бр.10039/25 КО В Плана II
16,32 ари.

Пословно производни

10.

Велика Плана Индус. Зона Ул. Орашка кп бр.10039/7 КО В Плана II
15,67 ари.

Пословно производни

11.

Велика Плана Индус. Зона Ул. Орашка кп бр.10039/28 КО В Плана II
14,42 ари.

Пословно производни

12.

Велика Плана Индус. Зона Ул. Орашка кп бр.10039/29 КО В Плана II
14,83 ари.

Пословно производни

13.

Велика Плана Индус. Зона Ул. Орашка кп бр.10039/30 КО В Плана II
15,28 ари.

Пословно производни

14.

Велика Плана Кнеза Лазара код Ветер.
центра

кп бр.2857/2 КО В Плана I 60,68
ари.

Пословно производни

15.

Велика Плана Кнеза Лазара код Ветер.
центра

кп бр. 2857/3 КО В Плана I 16,28
ари.

Пословно производни

16.

Велика Плана Кнеза Лазара код Ветер.
центра

кп бр.2858/1 КО В Плана I 31,20
ари.

Пословно производни

17.

Велика Плана Кнеза Лазара код Ветер.
центра

кп бр.2858/3 КО В Плана I 15,92
ари.

Пословно производни

18.

Велика Плана Гложа

кп бр.1093 КО В Плана II 157,77
ари

Пословно производни

19.

Велика Плана Гложа

кп бр.1165/1 КО В Плана II
129,61 ари

Пословно производни

20.

Велика Плана Гложа

кп бр.1166 КО В Плана II 15,21
ари

Пословно производни

21.

Велика Плана Гложа

кп бр.1168 КО В Плана II 69,58
ари

Пословно производни

22.

Велика Плана Гложа

кп бр.1169 КО В Плана II 16,40
ари

Пословно производни

23.

Велика Плана „Селиште”

кп бр.10164 КО В Плана II 95,39
ари

Пословно производни

24.

Велика Плана Милутина Бојића

кп бр. 5717/6 КО В Плана I 4,00
ари

становање
индивидуално

25.

Велика Плана Булевар Краља
Александра

кп бр. 5496 КО В Плана I 7,30
ари

становање колективно

26.

Велика Плана Булевар Деспота
Стефана

кп бр. 1536/3 КО В Плана I 9,70
ари

посл. стамб клективно

27.

Велика Плана Николе Пашића

кп бр. 1685/9 КО В Плана I 4,30
ари

посл. стамб клективно

бр. 18. 11. август 2015. године
Ред.
бр.

Место
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Локација (адреса)

978. страна

Парцела и површина

Намена

28.

Велика Плана Кнеза Михајла

кп бр. 5646 КО В Плана I 11,09
ари

стамб.

29.

Велика Плана Кнеза Михајла

кп. бр. 5647 КО В Плана I 6,70
ари

стамб.

30.

Велика Плана Слободана Јовића

кп. бр. 2634/2 КО В Плана I 3,75
ари

стамб.

31.

Велика Плана ул. Радничка

кп бр. 2876/2 КО В Плана I 6,32
ари

посл- стамб

32.

Велика Плана Карађорђева

кп. бр. 1576 и 1577 као целина
3.78+5.59 ари КО В Плана I

посли - стамб

Члан 3.
Земљиште у јавној својини које има карактер површине јавне намене даје се у закуп на рок до 10 година.
Табела: Спецификација земљишта у јавној својини које има карактер површине јавне намене које се даје у закуп:
Ред.
бр.

Место

Локација (адреса)

Парцела и површина

Намена

1.

Велика Плана двориште дома здравља

део 2201 КО В Плана I пословни објекат киоск
до 8 м2

2.

Велика Плана двориште дома здравља

део 2201 КО В Плана I пословни објекат киоск
до 8 м2

3

Велика Плана двориште дома здравља

део 2201 КО В Плана I пословни објекат киоск
до 8 м2

4.

Велика Плана двориште дома здравља

део 2201 КО В Плана I пословни објекат киоск
до 8 м2

5.

Велика Плана Ул. Милоша Великог испред бивше 2949/1 део КО В Плана пословни објекат киоск
амопослуге
I
до 6 м2

6.

Велика Плана Милоша Великог код дома здравља
(са бус. стајалиштем)

2949/1 КО В Плана I

пословни објекат киоск
до 6 м2

7.

Велика Плана Милоша Великог испред „Тројке”

2949/1 КО В Плана I

пословни објекат киоск
до 6 м2

8.

Велика Плана Милоша Великог код преко пута
парка

2949/1 КО В Плана I

пословни објекат киоск
до 6 м2

9.

Велика Плана раскрсница локалног нек. пута и
пута за Жабре пре моста

10390 КО В Плана II

пословни објекат киоск
до 6 м2 (2 ком)

10.

Велико
Орашје

Шумадијска поред зграде Дома
културе

6776 КО В Орашје

пословни објекат киоск
до 8 м2

11.

Велико
Орашје

Шумадијска поред зграде Дома
културе

6776 КО В Орашје

пословни објекат киоск
до 8 м2

12.

Велико
Орашје

Шумадијска поред зграде Дома
културе

6776 КО В Орашје

пословни објекат киоск
до 8 м2

13.

Велико
Орашје

Шумадијска поред зграде Дома
културе

6776 КО В Орашје

пословни објекат киоск
до 8 м2

14.

Велико
Орашје

Шумадијска поред зграде Дома
културе

6776 КО В Орашје

пословни објекат киоск
до 8 м2

979. страна
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Место

Локација (адреса)

бр. 18. 11. август 2015. године

Парцела и површина

Намена

15.

Велико
Орашје

Немањина поред зграде Дома
културе

6814 КО В Орашје

пословни објекат киоск
до 6 м2

16.

Велико
Орашје

Немањина угао код дома здравља

6814 КО В Орашје

пословни објекат киоск
до 6 м2

17.

Доња
Ливадица

Центар поред ловачког дома

6990 КО Д Ливадица

пословни објекат киоск
до 6 м2 (3 ком)

18.

Доња
Ливадица

Центар испред дома културе и старе 8171/1 КО Д Ливадица
вет станице

пословни објекат киоск
до 6 м2

19.

Крњево

Центар тротоар страна до школске
ограде

6076/1 КО Крњево

пословни објекат киоск
до 6 м2

20.

Крњево

Савановац, поред рукометног игр

5667/1 КО Крњево

пословни објекат киоск
до 6 м2

21.

Крњево

Савановац, испред стамб зграде

5667/1 КО Крњево

пословни објекат киоск
до 6 м2

22.

Крњево

Лоле Рибара, сквер код кућног
броја 20

11144 КО Крњево

пословни објекат киоск
до 6 м2

23.

Лозовик

Трг првоборца, преко пута парка
испред пословно стамбне зграде
поред планираног аутобуског
стајалишта за правац Смедерево

13044 КО Лозовик део

пословни објекат киоск
до 6 м2

24.

Лозовик

Трг првоборца, до парка
планираног аутобуског стајалишта
за правац Велика Плана

13044 КО Лозовик

пословни објекат киоск
до 6 м2

25.

Лозовик

Саве Манојловића

13042 КО Лозовик

пословни објекат киоск
до 10 м2

26.

Марковац

Центар код школе поред бус
стајалишта

7186 КО Марковац

пословни објекат киоск
до 6 м2

27.

Милошевац

Трг јединства испред управне
зграде задруге

7030 КО Милошевац

пословни објекат киоск
до 6 м2

28.

Милошевац

Трг јединства испред „Старог дома” 7030 КО Милошевац

пословни објекат киоск
до 6 м2

Члан 4.
Ближи опис могућности грађења на наведеним парцелама у члану 2. и члану 3. ове одлуке са подацима из
урбанистичке и планске документације, начину спровођења јавног конкурса, период закупа и почетне цене, биће садржани у одлуци о отуђивању или давању у
закуп и оглашавању, коју доноси Општинско веће
општине Велика Плана непосредно пре расписивања
јавног огласа.
Члан 5.
Даном почетка примене овог Програма престаје да
важи Програм отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини општине Велика Плана

(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка” бр. 9/2010 и 13/2011 )
Члан 5.
Овај Програм објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка“.
Број: 110-26/2015-II
Дана 22. јуна 2015. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Шулкић

бр. 18. 11. август 2015. године
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179.
На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима ( „Службени гласник РС“,
број 41/2009 и 53/2010), члана 42 и 85. Статута
општине Велика Плана („ Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“
број 39/2008) и члана 2. и 31. Одлуке о Општинском
већу општине Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број 41/2008), на предлог Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на
територији општине Велика Плана, Општинско веће
општине Велика Плана, на седници одржаној 7.
августа 2015.године, доноси

ПРОГРАМ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
У 2015. ГОДИНИ
I
Мења се Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Велика Плана у 2015.
години тако што се у наслову IV„ Финансирање“, у
табели „ Врста активности“:
у рубрици 1. подрубрика 1.3. - Изградња и одржавање тротоара и другог простора у циљу побољшања
безбедности у саобраћају * Изградња нових и одржавање постојећих тротоара, паркинг простора, стајалишта и др. у складу са расположивом документацијом уместо речи: „(носилац активности ЈП Плана)“
уписују речи: „(носиоци активности: „ЈП Плана” и
месне заједнице са територије општине Велика
Плана),
у рубрици 4. „Научно-истраживачки рад у области
безбедности саобраћаја”, уместо речи: „(носилац активности ЈП Плана)“ уписују речи: „(носиоци активности: Општинска управа општине Велика Плана и
„ЈП Плана”)“,
у рубрици 5. „Техничко опремање јединица саобраћајне полиције”, уместо речи: „(носилац активности
ЈП Плана)“ уписују речи: „(носилац активности Општинска управа општине Велика Плана)“,
у рубрици 6. „Средства за рад савета” додају речи:
„(носиоци активности: Председник општине и
Општинско веће)”.
II
У осталим деловима Програм коришћења средстава
за финансирање унапређења безбедности саобраћаја
на путевима на територији општине Велика Плана у
2015.години остаје непромењен.

980. страна

III
Овај програм објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика плана и Смедеревска
Паланка”.
Број:110-28/2015-II
У Великој Плани, 7. августа 2015. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Миодраг Шкорић

180.
На основу члана 13. став 5. Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС” број 10/13 и 142/14) и члана 24. став 1. тачка 4)
Статута општине Велика Плана („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”, број 39/2008), по прибављеној претходној
сагласности Министарства пољопривреде и заштите
животне средине (Решење број:320-00-04093/2015-09
од 30.06.2015. године),
Скупштина општине Велика Плана, на 30. седници
одржаној 11.08.2015. године, доноси

ПРОГРАМ
МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2015.
ГОДИНУ
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
2015. године
Овим програмом уређује се коришћење средстава
Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој
општине Велика Плана као подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја за територију општине Велика Плана за 2015.
годину, у складу са одредбама Закона о подстицајима
у пољопривреди и руралном развоју.
Поглавље 1: Опште информације
1.1. Анализа постојећег стања
Граница подручја: Општина Велика Плана захвата
део широке долине Велике Мораве и благо заталасано
побрђе у источном делу Шумадије. Територија
општине припада доњем Великопоморављу и делом
Шумадији. Подручје општине припада сливу Велике
Мораве, са мањим повременим водотоцима који
гравитирају непосредно Великој Морави или њеним
притокама – Јасеници и Рачи. Источна граница се
углавном поклапа са коритом Велике Мораве или
њеним бившим и садашњим меандрима, осим у
средишњем делу, где се насеље Доња Ливадица налази источно од реке Велике Мораве. Јужну границу
општине највећим делом представља корито реке
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Раче и корито Доловског потока који се улива у Рачу
код засеока Пиносава. Западна граница општине се
углавном протеже развођем између Јасенице и долина
које директно гравитирају Великој Морави (правац
Зелена бара – Караула – највиша тачка у општини –
297 мнв), а затим и регионалним путем Рача – Смедерев ска Паланка до Јасенице. Одатле граница (приближно реком Јасеницом) креће на исток, наставља
развођем између Крушева и Мале Плане, обухвата са
запада потес Кудреч који хидрографски гравитира
Јасеници, те развођем између Голобочког потока и
Лу кара наставља на север, обухватајући Врановачко
брдо и потес Честе. Северна граница се пружа од овог
потеса до реке Велике Мораве, границом атара
насеља Лозовик и Сараорци.
Општина Велика Плана припада групи умерено
насељених општина у републици са 100 до 116
становника стан./км2 по ППРС-е.
Пољопривредно земљиште: П ростор општине
Велика Плана је диференциран дуж тока Велике Мораве као ратарско - сточарски макрорејон а западни
део општине, са аспекта својих предиспозиција као
сто чарско - воћарско - виноградарски макрорејон.
Од укупне територије општине (34.550,6 ха), пољопривредно земљиште захвата 68 % (23.525,2 ха), док
се 35 % становништва бави пољопривредом као
основ ном делатности.
Од укупног броја становника, 16,75 % чини пољопривредно становништво, док је од тог броја 63,11 %
активно пољопривредно становништво.
У структури пољопривредног земљишта, према начину коришћења преовладава учешће ораничних
површина 92% ( 22.977,00 ха ), што има велики значај
за производњу ратарских, повртарских и крмних култура и посредно за развој сточартсва. У односу на оранич не површине, скоро 50 % се традиционално користи за ратарску производњу.
Пољопривредно земљиште се највећим делом корис ти у пролећној сетви (77,0%), док озими усеви захва тају 23,0 %. Од пролећних култура, најзаступљенији је кукуруз (56 % ораничних површина). Од
озимих култура најзаступљенија је пшеница (16 %).
Уситњеност парцела представља основни ограничавајући фактор интензивирања производње: просеч на величина поседа износи око 2,9 ха док је просечна
величина парцела тек 0,27 ха.
Аграрна структура општине Велика Плана
величина Регисброј
трованог пољоРПГ
привредног газдинства (РПГ)(ха)
до 5

% броја РПГ по величинама газдинстава у
односу на укупан број
РПГ у ЈЛС

3.131

86.294134

436

12.12121212

56

1.556852933

преко 100

1

0.027800945

УКУПНО

3624

100

од 5 до 20
од 20 до 100

*Извор података Трезор, на дан 13.03.2015.године
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У постојећој структури коришћења земљиштa
шуме заузимају површину од 3.195,7 ха (8,7 %).
Ратарско-сточарски макрорејон у целини нема већих ограничења за интензивнију обраду и наводњавање. Неповољне тенденције су тесно повезане са запостављањем развоја сточарске производње. Дугорочно и као плански приоритет у овом рејону, јесте
успостваљање оптималних веза између развоја ра тарства на овом подручју и интензивирања сточарства.
Приоритетни значај у том циљу има развој млечног
говедарства и поптуније искоришћавање могућности
појединих пољопривредних газдинстава за специјализованом рентабилном производњом. У целини посматрано, ратарско-сточарски макрорејон има, по себно у условима наводњавања, велике потенцијале за
вођење економски ефикасне и разноврсне ратарске,
повртарске и сточарске производње а трајну одред ницу ове производне оријентације чине потребе за пшеницом, крмним житима, индустријским културама,
поврћем, свињским и живинским месом.
Сточарско–воћарско–виноградарски макрорејон
којем условно припада западни део општине, карактерише наслеђена производна оријентација без потребе
битнијег мењања. Плански приоритет је заустављање
процеса ерозије применом мера биолошке заштите,
побољшање економских услова производње пољопривредних газдинстава, интензивнији развој говедарства, козарства и овчарства, и то мешовитог типа
млеко – месо, и интензивирање производње крмних
култура на ораницама. Условно, са развојем ових грана, обезбеђују се веће количине стајњака, чиме се постиже проградација педолошког слоја, а тиме се побољшавају услови за развој воћарске и виноградарске
производње. Посматрано у целини, оптималне комбинације производних структура морају се заснивати на
интензивирању развоја сточарства, упоредо са пот пунијим искоришћавањем компаративних предности за
рентаб илну производњу воћа, грожђа и других
специјализованих култура.
Систем центара и функционална подручја: У мрежи
насеља, Велика Плана је ППРС-е дефинисана као већи
градски центар у оквиру Подунавског региона, са развијеном структуром делатности и комплексном
структуром услуга. Концепција развоја сеоских насеља у оквиру општине Велика Плана, обухвата ин тегрисање у социјални, привредни и културни развој, повезивање села у систем насеља и комуникација са центрима вишег реда, интегрисани развој и уређење села
и атара и интензивно активирање локалних развојних
потенцијала сеоских подручја заснованих на газдинству/д омаћинст ву као основној п роизводној и
социо-културној категорији на селу.
Друмски саобраћај: За општину Велика Плана у погледу стања и развоја друмског саобраћаја, од по себног значаја је коридор Аутопута Е-75, којим се остварује директна веза са суседним регионима Србије.
Регионална путна мрежа на подручју општине, обзиром да је у потпуности изграђена, процесом рехабилитације, реконструкције или доградње појединих деоница усагласиће се са очекивани м потреб ама
саобраћаја.
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Локални путеви представљају основну капиларну
мрежу која треба да претрпи највеће промене у
смислу доградње, реконструкције или модернизације.
Железнички саобраћај: На основу развоја железничке мреже и утврђених потреба развоја железничког саобраћаја, сви коридори се дефинишу као коридори двоколосечних електрифицираних пруга. Један
од основних потенцијала општине Велика Плана јесте
планирани коридор пруге за велике брзине Београд Ниш (Е-85 и Е-70), који се води коридором постојеће
двоколосечне пруге.
Телекомуникациони системи: Развој и унапређење
телекомуникационих система реализоваће се на
основу утврђених планова развоја појединих ималаца
система веза. Основни циљеви су делимично постигнути, а неопходно је у складу са плановима развоја,
потребама корисника и могућностима, даље планирати и реализовати модернизацију телекомуникационих система, број прикључака, уводити нове технологије и услуге и модернизовати мрежу уз максималну
примену оптичких каблова и система преноса у приступним мрежама. Неопходно је осигурати простор за
поштанске и телекомуникационе објекте у центрима
насеља, осигурати коридоре дуж постојећих и планираних саобраћајница, којим ће се водити транспортна
и приступна мрежа.
Туризам и организација туристичких простора:
Општина Велика Плана се ППРС-е, према положају и
потенцијалима налази на међународном друмском
транзитном правцу I степена–коридор Аутопута Е-75.
Овакав положај омогућава развој транзитног туризма
у спрези са контактним садржајима других видова туризма. Предност наслеђене туристичке понуде (културно-историјско наслеђе и изграђени пратећи туристички садржаји) на подручју општине Велика Плана,
може се искористити као евидентан потенцијал за развој туристичке привреде, као и за неопходно регионално повезивање у туристичкој понуди.
Заштита животне средине: У зависности од стања
животне срeдине и потребе усклађивања планираног
развоја привреде, становништва и насеља са заштитом и унапређењем животне средине, ППРС-е је извршена просторно-регионална диференцијација животне средине, утврђени су циљеви и мере заштите животне средине. Општина Велика Плана је према тој
подели :
- у зони интензивног загађивања условљеног друмским саобраћајем–коридор Аутопута Е-75;
- зони мањег степена загађења условљеног постојећим коридором железничке пруге и у зони интензивног утицаја на животну средину условљену планираним коридором за пругу велике брзине;
- и у зони интензивног и умереног загађивања
земљишта применом агротехничких мера.
Са аспекта заштите животне средине, неопходно је
применити све Планом прописане мере заштите и
контролисати степене свих врста загађења, решити
про блем комуналног депоновања и обезбедити
рацио нално коришћење и заштиту природних
ресурса.
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Заштита природних добара: Заштићена природна
добра на територији општине Велика Плана су: Храст
на Копоринском путу; Радојковића храст (лужњак) у
атару села Доња Ливадица и група од 12 стабала
(Храст Лужњак), у порти Цркве у селу Лозовик. Ова
природна добра остају у утврђеном режиму заштите, а
у наредном планском периоду је потребно покренути
поступак за ут врђивањем евиден тираних з она
заштите природних вредности на територији општине
Велика Плана.
Заштита непокретних културних добара: Општина
Велика Плана је дефинисана као просторна културно-историјска целина са следећим културним добрима,
према евиденцији надлежног Завода за заштиту непокретних културних добара: два непокретна културна
добра од изузетног значаја: Манастир Покајница
(Старо Село) и Радовањски Луг (Радовање); два непокретна културна добра од великог значаја: Манастир
Копорин (Велика Плана) и Црква Брвнара (Крњево) и
11 некатегорисаних непокретних културних добара.
Географске и административне карактеристике:
Укупна површина општине Велика Плана износи
345,5 км2. Најнижа тачка у општини је поред Велике
Мораве, на северу, где река напушта општину, око 80
мнв – зависно од висине водостаја, док је највиша тачка у крајњем западном делу, Караула – 297 мнв, на развођу између Јасенице и Великог Поморавља. Ви синска разлика између највише и најниже тачке износи
217 м, на хоризонталном растојању од око 29 км.
Територија општине Велика Плана је дужине од
28–32 км у правцу север-југ и ширине од 10 до 12 км у
правцу исток-запад (16 км на правцу: Узун Ћуприја–Велика Плана– Доња Ливадица–мост на Трстеној).
Дужина регулисаног корита реке Велике Мораве
износи око 35 км, дужина тока Јасенице око 12 км, а
Раче око 10 км.
На територији општине Велика Плана налази се 13
насеља (са два јасно диференцирана засеока): Велика
Плана, Велико Орашје (засеок Крушево), Доња Ливадица, Крњево, Купусина, Лозовик, Марковац (засеок
Пиносава), Милошевац, Ново Село, Радовање, Ракинац, Старо Село и Трновче. Сва насеља имају издвојене катастарске општине (осим Купусине која се налази у атару Ракинца), а Велика Плана и Ново Село имају две катастарске општине.
Општина Велика Плана припада групи умерено
насељених општина у републици са 116 становника
стан./км2 по ППРС-е.
1.1.2. Природни услови и животна средина
-Геоморфолошке карактеристике и целине: На
основу мале просечне висине (122,38м) територија
општине припада низијској категорији. Испод 100
мнв налази се чак 56,8% укупне територије општине, а
преко 200 мнв има свега 9,3% територије општине
(највиша тачка је Караула – 297 м, у југозападном
делу општине).
Анализа осталих морфометријских карактеристика
рељефа – 97,9% територије општине је нагиба до 10%,
док је 53,8% равно, односно, нагиба до 0,3% уз претежно равномерну заступљеност свих експозиција,
наводи на закључак да нема већег обима утицај
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рељефа на локалне промене карактера и интезитета
природних и антропогених процеса.
На подручју општине издвајају се четири гео морфолош ке целине:
- долинско дно Велике Мораве, пружа се читавим
источним делом општине, надморске висине 100-90м,
са карактеристичним постојећим и напуштеним
меандрима Велике Мораве и са генералним нагибом
ка северу;
- долинско дно Јасенице, у средишњем делу општине, надморске висине 120-95м и са генералним нагибом ка истоку;
- побрђе западно од долинског дна Велике Мораве и
јужно од долинског дна Јасенице (Радовањска брда),
са вишим терасама ових река, надморске висине
110-297м. Овај простор је испресецан долинама сталних и повремених водотокова које се сливају ка долинама Велике Мораве, Јасенице и Раче;
- побрђе западно од долинског дна Велике Мораве и
северно од долинског дна Јасенице, надморске висине
120-260м, са карактеристично разгранатом долином
Крњевског потока која се слива ка Великој Морави и
долином Кудреч која се слива ка истоименом језеру у
Смедеревској Паланци.
-Инжењерско-геолошке карактеристике: Подручје
општине је у геолошком погледу релативно хомогено.
На целој територији заступљене су седиментне стене
и то на побрђу неогени језерски седименти, а у долини
алувијум, настао акумулативним радом Велике
Мораве. Неогене седименте углавном чине песак и
глина, а на појединим местима има и терцијарних
кречњака. Ни на једном месту ти кречњаци не избијају
на површину.
Неогени седименти чине највећи део терена општине. Обухватају широки простор између западног обоTип земљишта

Локалитет

Алувијум

уз корито Велике Мораве и дуж
њених притока

Алувијум у
огајњачавању
Алувијална
смоница
/ливадско
земљиште/

1 потес око Милошевца

Смоница у
огајњачавању
Гајњача

Гајњача у
оподзољавању
Делувијум у
огајњачавању
У КУПНО

да долине Велике Мораве на западу и долине Пека на
истоку, чинећи основни састав Пожаревачке греде,
Божевачке косе, Моравског рова и Млавског басена.
Развијени су доњи, средњи и горњи миоцен и доњи
плиоцен. Доњи миоцен је слатководно језерски. У
састав језерских седимената улазе глиновити лапорци, угљевите глине и прослојци лапоровитог кри стала. Знатно веће распрострањење имају јужно према
Лапову, где имају и угљене слојеве. Средњи миоцен је
маринског развића, а лежи преко старијих формација.
У литостратиграфском погледу нижи делови глиновито-песковити садрже и тамне слојеве угља.
Панонски седименти утврђени су на простору западно од Велике Мораве. Велики део терена заузимају квартарне творевине, а у оквиру њих су констатовани седименти плиестоценске старости. Шире пос матрано, истраживани део припада западном Карпатском
предгорју и моравско-банатском басену, који је био
захваћен алпским тектонским процесом.
-Педолошке карактеристике: Територија општине
Велика Плана представља део басена Велике Мораве
што педолошком супстрату даје посебне карактеристике.
Дуж реке Велике Мораве формира се равница са
надморском висином од 80-100 м, као и долином
Јасенице, а земљишта су настала таложењем наноса
ова два водотока.
На вишем појасу, који представља благо заталасану
зараван са надморском висином од 100-297 м,
земљиште се формира испод шумског покривача под
директним утицајем ове вегетације.
Табела бр. 1 Типови земљишта на територији
општине Велика Плана
Повр. Повр. Каракетристике и коришћење
ха
%
9 176
26,6 подземна вода на дуб. око 2м
песковити за шуме; иловасти и глино вити: пољопривреда (кукуруз, репа,
крмно биље и поврће)
2 130
6,2 потенцијално плодна земљишта

дуж реке Јасенице, реке Раче и
старог корита реке
Лепенице(атар Новог Села и
Марковца) и у атару Лозовика
око реке Језаве
1 локалитет у селу Радовању

5 458

2 зоне: северно и јужно од реке
Јасенице

15 158

2 локације: 1 у атару Ракинца и 1
у атару Крњева
1 потес у атару Крњева
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1 694

720
170
34 506

15,8 подземна вода на дуб. 2-4м
велика производна вредност земљишта
потенцијално плодна земљишта

4,9 потенцијално плодна земљишта
43,9 подземна вода на дуб. 10-25м
дубока и развијена земљишта која одговарају већини пољопривредних култура
2,1
0,5 пољопривреда: највише искоришћени за
њивско земљиште, воћњаке и винограде
100
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Од укупне територије општине Велика Плана,
-плодно земљиште (алувијум, алувијална смоница и
гајњача) зузима 91,2% територије (31 508 ha),
- ср ед њ е п л од н о з ем љ и шт е (см он и ц а у
огајњачавању, гајњача у оподзољавању и делувијум у
огајњачавању) заузима 8,8% територије (3 040 ha).
Читава територија општине представља изузетно
вредан потенцијал за развој пољопривреде.
-климатске карактеристике и клима:
Температурни режим овог подручја, као уосталом и
читаве Велокоморавске низије, одликује се одређеном правилношћу јављања. Та правилност се огледа у
смислу што су средње месечне температуре од фебруара и марта па до августа у сталном порасту, да би од
септембра до фебруара, биле у сталном опадању.
Oсновне карактеристике температурног режимa
подручја општине Велика Плана су :
-Средња годишња t° ваздуха : 11,0°C
-Најтоплији месец : VII ( јули ) - средња месечна t °
ваздуха: 20,9°C
-Најхладнији месец : I ( јануар ) - средња месечна t °
ваздуха: - 0,4°C
-Апсолутни макс.: 41,3°C
-Апсолутни мин.: - 29,9°C
Период када средња дневна температура достиже
вредност изнад 10°C се бележе од априла до октобра.
„Летњи дани” се бележе од петог до деветог месеца,
жарки дани од шестог до осмог па и деветог месеца, а
тропски дани у седмом и осмом месецу. Апсолутне,
максималне температуре достизале су на овом
подручју и вредност 41,3°C, а апсолутне минималне
температуре вредност -29,9°C.
O сновне карактери стике реж имa вла ж ност и
ваздуха су:
-Средња годишња релативна влажност ваздуха
износи 73,3 %
-Мин. средња месечна вредност : VIII ( август ) : 69,4
%
-Макс. средња месечна вредност : XII и I (децембар
и јануар)
-82,6 % и 80.5 %
Oсновне карактеристике дужине трајања сунчевог
сјаја и степена облачности су:
-Макс. стварног трајања сунчевог сјаја: VII (јул) :
292,4 h
-Мин. стварног тра јања сун чевог сјаја: XII
(децембар): 66,3 h
-Средње годишње трајање сунчевог сјаја: 2101,6 h
-Макс. број облачних дана: XII (децембар): 16,6
-Мин. број облачних дана: VIII (август): 3,9
-Средњи годишњи број облачних дана : 116
Oсновне карактеристике режимa падавина:
- средње годишње висине падавина : 636,2 мм
-Мин. средња месечна висина падавина: II (фебруар) : 43 мм
-Макс. средња месечна висина падавина : VI (јуни):
91 мм
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Највише кише падне у периоду од маја до јула –
просечно око 34,55% падавина. Плувиометријски
режим показује типичне одлике континенталног
климата.
Према подацима који се односе на честине праваца
и средње брзине ветра ( подаци РХЗ за 2003. год.)
карактеристике ветрова на овом подручју су:
-Честине тишина : 330
-Најчешћи ветрови :
NW – 208 (v = 2,3 м/s)
N – 200 (v = 2,6 м/s)
SE – 161 (v = 2,7 м/s)
S – 159 (v = 2,9 м/s)
На основу изнетих поадатака, у Великој Плани
преовлађују ветрови из северозападног, северног,
југоисточног и јужног квадранта.
На основу просечних вредности климатских елемената за дужи низ година, клима овог подручја има карактер континенталне климе, што и јесте каракте ристично за речне долине средњег тока Дунава. Ова клима се карактерише хладним зимама и жарким летима
са карактеристикама доста наглих скокова температуре у пролеће. Ове појаве узрокују нагло топљење снега, односно плављење, превлаживање и угрожавање
земљишта. Извесна измењеност ове климе се огледа
кроз утицај долином Дунава и Велике Мораве, као и
утицај планинске климе ободних планина.
-Хидрографске карактеристике: Територија опш тине Велика Плана у хидрографском погледу припада
сливовима Велике Мораве и Језаве. Вододелницу ова
два слива могуће је одредити на брдовитом терену док
је у низијском делу недефинисана. Од укупне површине општине сливу Велике Мораве припада око
262,0 kм2, а сливу Језаве око 83,0 км2. Сливу Језаве
припадају Голобачки и Крњевачки поток, Tрмељак
поток и Сврачина. Ови водотоци су често у летњем
периоду без воде, док у кишном периоду због неуређености корита и отежаног отицаја долази до поплава,
тако да пољопривредна производња трпи огромне
штете. Мали падови отежавају ефикасно отицање тако да се изливена вода врло споро повлачи. Поред пољопривредних површина угрожена су насеља и саобраћајнице. Тако поток Сврачина повремено угрожава Лозовик, кроз који протиче, док Голобачки поток
угрожава пругу Велика Плана - Мала Крсна.
Слив Велике Мораве има развијену основну хидрографску мрежу и захвата средишњу зону раседних
планина и котлина залазећи делом у Карпатско-балкански планински систем на истоку и у Динарски планински систем на западу.
Корито Велике Мораве, чија ширина варира на инфлексијама од 110 м до 250 м, на најоштријим кривинама усечено је 5-6 м у песковито-шљунковити алувијум, чија дебљина слоја није мања од 10 м. Пошто је
корито од слабо везаног материјала, река руши обале
и често мења положај свог тока. Сливу Велике Мораве
припадају Јасеница, Рача и Грабовачки поток. Из вестан број мањих водотока се улива у ободне канале који се уливају у Јасеницу. Слив Велике Мораве се одликује веома неповољним водним режимом који је ус-
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лов љен специфичним климатским приликама, топогра фијом, геолошком грађом, стањем вегетационог
покривача и др.
Отицање воде у сливу карактеришу два периода и
то:
- период великих вода у коме отекне 60-70% укупн их годи ш њи х в од а, раз ара јућ и и п лав ећи
пољопривредно земљиште, угрожавајући насеља,
индустрију и саобраћајнице.
- период малих вода у коме отекну преостале
количине воде. Овај период пада у доба вегетације,
када је вода пољопривреди најпотребнија.
Однос великих и малих вода у сливу Велике Мораве
је веома велики – 1: 128.
Ниво подземних вода у алувионима река је доста
висок. Дебљина шљунковитог колектора на потезу
Лозовик - Трновче је око 8,0 м. Оптимални капацитет
истражних бунара варира од 25 до 40л/с. На вишим
теренима ниво подземних вода је на 8-15 м од
површине терена.
-Ерозија и клизишта: У приобалном делу реке Мораве изражен је посебан вид ерозије, где услед великих вода долази до одроњавања појединих делова обале и повремене промене корита. Ова појава, некада врло карактеристична за ово подручје, доста је ублажена
радовима на заштити обале и делимичном уређењу
обале. На осталом подручју општине делимично су
еро зијом захваћени приобални делови бујичних водотока у западном и нешто више југозападном делу (Ракинац, Радовање, Купусина), затим терени са већим
нагибом и сл.
-Флора и фауна: На подручју општине Велика
Плана заступљено је станиште лужњака и јасена које
заузима широку алувијалну раван дуж Велике Мораве
и ливадско земљиште (алувијална смоница), дуж њених притока. Остатака ових шума нема, изузев поје диначних примерака старих стабала. Ово станиште је
високо продуктивно за биљну производњу, што за
развој пољопривреде има изузетан значај.
Непосредно уз корита речних токова заступљено је
станиште биљне асоцијације врба и топола и овај простор је добрим делом покривен групацијама ових и
пра тећих врста. Ово земљиште је недовољно развијено, а често су то чисти пескови са високим нивом
под земних вода или добар део године под водом, па је
самим тим ово станиште мање продуктивно од
претходног.
На осталом делу територије заступљено је станиште
храстова, границе и цера, које се по продуктивности
налази између претходна два. Само на пар мањих
локалитета заступљено је станиште китњака и граба.
Најзначајнији облик вегетације су шуме – еко систем са вишеструком и великом вредношћу.
Од аутохтоне фауне значајна је дивљач и риба.
Општина је релативно богата у погледу дивљачи (срндаћ, зец, фазан и пољска јаребица), обзиром на равничарски карактер већег дела општине и релативно мали
проценат шума у њој.
Речни токови на овом подручју природно су предодре ђени за станиште већег б роја врст а рибе.
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Међутим, загађени водотоци прилично су проредили
ову врсту фауне - како у погледу врста, тако и по
бројном стању.
-Шуме: Шумом је највише обрасло станиште врба и
топола, углавном аутохтоном самониклом флором, а
има местимично и плантажа тополе. Значајна је и
заступ љеност багрема на овом станишту. Највише су
обрасли делови између старог (напуштеног) и новог
корита Велике Мораве.
У постојећој структури коришћења земљиштa шуме заузимају површину од 3.196 ха (8,7%). За ступљене су у великом броју мањих комплекса, а нај веће
зоне се налазе у приобаљу реке Велике Мораве. Према
врсти дрвећа, највише су заступљене ниже квалитне
врсте дрвећа-врбе и тополе (са 60%), а у мањем
проценту–храст и цер (20%), колико има и багрема.
По богатству шумом затим долази станиште цера и
сладуна, јер овом станишту припадају сви купирани
терени, који су иначе неповољни за пољопривредну
производњу. Поред аутохтоних храстових шума изданачког порекла овде има доста багрема, док су
четинари веома мало заступљени. Симболична је и
заступљеност букве на станишту китњака и граба. На
станишту лужњака и јасена има најмање шумске
вегетације, и то углавном багремара.
Квалитет шумског фонда је незадовољавајући – како по флористичком саставу, тако и по количини дрвне масе, прирасту, узгојном типу и просторном распореду. Већина шума је у приватном власништву. Шуме
су прошарале читаву територију општине у виду
ситних парцела, са веома мало шумских комплекса.
Табела: Шуме на територији општине Велика
Плана
катастарска
општина

Површина
(ха)

Шуме
(хa)

1. Велика Плана

4 784

361

2. Велико Орашје

2 126

186

3. Доња Ливадица

2 084

294

4. Крњево

4 703

362

5. Лозовик

4 451

411

6. Марковац

3 149

235

7. Милошевац

3 144

353

8. Ново Село

1 702

112

9. Радовање

1 287

219

10. Ракинац

2 638

300

11. Старо Село

3 397

272

12. Трновче

1 084

92

34. 549

3.196

УКУПНО

Процена дрвне масе : 1.766 m³.
Ловишта: Простор општине Велика Плана подељен
је на 8 ловишта која се простиру на површинама
шума, земљишта и вода: „Лозовик” – 3 900 хa,
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Попис 2002.
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Број становника у
земљи (Попис
2011. године)

Број становника у
иностранству
(Попис 2011.
године)

Укупно (Попис
2011. године)

1. Велика Плана

16.210

16.187

981

17.168

2. Велико Орашје

2.299

2.104

143

2.247

3. Доња Ливадица

2.053

1.691

218

1909

4. Крњево

4.253

3.777

530

4307

267

187

23

210

6. Лозовик

5.607

4.856

908

5764

7. Марковац

3.228

2.939

677

3616

8. Милошевац

3.426

2.912

466

3378

9. Ново Село

1.256

1.243

126

1369

10. Радовање

689

543

71

614

11. Ракинац

1.100

962

95

1057

12. Старо Село

3.022

2.788

36

3151

13. Трновче

1.060

863

72

935

44.470

41.052

4.673

45.725

5. Купусина

УКУПНО

*Извор : РС Републички завод за статистику ( Попис 2011. године )
„Милошевац” – 2 782 хa, „Крњево” – 4 358 хa, „Велика
Плана” – 4 199 хa, „Доња Ливадица” – 1 868 хa, „Старо
село” – 3 010 хa, „Ново село” – 6 704 хa и „Велико
Орашје” – 2 120 хa. Сва ловишта су отворена.
СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ
У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА
1.1.3. Демографске карактеристике и трендови
Табела горе: Број становника у насељима општине
Велика Плана
У односу на пописани број становника у земљи
2002. ( 44.470) и пописани број становника у земљи
2011. ( 41.052), исказује се смањење броја стновника
за 3.418 , односно 7,69 %.
Укупна просечна старост становништва на територији општине Велика Плана износи 42,9 година ( у
руралним областима: жене 45,3 године; мушкарци
42,0 године).
Према полној структури, од укупшног броја становника на територији општине Велика Плана жене су
заступљене са 50,7 % , а мушкарци са 40,3 %.

Насеље

Површина
кат.
општина
(km²)

Број
становника
(Попис 2011.
године)

1. Велика Плана

47.84

17.168

2. Велико Орашје

21.26

2.247

3. Доња Ливадица

20.84

1909

4. Крњево

47.03

4307

/

210

6. Лозовик

44.51

5764

7. Марковац

31.49

3616

8. Милошевац

31.44

3378

9. Ново Село

16.95

1369

10. Радовање

12.87

614

11. Ракинац

26.38

1057

12. Старо Село

33.97

3151

13. Трновче

10.84

935

345. 49

45.725

5. Купусина

УКУПНО

Становништво општине је просторно дистрибуирано у једно градско насеље и 12 сеоских насеља.

*Извор : РС Републички завод за статистику ( Попис
2011. године )

Табела бр. 6 Број становника у насељима општине
Велика Плана и густине насељености (стан./км 2)

У односу на Попис 2002.године , констатовано је
смањење укупног броја становника од 7,99 %.
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1.1.4. Диверзификација руралне економије
Примарни сектор: Развијена је грађевинска, ситна
ме талопрерађивачка индустри ја, прехр амбена
индустрија и пољопривреда.
Секундарни сектор: Преовладава трговина и пружање разних услуге, кроз развијено предузетништво.
Терцијарни сектор: У складу са потребама општине
Велика Плана има задовољавајуће образовне капацитете (предшколско, основно и средње образовање);
Здравство својим капацитетом задовољава потребе
становника општине Велика Плана и исто је равномер но распоређено по насељеним местима( Дом
здравља, здравствене станице и амбуланте );
Спорт: у складу са величином и насељеношћу, опш тина Велика Плана има развјену спортску инфраструктуру, која одговара исказаним потребама станов ника и која је прилагођена потребама школа и
спорт ских организација ( спортска хала у оквиру ТСЦ
„ Велика Плана „ , 7 школских сала и отворени терени
при основним и средњим школама).
Учешће пољопривреде у привредној структури:
пољопривредна производња је основна привредна
грана општине Велика Плана, кроз капацитете за примар ну пољопривредну производњу у области сточарства, ратарства, повртарства и воћарства и развој прерађивачких капацитета ( пекаре, млинова, млекара,
кланица, винарије, уљаре), укључујући кпрерађивач ке капацитете за производњу сточне хране и капацитет за производња семенског и садног материјала.
Унапређење сеоског туризма: према евиденцији
надлежног Завода за заштиту непокретних културних
добара: два непокретна културна добра од изузетног
значаја: Манастир Покајница (Старо Село) и Радовањ ски Луг (Радовање); два непокретна културна
добра од великог значаја: Манастир Копорин (Велика
Плана) и Црква Брвнара (Крњево) и 11 некатегорисаних непокретних културних добара.
Спорт и рекреација – Значајан напредак је остварен
у изградњи спортске инфарструктуре изградњом
спорт ске хале и отвореног базена који заокружује пот ребан (не и довољан) услов за даљи развој спортске
културе младих. Стање покривености спортским
игралиштима по насељима је задовољавајуће, јер скоро свако насеље поседује игралиште за мале спортове,
а као посебне вредности се истичу обележена планинар ска стаза (као једна од могућих рекре атив нотуристичких зона), и постојање два хиподрома – у
Лозовику и Великој Плани – који представљају базу за
развој коњичког спорта.
Култура, културне манифестације и информисање –
На територији општине Велика Плана из области културе евидентирано је постојање већег броја објеката и
институција, којима је територија равномерно покривена. Функционисање ових система јавног сектора је
на одређеном нивоу услуга, а требало би их унапредити и даље развијати у сврху даље културне валоризације и постизања вишег нивоа услуга у култури, тј.
кул турних манифестација – „Масукини позоришни
дани” у Великој Плани, МАЕКС – фестивал малих и
експерименталних сцена у Старом Селу, „Под липом”
- ф ест ив ал мал их сц ена у В еликом О рашју,
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„Покајница” – ликовна колонија у Покајници, „ Дани
Мије Крњевца „ у Крњеву, а затим и традиционалне
манифестације које би плански усмереним акцијама и
мерама, могле да прерасту у манифестације ширег
регионалног карактера и које би биле одредница Велике Плане и валоризовале се кроз туристичке мотиве
на овом подручју – „Вождови дани” – у Великој Плани и Радовању и „Карађорђевим стопама” – пешачење
Радовањским брдима.
Традиционална изложба говеда сименталске расе у
септембру месецу.
-Општина Велика Плана је именовала Савет за запошљавање који се бави незапошљеношћу и запош љвањем незапослених лица и који израђује Акциони план
запошљавања, путем кога се спроводе програми и
мере активне политике запошљавања.
Број запослених у свим секторима на територији
општине Велика Плана у 2014. године износи 6.821
лице ( чему треба додати и број осигураника Фонда
ПИО путем пољопривреде = 2.271 лица).
1.1.5. Рурална инфраструктура
На простору општине Велика Плана, као јединствене заједнице насеља, формирана је заједница насеља
везана за град Велика Плана као општински центар.
Територија општине Велика Плана обухвата 13
насеља са општинским центром, Великом Планом.
Издужена је у правцу север-југ и углавном обухвата
насеља која се ослањају на државни пут II реда
Смедерево–Велика Плана–Марковац и железничку
пругу која повезује иста насеља. Већи део општине
чини долина Велике Мораве која се пружа правцем
север-југ, док доњи део долине реке Јасенице територију општине пресеца правцем запад-исток и тиме у
општини издваја два брдска реона на југозападу и
северозападу.
Градско насеље Велика Плана има централни положај у општини, са 5 насеља у северном делу и 6 насеља
у јужном делу општине, док се насеље Доња Ливадица налази на истоку, преко реке Велике Мораве. Сва
насеља у долини Велике Мораве, и у брдском делу
општине – Радовање и Ракинац, добро су повезана са
општинским центром и центрима у околини.
У долини Велике Мораве налазе се насеља разређено-збијеног типа просечне величине, са 2 912 становника, док су насеља на брдима на југозападу општине
разуђенија са просечно 685 становника.
Велика Плана је насеље градског карактера, које се
као такво формирало током XX века, нарочито у другој половини века, када је преузело административну
функцију од суседног Великог Орашја. Повољан саобраћајни положај и развој индустрије, који је започет
изградњом железнице 1886. године, допринели су
наглом развоју насеља тако да се број становника у
XX веку утростручио. У Великој Плани је још увек
присутна и развијена пољопривредна делатност,
поготово у западном делу насеља.
Као субопштински центри издвајају се насеља
Лозовик у северном делу и Марковац у јужном делу
општине. Оба насеља поседују задовољавајућу
опремљеност објектима друштвеног стандарда –
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основно и предшколско образовање, здравствена заштита, објекти културе и спортски објекти, док је опремљеност објектима комуналне инфраструктуре на
нижем нивоу. У оба насеља опада проценат искључиво пољопривредног становништва, а број становника
стагнира или благо опада. Насеље Лозовик као субопштински центар–осим на насеља из општине Велика
Плана - Милошевац, Трновче и делом Крњево – исказује гравитациони утицај у појединим делатностима и
на насеља у суседним општинама. Насеља која гравитирају Марковцу су Ново Село и Ракинац, а у саобраћној функцији Марковац је значајан и за општинске
центре у окружењу – Свилајнац и Рача.
Остала насеља – Велико Орашје, делом Крњево,
Доња Ливадица, Старо Село и Радовање – налазе се у
непосредном окружењу Велике Плане и, иако су
различите величине и положаја, директно гравитирају
у свим функцијама Великој Плани.
Велика Плана (16280 ст.) градско насеље и центар
општине (345,5 км2, 13 насеља и 45.725 ст.), на излазу
долине реке Јесенице у долину Велике Мораве, са обе
стране најважнијих копнених комуникација кроз
Србију – аутопута и железничке пруге Београд-Ниш,
38км јужно од Смедерева и 93км ЈИ од Београда.
Површина урбане територије, по актуелном ГУП-у,
из 1992. год износи 2.480ха (грађевински рејон 935ха),
а катастарска 4784 ха. Назив вероватно потиче од придева плавна, јер је стари део насеља у долини Велике
Мораве често био плављен. Састављено морфолошки
од више делова (Центар, Ћураковац, Бугарија, Бресје
и др.). Одликује се знатном урбанистичком уређенош ћу (први УП добија 1955, ГУП 1968, ел. осветљење
1930, водовод почетком 20. века...). Становништво је
српско, углавном досељено са Косова у 18. и почетком
19. века, а после Другог светског рата и из других
делова јужне Србије. Први писани документ о насељу
датира из 1724. године, а за варошицу је проглашена
1924. године. Динамичан економски раст бележи од
краја 19. века, а нарочито након рата. Има три основне
школе, три средње школе, дом културе, дом здравља,
пијацу, ветеринарску станицу приватну задругу „
Пландиште „ са матичним службом, Сточарско ветеринарски центар „ Велика Плана „, Фабрику за производњу сточне хране „ СТО ПОСТО“, низ спортских
објеката (стадион, спортску халу, базен, хиподром).
Културне манифестације: научни скуп о Карађорђу,
ликовна колонија Покајница, позоришни фестивал
Масукин...У непосредној близини града је манастир
Копорин (1402. година, задужбина деспота Стефана
Лазаревића), манастир Покајница са црквом брв наром која је посвећена Преносу моштију св. Николе
(1818. година).
Велико Орашје (2229 ст.), мешовито насеље збијеног типа, на долинској тераси Велике Мораве (око
100 мнв), код ушћа Јасенице, поред железничке пруге
Велика Плана - Смедерево, на 6км северно од Велике
Плане. Површина атара је 2126ха. До 1948. године
било је седиште среза. У атару насеља је и заселак
Крушево. Постанак насеља се везује за расељавање
села Ливаде средином 18. века. Становништво је
српско, сеоска слава је Св. Петка. Црква Св. Петке је
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подигнута 1890. на темељима старог српског храма на
којима је пронађен натпис из 1175. Струју добија
50-их година 20. века. Водоснабдевање је индивидуално (бунари), у току је изградња водоводне дис трибутивне мреже и гасоводне мреже. Има осмогодишњу
ОШ, б иблиотеку, здравствену станицу, пошту,
земљорадничку задругу, ветеринараску амбуланту,
локалну пијацу и др.
Доња Ливадица (2053 ст.), сеоско насеље збијеног
типа, на десној обали В. Мораве (95мнв), северно од
пута Велика Плана-Жабари, 7км источно од Велике
Плане. Површина атара је 2084ха. Дели се на три мале; Бугарију, Поповачу, Дрекиће. Формирана је средином 18. века након расељавање села Ливаде. Становништво је српско, досељено са Косова, Пештара и
источне Србије, сеоска слава је Тројице. Храм посвећен Св. пророку Јелисеју подигнут 1892. Струју добија 1951., водом се снабдева из бунара. Има осмогодишњу ОШ, пошту, амбуланту и др.
Крњево (4253 ст.), мешовито насеље разбијеног
типа (120 – 150 мнв), 10 км северно од Велике Плане
поред железничке пруге Велика Плана - Смедерево.
Површина атара је 4073ха. Обједињује 8 мала са две
месне заједнице – Крњево центар на побрђу и Савановац у долини. Постанак села се везује за некадашње
Ливаде. Становништво је српско, досељено у 18. и 19.
веку из околине Зајечара, Прокупља, Битоља и са Косова. Црква брвнара посвећена Св. великомученику
Георгију изграђена је 1750. год. (нова црква Св. Саве
изграђена је седамдесетих година XX века. Ел. осветљење добија 1950, водом се снабдева из сеоског водовода (централни део села) и из бунара. Има осмогодишњу ОШ, библиотеку, здравствену станицу, железнич ку станицу, пошту, локалну пијацу, Д ИС,
ЦМАНА-Фбрика за производњу сточне хране , „Мали
подрум Радовановић „и др.
Купусина (267 ст.), сеоско насеље, разбијеног типа,
у долини и странама Широког потока, 13км ЈИ од
Велике Плане. Налази се у Катастарској општини
Ракинац (2.638ха). Дели се на 5 крајева. Статус
сам о с т ал н ог н асе ља д о б и ј а 1 9 4 7. год и н е.
Становништво је српско, досељено почетком 19 века
из околине Ужица, Куршумлије, Сјенице и др. и слави
Св. цар Константин и царица Јелена. Струју добија
1957/58, водоснабдевање је индивидуално (бунари и
извори), а у центру насеља из локалног водовода. Има
четврогодишњу ОШ.
Лозовик (5607 ст.), мешовито несеље, на левој
долинској тераси Велике Мораве (86м), поред старог
пута Велика Плана-Смедерево и железничке пруге
Велика Плана - Смедерево, 19км северно од Велике
Плане. Површина атара је 4451ха. Назив вероватно по
густој лози некада у овом крају. Физиономски
подељен у 4 мале. Спада у стара насеља. Помиње се у
смедеревско дефтереу 1476. године. Становништво је
српско (сеоска слава је Петровдан), досељено са
Косова и Метохије, околине Пирота, Новог Пазара,
Крушевца и Пожаревца. Има две православне цркве
посвећене Св. апостолима Петру и Павлу; брвнара је
подигнута 1831. а нова 1895. године. Струју добија
1956/57, а водо м се снабдева из бунара. Има

989. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

осмогодишњу ОШ, б иблиотеку, здравст вену и
ветеринарску амбуланту, локалну пијацу, железничку
станицу и др.
Марковац (3228 ст.), мешовито насеље збијеног
типа, на левој долинској тераси Велике Мораве
(120м), између железничке пруге и аутопута Бео град-Ниш, 10км јужно од Велике Плане. Површина
атара износи 3.149ха. У западном делу атара налази се
заселак Пиносава. Марковац је важно саобраћајно
чвориште: петља на Ауто путу Београд–Ниш поред
које је подигнут туристичко-угоститељски објекат
Стари храст. Становништво је српско (сеоска слава
Рођење Пресвете Богородице), досељено крајем 18.
века са Косова и Метохије, из Ресаве, источне Србије
и др. На месту православнe црквe сазидане 1872.
године гради се нова црква. Струју добија 1957, а
водоснабдевање је бунарско. Има осморазредну ОШ,
здравствену и ветеринарску амбуланту, локалну
пијацу, пошту, железничку станицу и др.
Милошевац (3426 ст.), мешовито насеље збијеног
типа на левој долинској страни Велике Мораве (88м),
смештено између реке, железничке пруге, 17км
северно од Велике Плане. Површина атара је 3144ха.
Подељено је на три мале. Спада у стара села, спомиње
се још 1476. у турским изворима. Током 16. века спада
у највећа села Србије (300 кућа). Становништво је
српско (сеоска слава је Ђурђевдан), досељено у 18. и
19. веку са Косова, из Ресаве, околине Дебра, Крушевца и др. Индекс. Правславна црква је изграђена
1870. године. Струју добија 1950-их, водом се снабдева из копаних бунара. Има осморазредну ОШ, здрав ствену амбуланту, „Бисер“, локалну пијацу, произ вод њу семенске паприке, парадајза и лубеница.
Ново Село (1256 ст.), мешовито насеље разбијеног
типа, на левој долинској страни Велике Мораве
(102м), са обе стране пута и ж елезничке пруге
Београд-Ниш, 8 км јужно од Велике Плане. Површина
атара износи 1695ха. Комуникацијама је подељено на
два физиономска дела са 5 крајева. Спада у најмлађа
села Великог Поморавља. Настало је 1830. године из два јањем из Аџибеговца (Старо Село). Становништво
је српско (сеоске славе су Цвети и Велика Госпојина),
досељено са Косова, из Драгачева, Млаве, околине
Колашина и др. Православна црква је подигнута 1894.
године. Електричну енергију добија 1950-их, а водом
се снабдева из бунара. Има осморазредну ОШ, здрав ствену станицу, ветеринарску амбулант, пошту и др.
Радовање (689 ст.), сеоско насеље разбијеног типа,
на косама пиносавске површи (220м), 7км ЈЗ од Ве лике Плане. Површина атара износи 1287ха. Обухвата
неколико заселака. Спада у стара насеља. Претпос тав ља се да је првобитно насеље (спомиње се у 16. веку)
расељено, а након 2. српског устанка поново на сељено становницима суседног села Ракинац. Ста новништво је српско, досељено из Ракинца, околине Чачка,
Нове Вароши, Сјенице и источне Србије. У радовањском лугу је 13. јула 1817. убијен Карађорђе. На том
месту је по налогу Александра Првог Карађорђевића
подигнута 1930. год. црква Св. архангела Гаврила
(Захвалница). Струју добија крајем 1950-их година,
водом се снабдева преко сеоског водовода. Има
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четвор огодишњ у ОШ, зд равствен у амбуланту,
пошту, земљорадничку задругу и др.
Ракинац (1100 ст.) сеоско насеље разбијеног типа на
косама и у долини Широког потока (160 - 200м), са обе
стране локалног пута Ново Село – Ракинац - Пиносава, 11км јужно од Велике Плане. Површина атара износи 2638ха. Убраја се у стара српска села. По предању постајао је у време косовског боја под именом Вукошић а помиње се и као Стекојевац. Први писани дикумент о селу датира из 1818. Становништво је српско
(сеоска слава је Св. архангел Гаврило), досељено из
околине Ужица, Куршумлије, Сјенице, Старог Влаха,
Тимока и др. Православна црква је подигнута 1875.
Струју добија 1957/58, а водом се снабдева из бунара.
Има четворогодишњу ОШ, здравствену и ветери нарску амбуланту, пошту, приватну земљорадничку задругу са матичном службом, приватну земљорадничку задругу „ Чекерац „ са матичномм службом, и др.
Старо Село (3022 ст.), мешовито насеље разбијеног
типа, на левој долинској страни Велике Мораве
(100м), с обе стране аутопута и железничке пруге
Београд-Ниш, 5км јужно од Велике Плане. Површина
атара је 3397ха. Обухвата три краја. Од средине 18.
века носи име Аџибеговац. Први пут се појављује у
писаном документу 1788. Године 1827. Аџибеговац са
236 кућа представља највеће село у Србији. Становништво је српско, досељено са Косова, из околине
Алексинца, Драгачева, Колашина и др. Православна
црк ва је подигнута 1885. Струју добија крајем
1950-их, водоснабдевање је индивидуално. Има осморазредну ОШ, здравствену и ветеринарску амбу ланту, пошту, приватну земљораднич ку задругу „
АГРОМЛАКА „ и др.
Трновче (1060 ст.), сеоско насеље збијеног типа, на
левој долинској страни Велике Мораве (91м), 12 км
северно од Велике Плане. Површина атара износи
1084ха. Куће су груписан дуж сеоских путева. Становништво је српско (сеоска слава је Рођење Пресвете
Богородице), досељено са Косова, из околине Врања,
источне Србије. Струју добија 1957, а водом се снабдева из копаних бунара. Има четворогодишњу ОШ,
здравствену станицу, пошту и др.
Рурална подручја на територији општине Велика
Плана имала су релативно равномеран и константан
развој од почетка XIX века, који се огледао у развоју
пољопривреде, уређењу територије атара (просецање
канала и изградња насипа), организовању друштвеног
живота (формирање школа и подизање цркава),
привредном развоју (снажан задружни покрет и појава занатских радњи и радионица), што је било праћено
адекватним и сталним популационим растом. По времене ексцесне ситуације (пре свега ратови и велике
природне непогоде – поплаве) нису битније утицале
на ток развоја насеља.
Међутим, у последњих пола века сеоска насеља на
подручју општине доживела су значајну трансформацију, што се огледа кроз следеће чињенице:
- дошло је до убрзане промене у структ ури
делатности сеоског становништава;
- последица тога је појава миграторних токова –
трајне миграције из села у градске средине, као и
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дневне миграције – становање у селу, а рад или
школовање у граду;
погоршала се старосна структура становништва и
дошло је до опадања броја становника чак и у
највећим сеоским насељима;
комунално уређење сеоски х насеља није у
сразмери пратило комунално уређење града.

Општи циљеви развоја сеоских насеља на подручју
општине Велика Плана састоје се у следећем:
-Стварање друштвено-економских и тржишних
услова за убрзани и стабилни економски и социјални
развој насеља;
-Заустављање депопулације и погоршања демографске и социјалне структуре становништва сеоских
насеља;
-Активирање локалних потенцијала и подизање
мотивације становништва да развија и уређује своје
насеље као дугорочну перспективу и избор за живот и
привређивање;
-Побољшање комуналног и социјалног стандарда и
квалитета живљења у сеоским насељима;
-Обезбеђивање економске и социјалне сигурности
домаћинстава и
-Очување и унапређивање еколошких, културолошких и других вредности у насељима и њиховим
атарима.
На основу напред постављених општих циљева, могу се дефинисати стратешки приоритети за развој
сеоских насеља на подручју општине Велика Плана:
-Зауставити опадање и стабилизовати број становника у сеоским насељима, као општи и основни циљ и
неоспорни приоритет;
-Створити услове да се смањи исељавање радно
активног становништва и женског дела популације;
-Обезбедити услове (организационе, просторне,
инфраструктурне) за отварање више мањих произ водних капацитета – по могућству са ослонцем на сировинску базу непосредне околине (прерада сточарских, ратарских, воћарских и винорадарских производа, као и минералних сировина (шљунка, песка и
глине);
-Усмеравати да се достигнути високи стандарди и
параметри становања адекватно користе (повећати
број стамбених јединица на рачун укупне површине
станова);
-Развити комуналну инфраструктуру, и то пре свега
водоводну мрежу у свим насељима и канализацију у
насељима у долинском делу општине;
-Изградити дистрибутивну мрежу за транспорт
природног гаса као економски и еколошки најприхватљивијег енергента, за потребе привреде (пољопривреда и производња) и становања (грејање);
-Осавременити постојеће комуналне објекте (гробља, пијаце) у местима где постоје и формирати нове
који ће бити неопходни за квалитетнији живот у
насељима (системи за прихват отпадних вода,
резервоари, евентуално изворишта);
-Организовати систем за одношење и депоновање
или прераду отпада на еколошки прихватљив начин,
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на општинском или међуопштинском нивоу у који ће
бити укључена сва насеља;
-Унапредити комуналну хигијену насеља;
-Дефинисати зоне очуваних природних карактеристика од значаја за свако насеље понаособ (приобаље
Велике Мораве, поједини локалитети у брдском делу
општине) и
-Формирати препознатљиву физиономију насеља и
истаћи шире познате објекте (порта у Лозовику, цркве
по насељима и сл.).
Приоритети развоја сеоских насеља на подручју
општине Велика Плана ослањају се на чињеницу да су
сеоска насеља у долини Велике Мораве – поготово
она северно од Велике Плане – део урбане регије у доњем Великопоморављу, која се формира уз комуникације између Смедерева и Велике Плане.
Уважавајући наведену чињеницу и дефинисане
циљеве развоја сеоских насеља на подручју општине
Велика Плана, реализација ових приоритета омогућава да сеоска насеља остану са значајним популационим потенцијалом и у наредном периоду. Развијене
терцијарне делатности у сеоским насељима, као и развој секундарних делатности на појединим подручјима
у близини пруге и Цариградског друма – уз афирмацију и валоризацију природних потенцијала – су ос новна стратешка опредељења и приоритети сеоских насеља. Планска решења морају се ослањати и на створене
градитељске вредности и покушаје да се препозна, дефинише и опште прихвати став становника сваког
сеоског насеља о свом селу, а уједно да се уваже физичко-географске и социо-економске разлике између
долинских и брдских насеља.
Организација саобраћаја и саобраћајна повезаност
унутар општине, као и са непосредним и даљим окружењем, од изузетног је значаја за реализацију стратегије развоја сеоских насеља, јер њихов свеобухватни
развој може да се оствари у условима потпуне отворености насеља за све позитивне утицаје из окружења.
АНАЛИЗА СТАЊА
У СЕКТОРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ
1.1.6. Стање пољопривредних ресурса
Прилог Табела 1 и 3 Годишњег програма
1.1.6.1 Земљиште

КО

укупно пољопри - планиравредно земљиште
но за
у државној
закуп у
својини (ха)
2015. (ха)

Доња Ливадица

69.5640

27.5147

Крњево

71.9942

61.3207

Лозовик

111.2133

4.8367

Марковац

72.8581

37.2129

Милошевац

98.9552

57.3464

991. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
укупно пољопривредно земљиште
у државној
својини (ха)

планирано за
закуп у
2015. (ха)

Ново Село I

46.3818

24.7175

Ново Село II

1.1918

1.1918

Радовање

3.1895

2.2502

Ракинац

33.1728

4.2945

134.3987

38.5796

60.4331

28.3225

Велика Плана I

2.7627

2.5414

Велика Плана II

71.6881

23.5041

Велико Орашје

71.9989

58.6320

849.8022

372.2650

КО

Старо Село
Трновче

УКУПНО

Укупна површина пољопривредног земљишта у
својини Републике Србије (државној својини) на
територији општине Велика Плана, које се тренутно
даје у закуп:
- по Програму 2007. године =
48.1487 ха
- по Програму 2013. године =
76.4414 ха
- по Програму 2014. године =
205.2172 ха
- по ППЗ-у, по Програму 2014. год. = 121.3877 ха
УКУПНО ИЗДАТО
451.1950 ха

1.1.6.2. Вишегодишњи засади
Подаци су исказани табеларно п катастарским
општинама:
КО

воћњаци виногради

Доња Ливадица

19.4796

1.9370

Крњево

58.1182

197.1685

Лозовик

72.0828

9.6370

Марковац

15.1994

32.7759

Милошевац

70.6636

20.5804

Ново Село 1

15.1625

28.0272

Ново Село 2

2.9244

0.0000

Радовање

54.2392

15.7845

Ракинац

93.0896

44.1736

Старо Село

49.8900

68.5513

Трновче

13.9575

0.5055

Велика Плана 1

0.9952

0.0000

Велика Плана 2

22.5142

84.4439

Велико Орашје

20.6890

107.1801

509.0052

610.7649

УКУПНО

бр. 18. 11. август 2015. године

1.1.6.3. Сточни фонд
Сточни фонд општине Велика Плана тренутно
чини:
-5.277 грла говеда ( од тога 2187 грла крава )
-32.461 грла свиња ( од тога 3874 грла крмача )
-13.077 грла оваца ( од тога 8949 грла оваца за
приплод )
-2.245 грла коза
-127 грла коња
-117.649 комада кокоши
-2.990 комада ћурки
-4.203 кошница пчела
Повољни услови за гајење крупне стоке постоје у
Моравској долини, а брдско-планински део територије општине Велика Плана погодни су за развој ов чарства и козарства. Остали видови производње (сви њарство, живинарство, тов јунади) заступљени су у мањем обиму. Због негативних трендова у пољопривреди и сточарству (пад куповне моћи, смањење домаћег
и губитак иностраног тржишта, и сл.), породична газдинствима остала су релативно неразвијена, тржишно
недовољно усмерена, са традиционалним технологијама и имају социјални значај. Савремени робни
произвођачи су заступљени у малом броју.
Сточарска производња се базира на производњи ратарских култура-пшенице, кукуруза; крмних култура-луцерке, детелине и испаше на ливадама и пашњацима у брдском делу, као и на силажи. Неискоришћени
потенцијал за развој овчарства и козарства лежи у некоришћењу пашњачких површина у брдским пределима и приобаљу Великње Мораве. Сточарство као
грана пољопривреде постепено се опоравља, модернизује и повећава квалитет примарних производа.
Виши степен раста је присутан у производњи млека, у
односу на друге видове производње.
На територији општине Велика Плана преовлађује
гајење сименталског говечета, са преко 95%, док остатак чини холштајн и друге расе. Производне спо собности грла су различите. Просечна млечност уматичених плоткиња за стварну лактацију износи 5.326 кг. У
производњи млека, мали број произвођача остварује
високу производњу по грлу/породични бизнис, док
већина газдинстава задовољава егзистенцијалне потребе газдинства. Стандардним товом говеда (400–600
кг) бави се мали број газдинстава. У већини случајева,
пољо привредна домаћинства продају телад масе
150–200 кг.
На територији општине Велика Плана нема великих
газдинстава специјализованих за овчарство и ко зарство. Највећа стада имају око 100грла, у традицио налном узгоју. У овчарству преовлађује праменка и винтемберг. Интензивно свињарство и живинарство су
развијени у деловима у којима постоји обимна производња житарица, првенствено кукуруза. Број газдинстава са савременим свињарским и живинарским фармама је мали. Производи се углавном пласирају на локалним пијацама, кланицама и месарама. Најзаступљеније расе свиња су шведски ландрас и велики јоркшир. У мањем броју присутни пиетрен и дурок.
Производња јаја и бројлера заснива се на хибридима
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лаког и тешког типа. Производња живинског меса
високо је зависна од увоза хибрида, протеинске хране,
адитива и лекова.
У периоду од 2002. до 2012. године приметан је
тренд раста броја кошница карактеристичан и за национални ниво. Иако већи део пчеларења територијано потпада под околне општине где је паша доступнија, у општини Велика Плана постоји удружење пчелара које посредује у паковању и извозу меда. Величина
производње, али пре свега квалитет, су конкурентни и
на ширем тржишту. У 2013. години просечна количина меда по кошници износила је 22 кг.. Добро организовани произвођачи који су у удружењу које са чланством ради на прихватању добре пчеларске праксе,
доприносе да се релативно екстензивни систем гајења
све више унапређује, а мед стандардизује и пласира и
кроз веће извознике и диструбутер (Медино, Биодвиг
..). У пчеларењу су заступљена оба система и стационарни и селидбени, а подручја Хомоља и Војводине,
су најчешће одреднице за медну пашу, кад су у
питању багремов ливадски и сунцокретов мед , као и
Фрушка Гора кад је у питању липов мед.
Општина Велика Плана стимулише набавку опреме
за пчеларство-кошница и пакетних ројева, са 50 %, а
преко удружења „ Радилица „ из Велике Плане.
1.1.6.4. Механизација, опрема и објекти
На територији општине Велика Плана има укупно:
- 2.484 објеката за смештај говеда-капацитета
17.528 места
- 3.949 објеката за смештај свиња-капацитета 87.526
места
- 1.807 објеката за смештај кокошака носиља-капацитета 113.248 места
- 1.856 објеката за смештај остале стоке-капацитеа
40.874 места
- 3.676 објеката за сештај кукуруза-кошева, капацитета 135.956 м3
- 960 амбара, капацитета 28.809 m³
-29 силоса, капацитета 920 т
- 7 објеката – сушара
- 200 објеката за силажу
- 1.562 објекта за смештај пољопривредних машина
и опреме
- 12 објеката – хладњача
- 3 стакленика, капацитета 814 m²
- 747 пластеника, капацитета 293.402 m²
Пољопривредна механизација на газдинствима је
застарела, старија од 15 година, односно преко 98% је
застарела механизација. Пољопривредници користе
технички мање захватне машине, са релативно већом
потрошњом горива и губицима при руковању) што
додатно утиче на раст производних трошкова. Према
резултатима пописа пољопривреде из 2012. године на
територији општине Велика Плана има 3634 ком
двоосовинских трактора.
Опремљеност објеката за смештај стоке је неуједначен и зависи од степена специјализације и величине
стада. Мали број пољопривредних газдинстава су
имала значајне инвестиције у унапређење стандарда,
изградњу и проширење постојећих капацитета. Ови
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објекти су технички добро опремљени и испуњавају
захтеве предвиђене стандардима о добробити животиња. И поред тога, управљање стајњаком и његово
складиштење остаје један од кључних проблема са
којим се суочава већина великих, али и део малих
произвођача.
Опремљеност пољопривредних газдинстава об јектима за складиштење репроматеријала и финализацију пољопривредних производа је ниска. Углавном се
користе постојеће „економске зграде“ и помоћни
објекти на газдинству.
Према резултатима пописа пољопривреде из 2012.
године на територији града Ниша има 12 хладњача, 7
сушара, 3 стакленика и 747 пластеника (са сезонском
тенденцијом пораста броја).
1.1.6.5. Радна снага
На територији општине Велика Плана има 5.266
пољопривредних газдинстава, чији су чланови стално
запослени на пословима пољопривреде, од тога:
- 3.825 газдинстава са 1-2 ангажована лица,
- 1.327 домацинстава са 3-4 ангажована лица
- 104 домаћинстава са 5-6 ангажована лица
- 10 домаћин става са преко 7 лица сталн о
запослених на пословим апољопривреде.
Учешће ангажоване радне снаге стално запослених
и сезо нских радника је знатно испод про сека
Републике.
На територији општине Велика Плана има 5.189
домаћинстава чији су чланови уједно и носиоци
газдинастава, од тога :
-701 домаћинство чији је носилац жена (13 %)
-4.488 домаћинство чији је носилац мушкарац (87
%).
На територији општине Велика Плана има укупно
11.274 чланова газдинства и стално запослених на
газдинству, од тога :
-4.639 жена ( 41% )
-6.635 мушкараца ( 59 % ).
Пољопривредне активности на породичном газ динству обављају искњучиво чланови породице и рођаци.
Стално запослених у оквиру ове категорије газ динства готово да нема. У структури чланова газдинстава
који су ангажовани у сектору пољопривреде на територији општин е Велика Плана п реовладавају
мушкарци са 59 %.
Будући развој сектора пољопривреде ограничава
изразито неповољна старосна и образовна структура
пољопривредне радне снаге. Овај проблем значајан је
како са аспекта социјалн е структуре руралних
средина, тако и у погледу људских потенцијала за
усвајање нових технологија, промену производне
структуре.
1.1.6.6. Структура пољопривредних газдинстава
Општина Велика Плана има следећу структуру
домаћинстава према броју условних грла :
4302 регистрованих пољопривредних газдинстава,
односно 14501 пољопривредних газдинстава, има
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укупно 14501 условних грла, највећи број газдинстава
- 4516 има до 4 условна грла.
Поседом до 5 ха располаже 3.131. газдинство (86
%), поседом од 5 до 20 ха располаже 436 газдинства
(12 %), поседом од од 20 до 100 ха располаже 56
газдинстава (1,6 %) и поседом преко 100 ха располаже
само 1 газдинство.
Просечна величина поседа по газдинству износи 2,9
ха.
На основу резултата Пописа пољопривреде из 2012.
године структура пољопривредних газдинстава
према броју условних грла стоке је следећа: мање од 4
условна грла – 4516 ПГ; од 5 до 9 УГ – 478 ПГ; од 10-14
УГ – 123 ПГ; од 15-19 УГ-59 ПГ; од 20-49 УГ -75 ПГ;
преко 50-99 УГ – 11 ПГ; од 100-499 4 . Укупан број УГ
на територији општине Велика Плана је 14501.
1.1.6.7. Производња пољопривредних производа
Територија општине Велика Плана није изузетак од
националног контекста, јер не постоји значајно развијен тржишни ланац којим се омогућава дорада, паковање и чување воћа и поврћа. Такође прерадни капацитети су скромни, како на нивоу газдинстава, док
капацитети прерађивачке индустрије на територији
општине Велика Плана готово да и не постоје.
Ратарска производња, где преовладава производња
крмне базе, упркос уситњености поседа, ниском степену коришћења механизације, минералних ђубрива
и средстава за заштиту биља ( због ниске економске
мо ћи пољопривредника ), показује позитивне трендове раста, односно повећања приноса за све ратарске
кул туре, а нарочито кукуруза, зависно од степена приме не агротехничких мера, временских прилика у
вегетационом периоду и заступљеног сортимента, тј.
хибрида.
Сточарска производња, је производња која бележи
најбољи тренд раста у општини Велика Плана, ипак
напредак је нешто мање наглашен кад је у питању
овчарство. У протеклих неколико година локално тржиште производа од крављег млека је доста унапређено отварањем малих продавница за продају сирева,
киселог млека и других прерађевина. Органска производња је заступљена на занемарљивим површинама.
1.1.6.8. Земљорадничке задруге
и удружења пољопривредника
Задружни сектор треба да буде доминантни облик
социјалног предузетништва и као такав представља
значајну компоненту руралног развоја и социјалне
еко номије и да доприноси уравнотеженом регионалном развоју и одрживом развоју. У општини Велика
Плана функционише једна земљорадничка задруга у
области ратарства (од укупно 12 некадашњих зад руига). Заједнички наступ при уговарању производње
и продаји, набавка репроматеријала или преговори са
државним институцијама ради регулисања својих
пр ава или з аједнички х интереса изиску је већу
промоцију предности у удруживање у земљорадничке
задруге. На територији општине Велика Плана функцио нише Земљорадничка задруга „Велико Орашје“,
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ПЗ „ Чекерац „ Ракинац; ПЗ „ Пландиште „Велика
Плана, Општа земљорадничка задруга „ Агро млака“
Старо Село.
У складу са постојећим производним ресурсима у
пољопривредној производњи, формирана су и специјализована пољопривредна удружења, која актвино
учествују у креирању и реализацији сопствених улагања, која се баве повртарском производњом, производњом млека и млечних производа, производњом
меса и меда. Регистровано је 6 пољопривредних уд ружења, која имају своје стратешке и акционе планове,
израђене у сарадњи са локалном самоуправом и у
складу са наведеним плановима реализују активности
и инвестиције на пољопривредним газдинствима и у
оквиру удружења. Активности удружења пољопривредника која се подржавају од стране локалне самоуправе су: учешће на манифестацијама ради пормоције
произ вода, апликација пројеката ради унапређења
примарне и прерађивачке производње према локалним, републичким и страним донаторима и парт нерство у релизацији пројеката из области пољопривреде
и руралног развоја.
1.Уд ружење пчелара „РАДИЛИЦ А” - Велика
Плана
2.Удружење одгајивача говеда сименталске расе –
Велика Плана
3.Удружење одгајивача расних свиња „МОРАВКА”
- Милошевац
4.Удружење идгајивача оваца и коза „КАРАЂОРЂЕВ ТОР” - Велика Плана
5. Удружење повртара „ ПОМОРАВАЦ „ - Велика
Плана
6.Удружење корисника вода „ Велика Морава Велика Плана.
1.1.6.9. Трансфер знања и информација
Локална самоуправа у сарадњи са институцијама у
пољопривреди (ПССС „ Смедерево „ Колари), научним институцијама (институти и факултети), при ватним саветодавним сектором, развојним регионалним
агенцијама и другим релевантним чиниоцима ру ралног развоја и пољопривреде, у највећој мери доприноси веома доброј имформисаности и трансферу стручних знања крајњим корисницима. Информисаност се
спроводи путем јавног информисања о актуелностима у пољопривреди и селу (регионалне ТВ, емисије и
наступи пољопривредних и других стручних лица) и
путем организованих скупова са мештанима. Нове
технологије брже и ефикасније се прихватају од стране већих пољопривредних газдинстава. Обуке пољопривредника и сеоског становништва раде се путем
организованих једнодневних или вишедневних тренинга, семинара и радионица и свакодневним радом
на терену на газдинствима.
Постоји дуго годишња пракса о дрганизације
зимских школа за пољопривредник, у сарадњи са
ПССС „ Смедереево „ Колари.
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1.2. Врсте (структура) мера и планирани износи
Табеларни приказ планираних мера у програму
Табела 1.2.1. Планиране мере директних плаћања

Ред.
бр.

1.

Назив мере

Шифра
мере

Износ
подстицаја по
јединици мере
(апсолутни
износ у РСД)

Планирани
буџет за меру
(укупан износ
по мери у РСД)

Регрес за преми - 100.1.1
ју осигурања за
усеве, плодове,
вишегодишње
засаде, расаднике и животиње

3.420.000,00 /

УКУПНО

3.420.000,00

Износ подстицаја по кориснику (%) (нпр.
30%, 50%, 80%)

Максимални
износ подршке
по кориснику
(ако је дефинисан) (РСД)

30% од уплаћене /
премије
осигурања

Табела 1.2.2. Планиране мере политике руралног развоја

Ред.
бр.

Назив мере

Шифра
мере

Износ
подстицаја по
јединици мере
(апсолутни
износ у РСД)

Планирани
буџет за меру
(укупан износ
по мери у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)
(нпр. 30%, 50%,
80%)

Максимални
износ подршке
по кориснику
(ако је дефинисан) (РСД)

1.

Одрживо
201.1.
коришћење
пољопривредног
земљишта

468.000,00
Комасација

/

100

/

2.

Инвестиције за
унапређење и
развој руралне
инфрастриктуре
и услуге

301.

884.250,00
Студија
наводњавања за
општину Велика
Плана

/

100

/

3.

Трансфер знања
и развој
саветодавства –
Унапређење
обука у области
пољопривреде и
руралног
развоје.

305.

1.180.000,00
/
(Изложба говеда
сименталске
расе) + НС Сајам
(440.000,00 )
=1.620.000,0

100

/

УКУПНО

2.972.250,00

Табеларни приказ планираних финансијских средстава АП/ЈЛС
Табела 1.2.4. Финансијски оквир програма
Буџет

Вредност у
РСД

Учешће
у%

Учешће буџета Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја у укупном буџету АП/ЈЛС
Укупан износ буџета за реализацију Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја

6.392.250,00

Буџет за мере директних плаћања

3.420.000,00

Буџет за подршку мерама руралног развоја

2.972.250,00

Буџет за остале мере

-
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1.3. Циљна група и значај промене која се очекује
за кориснике након примене Програма
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
територију општине Велика Плана утврђујe се структура мера, односно намена и начин коришћења сред ст а в а за 20 15. годин у, у уку пном изн осу од
6.392.250,00 динара, која су Одлуком о буџету општине Велика Плана за 2015. годину (‘Међуопштински
службени лист” број ———-/2015), опредељена на
буџетским позицијама, средства за Буџетски фонд за
пољо привреду и рурални развој општине Велика
Плана.
Потенцијални корисници мера подршке су регистро вана пољопривредна газдинства са територије
опш тине Велика Плана са активним статусом у складу са Правилником о упису у регистар пољопривред них газдинстава и обнови регистрације, затим удруже ња и асоцијације пољопривредних произвођача,
удружења водокорисника и удружења грађана која су
основана ради обављања промотивних и непољо привредних делатности за развој села и заштиту живот не средине, предузетници и правна лица за пружање саветодавних и других услуга.
Реализација Програма, односно дефинисане мере
допринеће:
-модернизацији производње и јачању производне
конкурентности:
- повећање продуктивности газдинства,
- смањење производних трошкова;
-достизању националних и стандарда ЕУ на пољу:
- заштите животне средине,
- јавног здравља,
- здравља животиња и биљака,
- добробити животиња,
- заштите на раду;
-повећању квалитета произв ода, хиги јене и
безбедности хране;
- п об ољ ш а њу ко н к у рент н о с т и п ор о д ични х
пољопривредних газдинстава;
-увођењу нових технологија и иновација, и
отварање нових тржишних могућности;
-побољшању квалитета производа уз испуњавање
националних и ЕУ стандарда у области безбедности
хране и заштите животне средине;
-очувању производње традиционалних производа;
-повезивању сектора пољопривреде и сектора
туризма;
-унапређењу непољопривредних делатности на
сеоском подручју;
-добијању производа веће додате вредности у циљу
повећања доходка и побољшању одрживих услова за
живот сеоског становништва.
Пољопривредна политика и политика руралног
развоја Републике Србије обухвата низ мера и актив нос ти које предузимају надлежни органи у циљу обез беђивања квалитетне и здравствено исправне хране,
јачања конкурентности пољопривредних производа
на тржишту, подизања нивоа животног стандарда
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пољопривредника, пружања подршке руралном развоју и заштити животне средине од негативних утицаја пољопривредне производње.
1.4. Информисање корисника о могућностима
које Програм пружа
Информисање потенцијалних корисника о мерама
које су дефинисане Програмом вршиће се путем
пољо привредних стручних служби, органа ЈЛС,
путем трибина, предавања, локалних медија.
По усвајању Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја за територију општине Велика Плана за 2015.
годину од стране општинског већа, исти се објављује
на званичном сајту, као и на сајту Управе за пољопривреду и развој села www.niskoselo.com.
Информисање потенцијалних корисника о мерама
Програма, врши се такође, путем организовања и одржавања трибина и предавања за локалано сеоско становништво, путем локалних медија, друштвених мрежа, дистрибуцијом штампаних обавештења преко
ПССС и сеоских месних канцеларија (флајери,
обавештења и др.).
Информисање потенцијалних корисника врши се и
непосредним контактом у просторијама ресорне
Управе и радом на терену.
1.5. Мониторинг и евалуација/надзор
реализације Програма
Општинска управа општине Велика Плана-Одељење за привреду и локални економски развој, које обавља послове на изради предлога Програма и реализацији мера након усвајања истог; расподелу и контролу
управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Велика План;
врши контролу и процену успешности спровредених
мера и одлучују о захтевима по појединим мерама;
врши контролу документације и законску исправност
поднетих захтева, у оквиру своје надлежности.
У процесу мониторинга и евалуације учествује и
Општинско веће које усваја годишњи извештај.
Одељење за привреду и локални економски развој
на крају буџетске године организује састанке са корисницима средстава по Програму мера, ради добијања информација о успешности реализованих мера и
оствареним резултатима и ради добијања података о
потребама за увођењем нових или ино вацију/кориговање постојећих мера. На основу систематизованих
података радних тела и комисија и крајњих корисника, Одељење за привреду и локални економски развој
прати годишњу реализацију, остварене резултате и
ефекте спроведених мера Програма и даје предлог о
даљем спровођењу истих или увођењу нових мера
подршке.
Поглавље 2: Преглед мера
Навести све планиране мере у Програму и ускладити их са Законом о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју.
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3.Опис мера
3.1. Назив мере: Регреси
Шифра мере: 100.1
100.1.1 Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње
3.1.1. Образложење
У складу са Законом о подстицајима у пољо привреди и руралном развоју, јединице локалне самоуправе
(Сл. гласник РС 10/13 и 142/14) могу да утврђују мере
које се односе на директна плаћања за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње, као и регресе за репродуктивни
материјал и то за вештачко осемењавање. Ова мера је
у складу са националном Стратегијом пољопривреде
и руралног развоја 2014.– 2024.
Регресирање премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња, у 2015.
години има за циљ стимулисање коришћења осигурања од штете, што доводи до смањења ризика производње, кроз обезбеђење покрића евентуалног губитка
у случају штете, чиме се стварају услови за стабилан
приход пољопривредних газдинстава и одржања континуитета производње, као и њеног унапређења.
Штете на пољопривредним усевима, стоци и другим
ресурсима редован су пратилац пољопривредне производње, посебно од временских непогода на усевима
и штете које причињавају дивљачи на стоци. Штете
већег обима превазилазе могућност санирања од стране произвођача и могу озбиљно да угрозе опстанак
газдинстава, а тиме и дугорочно одрживи развој производње. Мали број пољопривредних газдинстава врши осигурање пољопривредне производње и користи
могућност регресирања премија осигурања. Мера се
спроводи већ неколико година и показује позитиван
ефекат у смислу повећања броја корисника и прихватања мере као реалне потребе у односу на климатске
појаве и друге негативне утицаје на пољопривредну
производњу.
Земљишни фонда општине Велика Плана чине:
-Оранице 21.572 ha -91%
-Воћњаци 509 ha –2,2 %
-Виногради 611 ha –2,6 %
-Ливаде 286 ha –1,2 %
Сточни фонд општине Велика Плана тренутно
чини:
-5.277 грла говеда (од тога 2187 грла крава)
-32.461 грла свиња (од тога 3874 грла крмача)
-13.077 грла оваца (од тога 8949 грла оваца за
приплод )
-2.245 грла коза
-127 грла коња
-117.649 комада кокоши
-2.990 комада ћурки
-4.203 кошница пчела.
Горе наведени статистички подаци илуструју значај
наведене мере за очување капацитета у пољопривредној производњи.
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3.1.2. Циљеви мере
Реализација ове мере позитивно утиче на еко номски и социјалнијални развој руралне средине:
-подизање конкурентности производње и стварање
тржишно одрживог произвођача;
-обезбеђивањ е услова за уравно тежен развој
говедарства;
-боље коришћење расположивих ресурса;
-јачање вертикалне интеграције у производњи
млека и меса;
-подизање стандарда живота у руралној средини и
пољопривредни х произвођача кроз повећањ е и
стабилност дохотка пољопривредних газдинстава.
Регресирањем премије осигурања за усеве, плодове,
вишегодишње засаде, расаднике и животиње циљ је
да се пружи подршка пољопривредним произвођачима да осигурају своје усеве и стоку чиме се обезбеђује
смањивање дугорочно негативних последица штета
проузрокованих природним непогодама и другим
ванредним догађајима.
3.1.3. Веза са мерама Националног програма
за рурални развој
Није применљиво.
3.1.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници мере су физичка лица – носиоци
регистрованог пољопривредног газдинства или власници грла – чланови регистрованог пољопривредног
газдинства.
3.1.5. Економска одрживост
За реализацију ове мере није потребно подносити
бизнис план или пројекат о економској одрживости
улагања.
3.1.6. Општи критеријуми за кориснике
Општи критеријуми за кориснике по овој мери:
-Корисник има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем и
производњом на територији општине Велика Плана,
-Потписана изјава да не постоји захтев за исто
улагање у другим јавним фондовима;
-Корисник мора да испуни доспеле обавезе по
раније одобрен им захтевима финансираним из
средстава буџета општине Велика Плана.
3.1.7. Специфични критеријуми
За реализацију ове мере корисник је у обавези да
испуни само опште критеријуме.
3.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра Назив инвестиције
регреса

Износ

100.1.1 Регрес за премију осигурања за усеве, плодове,
вишегодишње засаде,
расаднике и животиње

3.420.000,00
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3.1.9. Критеријуми селекције

Критеријуми селекције се не примењују при
реализацији ове мере, већ се средства одобравају по
редоследу пријема потпуних захтева.
3.1.10. Интензитет помоћи
Износ регреса за полисе осигурања од штета на
усевима, плодовима, вишегодишњим засадима,
расадницима и животињама износи 30% вредности
полисе осигурања.
3.1.11. Индикатори/показатељи
Ред.
број

Назив показатеља

1.

Број ха осигураних од штета на усевима,
плодовима, вишегодишњим засадима,
расадницима

2.

Број осигураних грла

3.

Укупан број подржаних газдинстава за
регрес премије осигурања за усеве,
плодове, вишегодишње засаде, расаднике и
животиње

3.1.12. Административна процедура
Реализација регресирања полисе осигурања од штета на усевима, плодовима, вишегодишњим засадима,
расадницима и животињама се спроводи на следећи
начин:
-објављивање јавног позива за подношење захтева
за регрес полисе осигурања
-захтев за коришћење средстава за осигурање усева
и плодова подноси се Одељењу за привреду и локални
економски развој, општинске управе општине Велика
Плане, најкасније до 31.10.2015. године, а за осигурање животиња најкасније до 31.12.2015. године; захтев
из става 1. овог члана садржи:
1. податке о подносиоцу захтева (образац);
2.фотокопију личне карте;
3 .фотокопију потврде о акти вном статусу у
2015.години;
4.фотокопију наменског текућег рачуна отвореног
код пословне банке.
5.копија полисе осигурања издата од стране друштва за осигурање код кога је подносилац осигуран у
периоду од 1. новембра претходне до 31. октобра
текуће године, а оригинал се доставља на увид;
6.потврда о извршеном плаћању укупне премије
осигурања;
7.извод из регистра пољопривредних газдинстава
које издаје Управа за трезор.
-Одељење за привреду и локални економски развој,
општинске управе општине Велика Плане утврђује да
ли су испуњени прописани услови за остваривање
пра ва на коришћење регреса полисе осигурања пољопривредне производње и доноси одлуку о исплати
регреса за полису осигурања.
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-средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редоследом поднетих комплетних захтева, а крајњи рок за подношење захтева је 31.12.2015.
године.
-по захтевима се поступа по хитном поступку, а
најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева.
-решење о утврђивању испуњености услова, одобравању коришћења и преносу средстава за осигурање доноси Општинска управа-Одељење за привреду и
локални економски развој. Пренос средстава на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке врши се до 5. у месецу за решења донета у
претходном месецу.
3.2. Назив мере: Одрживо коришћење
пољоприв редног земљишта
Шифра мере: 201.1.
1.1. 3.2.1. Образложење програма комасације
(201.1.2.)
Предмет програма је спровођење комасације на
деловима катастарских општина Ракинац, Радовање,
Марковац и Ново Село у Општине Велика Плана на
површини од 1380 ха.
Програм комасације је инициран од стране Општине Велика Плана, валсника земљишта (ималаца
права на непокретностима) и Управе за пољоприв редно земљиште Министарсва пољопривреде, шумарства и водопривреде, са задатком да се изврши укруп њавање и обликовање приватних поседа и издвоји и групише земљиште у државној својини и тако створе услови за ефикаснију пољопривредну производњу,
заштиту и наводњавање земљишта.
Програм комасације се израђује са циљем дефинисања програмских основа за реализацију комасације
на деловима катастарских општина Марковац и Ново
Село, која обухвата дефинисање:
-границе комасационог подручја
-врсте и обима комасационих радова (геодет ско-техничких радова, радова Комисије за спровођење
комасације и њених подкомисија и инвестиционих
радова),
-рокова извођења комасационих радова,
-обима и извора средстава за финансирање радова,
-финансијско-тржишних и друштвено-економских
ефеката спровођења комасације.
За израду Програма користиће се сва расположива
техничка и друга документација која се односи на
подручје Општине Велика Плана, као и.
-Просторни план Општине Велика Плана 2012. –
2022,
-Стратегија одрживог развоја општине Велика
Плана 2010. – 2014
-Локални еколошки акциони план Општине Велика
Плана (2009/2010)
-Попис становништва, домаћинстава и станова у
Републици Србији, 2011.
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-Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за текућу годину,
-Планска (урбанистичка) и техничка документација
везана за јавну и локалну инфраструктуру као и за
про јекте везане за пољопривредно и шумско
земљиште.
Корисници активно учествују у спровођењу комасације у циљу лакшег и бржег спровођења активности
на терену, уз доказ о власништву на парцелама, које су
пред мет комасације. За потребе састављања комасационе масе врши се утврђивање фактичког стања у погледу положаја и имаоца права својине и других
ствар них права на катастарским парцелама за
учесника комасације.
Ако се фактичко стање, које на терену није спорно у
погледу права својине и других стварних права на
парцели не слаже са стањем у Катастру непокретности, парцеле ће се укључити у комасациону масу на основу фактичког стања. Овим се не дирају права трећих лица на те парцеле.
Сви власници парцела на подручју комасације бити
обухваћени комасацијом. Први подаци о праву својине и другим стварним правима на парцелама се уносе
у комасациону масу, узима се стање у катастру непокретност. Документација за утврђивање фактичког
стања (база податак какатастра непокретности и катастарски планови) се преузима (у оригиналу или копији) од Службе за катастар Републичког геодетског
завода у Великој Плани.
Мера ће бити финансирана средствима из Буџета
Републике Србије, са учешћем од 75 % и Буџета
општине Велика План, са учешћем од 25 %.
3.2.2. Циљеви мере
Програм комасације се израђује са циљем дефинисања програмских основа за реализацију комасације
на деловима катастарских општина Ракинац, Радовање, Марковац и Ново Село Марковац и Ново Село
на 1380 ха, а то је укрупњавање парцела и изградња
атарских путева и стварање услова за изградњу
система за наводњавање изградњом преливних брана
за наводњавање са циљем интензивирања произ водње воћа и винове лозе.
Крајњи циљ је укрупњавање поседа власника на
одређеним катастарским парцелама и повећање
вредности поседа и земљишта.
3.2.3. Веза са мерама Националног програма за
рурални развој Републике Србије (НПРР)
Није применљиво
3.2.4. Крајњи корисници
Становиници и инд ивидуални пољопривредни
произвођачи, удружења, предузетници, предузећа,
управа за пољопривредно земљиште. Комасација се
спроводи у циљу укрупњавања поседа и развоја дела
општине где је брдовити крај и где до сада није била
спроведена комасација, у циљу развоја воћарства на
наведеној територији.
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3.2.5. Економска одрживост
Није потребан бизнис план
3.2.6. Општи критеријуми за кориснике
Не постоје
3.2.7. Специфични критеријуми
Не постоје
3.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра ин- Назив инвестиције
вестиције

Износ

201.1.

468.000,00

Одрживо коришћење
пољопривредног
земљишта
3.2.9. Критеријуми селекције

Редни
број

Тип критеријума за
избор

Да/Не

Бодови

1.
Мера се спроводи до краја утрошка средстава
3.2.10. Интензитет помоћи
100 %
3.2.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Број газдинстава који обухваћен
комасацијом

2.

Величина приватног поседа после
комасације

3.

Укупна комасирана површина
3.2.12. Административна процедура

Скупштина општине Велика Плана именује Комисију за комасацију, са циљем да спроведе поступак комасације, у периоду до две године од момента одоб равања средстава за извођење комасације од стране
Управе за пољопривредно земљиште.
Комасација је поступак који обухвата све власнике
земљишта на комасационом подру чју и сви су
обавезни да учествују у поступку комасације и дају
свој доприност, од приватних власника тако и
представника државног земљишта.
3.3. Назив мере: Инвестиције за унапређење
и развој руралне инфраструктуре и услуга
Шифра мере: 301
3.3.1. Образложење
Студија ће бити урађена у циљу утврђивања водних
потенцијала за наводњавање пољопривредног зем-
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љишта на територији општине Велика Плана, обзиром да се последњих деценија показало да долази до
кли матских промена које условљавају потребе за
наводњавањем, како би се сачувао и осогурао принос
пољопривредних култура у периодима интензивног
дефицита воде, у вегетационом периоду. На територији Општине Велика Плана, наводњава се свега 5%
пољопривредног земљишта, док је републички просек још мањи и износи 3%.
Општина Велика Плана је озбиљно схватила значај
вод них ресурса на својој територији, због чега је и
подржала израду ове Студије, која представља темељ
израде система наводњавања који ће, сигурни смо,
повећати наводњаване површине и до седам пута на
територији Општине Велика Плана.
Нека пољопривредна подручја имају довољно воде
од атмосферских падавина за раст усева док већина
других оскудева и потребно је градити системе за
наводњавање. Иригациони систем мора бити одржив,
обновљив извор воде, пажљиво надзиран, који користи ни више ни мање воде него што је природно пот реб но усевима јер, у супротном: постаје неефикасан,
необновљив извор.
Напретком технологије бушења дубоких бунара и
постављањем снажних пумпи у једно време се сматрало да се тако може решити питање наводњавања великих површина - међутим, ово није успешно решење,
непредвидљиво је, јер зависи од количине падавина и
великих материјалних улагања - а дешавало се да под зем ни резервоари вод е пресахну због објектив них/субјективних разлога. Економски је одрживо да
се наводњавање користи на начин који задовољава
потребе усева, односно специфичности терена и
поднебља.
Након спровођења мере регистрована пољопривред на газдинства могу се обратити за помоћ на основу
програма од стране ресорног министарства, помоћи
ИПАРД фондова, Фонда за развој Републике Србије,
на основу критеријума конкурса за чија средства
аплицирају, а повезана су са програмима које финансирају наводњавање.

бр. 18. 11. август 2015. године

3.3.4. Крајњи корисници
Физичка или правна лица која поседују сертификат
за израду стидија, а која на јавном позиву буду изабрана као извођач радова
3.3.5. Економска одрживост
Бизнис план није потребан

3.3.6. Општи критеријуми за кориснике
Биће дефинисани условима јавног позива

3.3.7. Специфични критеријуми
Нема специфичних критеријума.

3.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвести
ције

Назив инвестиције

Износ

301

Инвестиције за унапређење и развој руралне
инфраструктуре и услуга

884.250,00

3.3.9. Критеријуми селекције
Не постоје критеријуми селекције.
Редни Тип критеријума за
број
избор

Да/Не Бодови

1.

....

3.3.10. Интензитет помоћи
3.3.2. Циљеви мере
-Израда пројеката наводњавања у сагласности са
израђеном студијом наводњавања
-Ревитализација постојећих система по просечној
динамици од 50 ха годишње,
-Обнова заливних система, који се сада третирају
као „ван системи“, побољшањем њихових перформан си и функционалним и управљачким инкорпорисањем у веће системске целине,
-Реализација нових система најпре на земљиштима
највиших бонитетних класа, по просечној динамици
3.3.3. Веза са мерама Националног програма за
рурални развој Републике Србије (НПРР)
Није применљиво

100 %
3.3.11. Индикатори/показатељи
Редни Назив показатеља
број
1.

Број учесника јавне набавке

2.

3.3.12. Административна процедура
Након одобравања средстава од стране Министарства пољопривре и заштите животне средине, општина ће именовати Комисију за спровођење поступка
јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за
израду Студије.
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3.4. Назив мере: Трансфер знања и развој саветодавства - Унапређење обука у области
пољопривреде и руралног развоја
Шифра мере: 305
3.4.1. Образложење инвестиције Информативне
активности: сајмови, изложбе, манифестације,
студијска путовања
Сваке године истог датума се одржава изложба говеда сименталске расе на пољопривредно изложбеном простору у улици Живана Петровића у Великој
Плани. Датум одржавања наредне, 33. Изложбе је
10.09.2015.године. Циљ одржавања оваквих манифестација је вишеструки. Пре свега огледа се у представљању одгајивачко селекцијског успеха у говедарству,
пред стављању одгајивачких циљева у говедарству,
развоју такмичарског духа и свакако промовисање
говедарства и пољопривреде Велике Плане.
Поред тога што фармери морају да буду уписани у
регистар пољопривредних газдинстава потребно је да
грла говеда које поседују испуњавају услов да се могу
сврстати у квалитетна приплодна грла. То значи, да
грла треба да имају познато и контролисано порекло
за најмање две генерације уназад, и да су и сама обухваћена контролом продуктивности, репродукције и
екстеријера. Наравно, најважније од свега је то да су
грла здрава јер се мере немогу спроводити на
болесном запату говеда.
Ефекти организације изложбе се садрже у уна пређењу екстеријерних, производних и репродукцијских
својстава. Поред тога, стиче се увид у допринос генетском унапређењу приплодног подмлатка везано за
ектертијерна и репродукцијска својства. Такође, може
се видети какве су потенцијалне могућности бикова-очева који се користе или су коришћени у произ водњи семена за вештачко осемењавање, а који су очеви
грла која се излажу на изложбама.
На оваквим манифестацијама се може видети одакле долази генетски напредак јер се по правилу изводе
три категорије животиња, а то је прилика да се уоче
генерацијске промене. На тај начин се може предвидети шта нас очекује у долазећим годинама.
Општина Велика Плана већ дужи низ година организује посету међународном пољопривредном сајму
у Новом Саду, за око 400 пољопривредника са територије наше општине.
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Специфични циљ представља поређење доприноса
појединих линија бикова чији су потомци изведена
грла на изложби, што се посебно односи на млађа грла
(приплодне јунице и првотелке).
3.4.3. Веза са мерама Националног програма
за рурални развој Републике Србије (НПРР)
Није применљиво
3.4.4. Крајњи корисници
Општина Велика Плана
3.4.5. Економска одрживост
Није потребан бизнис план
3.4.6. Општи критеријуми за кориснике
Не постоје
3.4.7. Специфични критеријуми
Не постоје
3.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвести
ције

Назив инвестиције

305.2.

Информативне
1.620.000,00
активности: сајмови,
изложбе, манифестације,
студијска путовања

УК УП НО

Износ

1.620.000,00

3.4.9. Критеријуми селекције
Редни
број

Тип критери јума за избор

Да/Не

1.
2.
....
Не постоје .
3.4.10. Интензитет помоћи

3.4.2. Циљеви мере
Оваква мера привлачи велики број посетиоца са
територије целе Републике Србије. То је прилика да се
иницирају преговори о купопродаји квалитетних приплодних грла, путем аукције или директном погодбом. На овај начин се може остварити један од циљева
унапређења говедарства, а то је побољшање генетске
основе појединих делова популације говеда у нашој
земљи, за купце, а фармери који се налазе у улози продавца могу остварити значајне приходе од продаје
приплодних грла говеда.

100 %
3.4.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.
2.

Број грла
Број учесника

...

Број посетилаца изложбе

Бодови
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3.4.12. Административна процедура
Општинска управа општине Велика Плана доноси
решење о образовању следећих комисија :
1. Комисија за избор грла-говеда, у двочланом
саставу, са задатком да обиђе пријављене кандидате и
изврше избор грла за учествовање на изложби, од грла
која су кандидати пријавили и достави Општинској
управи списак изабраних грла за учествовање на
изложби. Председнику и члану Комисије за рад у
Комисији припада накнада
2. Комисија за оцену грла–говеда, у двочланом
саставу са задатком да оцени изведена грла и донесе
одлуку о рангирању грла по утврђеним наградама по
категоријама грла. Председнику и члану Комисије за
рад у Комисији припада накнада.
3. Комисија за оцену грла–оваца и коза, у двочланом
саставу, са задатком да оцени изведена грла и донесе
одлуку о рангирању грла по утврђеним наградама по
категоријама грла. Председнику и члану Комисије за
рад у Комисији припада накнада.
4. Комисија за избор грла–оваца и коза, у двочланом
саставу, са задатком да обиђе пријављене кандидате и
изврше избор грла за учествовање на изложби, од грла
која су кандидати пријавили и достави Општинској
управи списак изабраних грла за учествовање на
изложби. Председнику и члану Комисије за рад у
Комисији припада накнада.
Број: 110-30/2015-I
У Великој Плани, 11.08.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Далибор Тодоровић
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