
ВЕЛИКА ПЛАНА
3.
На основу члана 13. став 1. Закона о локланој само 

упр ави („Службени гласник РС”, број 129/2007 и
83/2014), члана 2. Решења о избору Иницијативног
од бора за оснивање Савета скупштине градова и опш 
тина Југоисточне Србије од 24.01.2014. године) и члна 
24. став 1. тачка 20) Статута општине Велика Плана
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008)

Скупштина општине Велика Плана на 39. седници,
одржаној дана 22.02.2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ САВЕТУ
СКУПШТИНА ГРАДОВА И

ОПШТИНА ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ

Члан 1.

Скупштина општине Велика Плана приступа
Савету скупштина градова и општина Југоисточне
Србије.

Члан 2.

За потписивања аката потребних за приступање
Скупш тине општине Велика Плана Савету скупш ти 
на и градова општина Југоисточне Србије, овлашћује
се председник Скупштине општине Велика Плана.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
обав љивања у „Међуопштинском службеном листу
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.

Број: 0115/2016I
У Великој Плани, 22. фебруара 2016.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Далибор Тодорoвић

4.

На основу члана 20. став 1. тачка 5) Закона о локал 
ној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/2007), члана 9. став 2. Закона о комуналним делат 
нос тима („Службени гласник РС”, број 88/2011) и
чла на 11. став 1. тачка 5) и члана 12. Статута опш ти не
Велика Плана („Међуопштински службени лист оп ш 
ти на Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број
39/2008), у вези са чланом 11. Одлуке о линиј с ком,
град ском и приградском превозу путника у друм ском
саобраћају на територији општине Велика Пла на
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 48а/2008),

Скупштина општине Велика Плана, у складу са
Одлу ком Општинског већа општине Велика Плана о
до дели уговора по јавној набавци услуга  превоз пут 
ни ка у линијском, градском и приградском саобраћају 
на територији општине Велика Плана, редни број јав 
не набавке 9/2016, број: 0114/2016II од 19.02.2016.
године, на 39. седници одржаној дана 22.02.2016.
године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ЛИНИЈСКОМ,
ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ

САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

Члан 1.

Скупштина општине Велика Плана поверава при 
вредном друштву „ЈУГОПРЕВОЗ ВЕЛИКА ПЛАНА” 
д.о.о. из Велике Плане (у даљем тексту: вршилац
кому налне делатности) обављање комуналне делат 
нос ти – превоз путника у линијском, градском и при 
град ском саобраћају на територији општине Велика
Плана, према приложеним редовима вожње, на
следећим линијама:
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Члан 2.

Превоз путника у линијском, градском и при град с 
ком саобраћају из члана 1. ове одлуке, вршилац кому 
налне делатности ће обављати на територији општине 
Велика Плана у складу са редовима вожње које ове ра 
ва одељење Општинске управе општине Велика Пла 
на надлежно за послове привреде.

Члан 3.

Вршилац комуналне делатности из члана 1. ове од 
лу ке је дужан да поверену делатност обавља на начин
и у складу са условима за обављање комуналне делат 
ности прописаним законом, општинским одлукама и
уговором закљученим на основу ове одлуке.

Члан 4.

Цене комуналних услуга превоза путника на лини 
ја ма из ове одлуке, формирају се у складу са од ред 
бама Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС”, број 88/2011).

Члан 5.

О поверавању обављања комуналне делатности из
чланa 1. ове одлуке закључиће се уговор између Опш 
ти не Велика Плана и вршиоца комуналне делатности,
ко јим ће бити регулисана међусобна права и обавезе,
као и остала питања од значаја за комуналну делат 
ност која се поверава.

Уговор из става 1. овог члана потписује председник
општине Велика Плана.

Члан 6.

Рок обављања комуналне делатности из члана 1. ове 
одлуке је четири године од дана закључења уговора.

Члан 7.

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

Број: 0116/2016I
У Великој Плани, 22. фебруара 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Далибор Тодорoвић

5.
На основу члана 155. Закона о основама система

обра зовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број: 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – др. пропис и 68/15),
чла на 50. Закона о предшколском васпитању и обра 
зовању („Службени гласник РС”, број: 18/10), члана
85. Статута општине Велика Плана („Међу опш 
тински лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”, број: 39/2008) и члана 1. Правилника о

 

 бр. 2. 22. фебруар 2016. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 6. страна

Назив линије Број полазака

Велика Плана – Крњево (Савановац) – Трновче – Милошевац – Лозовик и обратно 12

Велика Плана – Крњево (центар) и обратно 8

Велика Плана – Велико Орашје (центар) – Крушево и обратно 5

Велика Плана – Доња Ливадица (центар) и обратно 9

Велика Плана – Стара општина – Бресје – Рачански пут и обратно 10

Велика Плана – Радовање – Купусина и обратно 7

Велика Плана – Старо Село (горњи крај) и обратно 2

Велика Плана – Старо Село (горњи крај) – Ново Село (центар) – Ракинац и обратно 5

Велика Плана – Ракинац  Марковац (центар) дуж државног пута и обратно 3

Велика Плана – Марковац (центар) дуж државног пута и обратно 7

Велика Плана – Марковац (млин)  Пиносава дуж држаног пута и обратно 4

и по следећој тарифи:

Редни број Тарифни корак - километража Цена без ПДВ Цена са ПДВ

1. 00 – 2 км 40,91 45,00

2. 3 – 5 км 72,73 80,00

3. 6 – 10 км 100,00 110,00

4. 11 – 15 км 131,82 145,00

5. 16 – 20 км 136,36 150,00

6. 21 – 25 км 140,91 155,00



мерилима за утврђивање економске цене програма
вас пи тања и образовања у предшколским установама
(„Службени гласник РС”, број: 146/2014),

Скупштина општине Велика Плана доноси

ОДЛУКУ

О ЕКОНОМСКОЈ ЦЕНИ ПРОГРАМА
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
„ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО” ВЕЛИКА ПЛАНА

I

Овом oдлуком утврђује се економска цена програма 
васпи тања и образовања у Предшколској установи
„Дечје царство“ Велика Плана (у даљем тексту:
Пред школска установа) по детету у дневном и у
месеч ном износу који плаћају родитељи за реали за 
цију програма васпитања и образовања детета узраста 
до три године, од три до пет и по година, за реа ли за 
цију припремног предшколског програма у цело днев 
ном трајању, као и цена за реализацију припремног
предшколског програма у полудневном трајању и то
за период од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године.

II

Утврђује се економска цена за реализацију про гра 
ма васпитања и образовања у Предшк олској
установи:

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

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

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

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

III

Економска цена коју плаћају родитељи за боравак
деце у васпитним групама целодневног боравка
узраста до три године у Предшколској установи
утврђује се за:
 редовне кориснике . . . . . . . . 4.154,00 динара;

IV

Економска цена коју плаћају родитељи за боравак
деце у васпитним групама целодневног боравка
узрас та од три до пет и по година у Предшколској
установи утврђује се за:
 редовне кориснике . . . . . . . . 3.151,00 динара;

V

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

на целодневном боравку . . . . . 2.642,00 динара;

Цена коју плаћају родитељи за боравак деце за
реализацију припремног предшколског програма у
полудневном трајању у Предшколској установи
односи се на месечне трошкове ужине и износи:
 редовни корисници (4 сата 

дневно) . . . . . . . . . . . . . . . . 980,00 динара;

VI

Корисници новчане социјалне помоћи, деца без
роди тељског старања и деца са сметњама у развоју
изу зимају се од обавезе плаћања економске цене коју
пла ћају родитељи, односно старатељи, а све у складу
са чланом 50. став 3 Закона о предшколском
васпитању и образовању.

Средства за наведено у ставу 1. овог члана обез бе 
ђују се у буџету Општине Велика Плана, и на основу
захтева и списка Предшколске установе преносе се
Предшколској установи.

VII

Економска цена коју плаћају родитељи за реали за 
ци ју програма васпитања и образовања детета узраста 
до три године, од три до пет и по година, за реали за ци 
ју припремног предшколског програма у цело днев 
ном трајању, као и цена за реализацију припремног
пред школског програма у полудневном трајању у
Предшколској установи примењиваће се, почев од
обрачуна за месец јануар 2016. године.

VIII

Ступањем на снагу ове oдлуке, престаје да важи Од 
лу ка о економској цени и ценама услуга које плаћају
роди тељи за смештај деце у васпитним групама цело 
днев ног боравка и васпитним групама припремног
предшколског програма у Предшколској установи
„Дечје царство“ Велика Плана („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка“, број: 1/2015).

IX

Ова oдлука ступа на снагу наредног дана од дана
доно шења, а објавиће се у „Међуопштинском служ 
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.

Број: 0117/2016I
У Великој Плани, 22. фебруара 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Далибор Тодорoвић

6.
На основу члана 138. став 2. Закона о спорту

(„Службени гласник РС“, број: 10/16), члана 32. став
1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број: 129/07, 83/14др.закон) и члана 85.
Статута општине Велика Плана („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка“, број: 39/08)

7. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 2. 22. фебруар 2016. године



Скупштина општине Велика Плана, на 39. седници
одржаној дана 22.02.2016. године донела је

ОДЛУКУ

О ФИНАНСИРАЊУ СПОРТА ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

Члан 1.

Одлуком о финансирању спорта из буџета општине
Ве лика Плана (у даљем тексту: Одлука), утврђују се
основ ни услови и програми, односно потребе и инте 
реси грађана у области спорта за чије се остваривање
обезбеђују средства у буџету Општине Велика Плана.

Члан 2.

Право на финансијска средства из буџета општине
Велика Плана имају организације у облати спорта:
спорт ске организације, клубови, спортска удружења,
која имају седиште на територији општине Велика
Плана, као и други учесници у систему спорта, у
складу са Законом о спорту.

Члан 3.

Потребе и интереси грађана за чије се остваривање
обезбеђују средства у буџету јединице локалне
самоуправе, у складу са Законом, јесу:
1) подстицање и стварање услова за унапређење

спорт ске рекреације, односно бављења грађана
спортом, посебно деце, омладине, жена и особа
са инвалидитетом;

2) изградња, одржавање и опремање спортских об 
је ката на територији јединице локалне само уп ра 
ве, а посебно јавних спортских терена у стам бе 
ним насељима или у њиховој близини и школ 
ских спортских објеката и набавка спортске
опре ме и реквизита;

3) организација спортских такмичења од посебног
значаја за јединицу локалне самоуправе;

4) обезбеђење услова и организовање спортских
кам пова за спортски развој талентованих спор 
тиста и унапређење квалитета стручног рада са
њима;

5) учешће спортских организација са територије
јединице локалне самоуправе у домаћим и
европским клупским такмичењима;

6) физичко васпитање деце предшколског узраста и
школски спорт (унапређење физичког вежбања,
рад школских спортских секција и друштава,
опш тинска, градска и међуопштинска школска
спортска такмичења и др.);

7) делатност организација у области спорта чији је
оснивач јединица локалне самоуправе;

8) делатност организација у области спорта са
седиштем на територији јединице локалне
самоуправе које су од посебног значаја за
јединицу локалне самоуправе;

9) унапређење заштите здравља спортисте и обез бе 
ђи вање адекватног спортскоздравственог
образовања спортиста, п осебно  младих,
укључујући и антидопинг образовање;

10) стипендирање за спортско усавршавање катего 
ри саних спортиста, посебно перспективних
спортиста;

11) спречавање негативних појава у спорту (допинг,
насиље и недолично понашање, намештање
спортских резултата и др.);

12) едукација, информисање и саветовање грађана,
спортиста и осталих учесника у систему спорта о
питањима битним за одговарајуће бављење
спортским активностима и делатностима;

13) периодична тестирања, сакупљање, анализа и
дистрибуција релевантних информација за
адекватно задовољавање потреба грађана у
области спорта на територији јединице локалне
самоуправе, истраживачко – развојни пројекти и
издавање спортских публикација;

14) унапређивање стручног рада учесника у систему
спорта са територије јединице локалне само уп ра 
ве и подстицање запошљавања високо квали фи 
ко ваних спортских стручњака и врхунских
спортиста;

15) рационално и наменско коришћење спортских
сала и спортских објеката у државној својини
чији је корисник јединица локалне самоуправе и
спорт ских објеката у својини јединице локалне
само управе кроз одобравање њиховог кориш 
ћења за спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта;

16) награде и признања за постигнуте резултате и
допринос развоју спорта;

Члан 4.

Предлог свог годишњег програма и годишњих про 
гра ма организација у области спорта са седиштем на
тери торији општине Велика Плана, из члана 3. став 1.
тачке 1), 2), 3), 5), 6), 8),10),12), 13), 14) и 16) ове Од 
луке, подноси стручној комисији за избор пројеката
над лежни територијални спортски савез општине
Вели ка Плана, а предлог посебних програма из члана
3. став 1. тачке 4),9),11) и 15) ове Одлуке, надлежни
територијални спортски савез општине Велика Плана
и друге организације у области спорта са седиштем на
територији општине Велика Плана.

Члан 5.

Активности надлежног територијалног спортског
савеза општине Велика Плана достављају се у виду
пројеката и програма од интереса за развој спорта у
општини Велика Плана.

Међусобна права и обавезе између Општине Велика 
Плана и надлежног територијалног спортског савеза
општине Велик а Плана,  ближе ће се уредити
Уговором.

Члан 6.

Надлежни територијални спортски савез општине
Велика Плана, у обавези је да Општинском већу
Општине Велика Плана доставља :

 шестомесечне извештаје о реализацији програма
/пројеката (финансијске и наративне)
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 годишње извештаје о реализацији про гра ма/про 
јеката (финансијске и наративне) у року од 30 дана
од дана завршетка програма/пројеката;
Надлежни територијални спортски савез јединице

локалне самоуправе је, поред извештаја наведених у
ставу 1. овог члана, у обавези да Општинском већу
Опш тине Велика Плана доставља Извештаје о
реализацији програма/пројеката увек када Општинсо
већ е Општи не Велика Плана  то затра жи од
над ележног територијалног спортског  савеза
општине Велика Плана.

Ненаменско трошење буџетских средстава, непош 
то вање утврђених рокова може имати за последицу
об ус таву да љег преноса средстава, повраћај
средстава, неодобравање средстава у наредној години 
и слично.

Члан 7.

Надлежни територијални спортски савез општине
Велика Плана у сарадњи са надлежним службама
Општинске управе Општине Велика Плана, предлаже 
ближе услове, критеријуме, начин и поступак доделе
средстава, категоризацију спортова и слично.

На основу предлога из става 1. овог члана, Опш тин 
ско веће Општине Велика Плана доноси Правилнике
и остала акта, у складу са Законом.

Члан 8.

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

Број: 0118/2016I
У Великој Плани, 22. фебруара 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Далибор Тодорoвић

7.
На основу члана 6. Закона о начину одређивања

максималног броја запослених у јавном сектору
(„Службени гласник РС”, број 68/2015), тачке 7.
алинеја 105. Одлуке о максималном броју запослених
на неодређено време у систему државних органа,
систе му јавни х служби, систему Аутономне
покрајине Војводине и систему локалне самоуправе
за 2015. годину („Службени гласник РС”, број
101/2015) и члана 85. Статута општине Велика Плана
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008),

Скупштина општине Велика Плана, нa 39. седници
одржаној 22.02.2016. године, донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 
МАКСИМАЛНОГ БРОЈА

ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ОПШТИНЕ

ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.

Овом одлуком врши се измена Одлуке о одре ђи ва 
њу максималног броја запослених на неодређено
врема у систему општине Велика Плана за 2015.
годину („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 34/2015).

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

Укупан максимални број запослених на неодређено
време за организационе облике из члана 1. ове одлуке
за 2015. годину износи:

9. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 2. 22. фебруар 2016. године

Редни
број

Назив организационог облика
Максимални 

број

1. Општинска управа општине Велика Плана 95

2. Општинско правобранилаштво општине Велика Плана 1

3. Јавно предузеће за планирање и изградњу „Плана” Велика Плана 19

4. Јавно комунално предузеће „Милош Митровић” Велика Плана 126

5. Јавно комунално предузеће „Градска топлана” Велика Плана 8

6. Јавно предузеће за водоснабдевање „Морава” Велика Плана 1

7. Јавна установа Туристичкоспортски центар „Велика Плана” Велика Плана 13

8. Центар за културу „Масука” Велика Плана 15

9. Библиотека „Радоје Домановић” Велика Плана 7

10. Дом културе „Влада Марјановић” Старо Село 2

11. Предшколска установа „Дечје царство” Велика Плана 90

12. Центар за социјални рад општине Велика Плана 2

13. Месне заједнице 11”.



Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Међуопштинском службеном листу
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.

Број:0119/2016I
У Великој Плани, 22. фебруара 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Далибор Тодорoвић

8.
На основу члана 99. став 19. Закона о планирању и

изградњи („Службени гласник Републике Србије“ бр.
72/09, 81/09, 64/10 (УС), 24/11, 121/12, 42/13 (УС),
50/13 (УС), 98/13 (УС), 132/14 и 145/14, 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) и члана 24. став1.тачка 26.
Статута Општине Велика Плана ( „Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка” број 39/2008),

Скупштина општине Велика Плана, на 39. седници
одржаној 22.02.2016. године донела је

ОДЛУКУ

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У

ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА

Члан 1.

ПРИБАВИТИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ у
јавну својину Општине Велика Плана непокретности
означене као:

 кп.бр.6636, остало грађевинско земљиште у сво ји 
ни, укупне површине 6,14 ари, приземна породична
стам бена зграда, која према скици вештака грађе вин 
ске струке има корисну површину 65,38 м2, са на зна 
че ним правним статусом  објекат преузет из зем љиш 
не књиге и помоћни објекат, са назначеним правним
ста тусом – објекат изграђен без одобрења за градњу,
који објекти се налазе на истој катастарској парцели, у 
Улици Живана Петровића бр. 78 у Великој Плани, све
уписано у листу непокретности бр. 5197 КО Велика
Плана 1, као приватна својина Станојловић Верке из
Велике Плане;

 кп. бр. 6637, остало грађевинско земљиште у сво ји 
ни, укупне површине 2,12 ара, приземна породична
стам бена зграда која према скици вештака грађе вин 
ске струке има корисну површину 47,62 м2, са назна 
че ним статусом – објекат изграђен без одобрења за
град њу и помоћна зграда, са назначеним правним ста 
ту сом објекта – објекат изграђен без одобрења за из 
град њу, који објекти се налазе на истој катастарској
пар цели, у Улици Живана Петровића бр.76 у Великој

Плани, све уписано у листу непокретности бр. 9826
КО Велика Плана 1 као приватна својина Петровић
Јована из Велике Плане;

 кп. бр. 6638, остало грађевинско земљиште у сво ји 
ни, укупне површине 1,57 ара и приземна породична
стам бена зграда, која према скици вештака грађе вин 
ске струке има корисну површину 36,41 м2, са на зна 
че ним статусом – објекат изграђен без одобрења за
град њу, који објекат се налази на истој катастарској
пар цели, у Улици Живана Петровића бр. 74 у Великој
Плани, све уписано у листу непокретности бр. 9826
КО Велика Плана 1, као приватна својина Петровић
Јована из Велике Плане;

 кп. бр. 6642, остало грађевинско земљиште у сво ји 
ни, површине 1,48 ара, уписана у листу непо крет нос 
ти бр. 9870 КО велика Плана 1, као приватна својина
Кованџић Загорке из Старог Села са уделом 1/2 и
Траиловић Миланке из Велике Плане са уделом 1/2.

 кп. бр. 6643, остало грађевинско земљиште у сво ји 
ни, површине 35 м2, уписано у листу непокретности
бр. 9950 КО Велика Плана 1, као приватна својина
Рајић Мирјане из Београда, са уделом 3/18, Милетић
Свет лане из Велике Плане са уделом 3/18, Траиловић
Дра гослава из Велике Плане са уделом 6/18, Алек сан 
дров Владанке из Велике Плане са уделом 2/18, Арсић 
Слободанке из Велике Плане са уделом 2/18 и Јевтић
Верице из Велике Плане са уделом 2/18

Непокретност из претходног става прибавити ради
проширења градског гробља у Великој Плани.

Члан 2.

Овлашћује се Председник општине Велика Плана
да формира Комисију која ће спровести поступак
непо средне погодбе и по окончаном поступку непо 
сред не погодбе, записник са одговарајућим пред ло 
зима доставити Скупштини општине Велика Плана.

Члан 3.

Непокретности описане у члану 1. ове одлуке при 
ба виће се по процењеној тржишној вредности непо 
крет ности од стране Комисије за процену и утвр ђи ва 
ње тржишне вредности непокретности у поступку
при бављања, отуђења и давања у закуп непо крет 
ности у јавној својини општине Велика Плана.

Члан 4.

Скупштина општине Велика Плана, на основу пред 
лога Комисије из члана 3. ове одлуке, доноси ко нач ну
одлуку о прибављању предметне непо крет ности у
јавну својину Општине Велика Планa.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављ ивања у „Међуопштинском службеном листу
опш тина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.

Број:01110/2016I
У Великој Плани, 22. фебруара 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Далибор Тодорoвић
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9.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини

(„Служ бени гласник РС”, број 72/2011, 88/2013 и
105/2014) и члана 24. став 1. тачка 6) Статута општине
Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број
39/2008),

Скупштина општине Велика Плана на 39. седници,
одржаној дана 22.02.2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЈАВНОЈ
УСТАНОВИ ТСЦ „ВЕЛИКА ПЛАНА”

ВЕЛИКА ПЛАНА

Члан 1.

Јавној установи Туристичкоспортски центар
„Вели ка Плна” Велика Плана (у даљем тексту: ко рис 
ник), даје се на коришћење, на време од 5 година, пос 
лов ни простор који се налази у саставу Спорт ско 
пословног центра „Морава”, површине 66 м2, уписан 
у В листу – 2. део као пословни простор угос ти тељ 
ства, означен бројем 5 и који се налази у приземљу
зграде број 3 на кп.бр.2073/3 КО Велика Плана,
уписане у лист непокретности број: 4190 КО Велика
Плана 1, као јавна својина Општине Велика Плана.

Члан 2.

Пословни простор из члана 1. ове одлуке даје се на
кориш ћење без накнаде и без права отуђења из јавне
својине.

Члан 3.

Корисник пословног простора дужан је да исти ко 
рис ти у складу са наменом и природом објеката, од 
нос но за обављање делатности за коју је установа
осно вана, а у противном може му престати право
коришћења.

Члан 4.

Ближа права и обавезе између Oпштине Велика
Плана и корисника пословног простора, регулисаће се 
уговором.

Овлашћује се председник Општине Велика Плана
да у име општине закључи уговор из става 1. овог
члана.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обав 
љи вања у „Међуопштинском службеном листу
општна Велика Плана и Смедеревска Паланка”.

Број: 01111/2016I
У Великој Плани, 22. фебруара 2016.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Далибор Тодорoвић

10.
На основу члана 24. став 1. тачка 6) Статута опш ти 

не Велика Плана („Међуопштинси службени лист

општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број
39/2008),

Скупштина општине Велика Плана на 39. седници,
одржаној дана 22.02.2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗУЗИМАЊУ

ОД ОТКУПА СТАНОВА
НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
Члан 1.

У Одлуци о изузимању од откупа станова на тери то 
ри ји општине Велика Плана („Међуопштински служ 
бени лист”, број 13/1993), у члану 2. став 1., алинеја 3.
брише се.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав 
љивања у „Међуопштинском службеном листу
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.

Број:01112/2016I
У Великој Плани, 22. фебруара 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Далибор Тодорoвић

11.
На основу члана 18. Закона о безбедности сао бра ћа 

ја на путевима („Службени гласник РС”, број 41/2009,
53/2010 и 101/2011, 32/2013одлука Уставног суда,
55/2014 и 96/2015други закон), члана 85. Статута
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, 
број 39/2008), члана 31. Одлуке о Општинском већу
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, 
број 41/2008), а у вези са Решењем о образовању и
именовању председника, заменика председника и
чланова Савета за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима на територији општине
Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број
4/2015 и 31/2015),

Општинско веће општине Велика Плана донело је

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О

КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ОД
НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ

ПРЕДВИЂЕНЕ ПРОПИСИМА О
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

ЗА 2015. ГОДИНУ

1.Усваја се Извештај о коришћењу средстава од
новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о 
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безбедности саобраћаја на путевима на територији
општине Велика Плана за 2015. годину, који је
усвојио Савет за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима на територији општине
Велика Плана на седници одржаној дана 2. фебруара
2016. године.

2. Саставни део овог решења је текстуални део
Извештаја о коришћењу средстава од новчаних казни
за прекршаје предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима на територији општине
Велика Плана за 2015. годину.

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

Број: 0213/2016II
У Великој Плани, 8. фебруара 2016. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић
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12.
На основу члана 48. и 56. став 6. Закона о локалним

избо рима („Службени гласник РС”, број 129/2007,
34/2010 – одлука УС и 54/2011), члана 22. Статута
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, 
број 39/2008) и члана 9. Пословника Скупштине
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, 
број 8/2015),

Скупштина општине Велика Плана, на 39. седници
одржаној 22.02.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ БОРЈАНКИ РАДОЊИЋ, по
занимању хемијски техничар, рођеној 1949. године, са 
пребивалиштем у Старом Селу, мандат одборника
Скупштине општине Велика Плана изабране на избо 
ри ма за одборнике Скупштине општине Велика Пла 
на, одржаних 6. маја 2012. године, са Изборне листе
ПОКРЕНИМО ВЕЛИКУ ПЛАНУ – ТОМИСЛАВ
НИКОЛИЋ (СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА,
ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БК).

2. Мандат одборника из тачке 1. диспозитива овог
решења почиње да тече од дана доношења овог
решења и траје до истека мандата одборника коме је
престао мандат.

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

Образложење

Поступајући по решењу Скупштине општине
Велика Плана, број 02248/2015I од 31.12.2015. годи 
не, о престанку мандата одборника са Изборне листе
ПОКРЕНИМО ВЕЛИКУ ПЛАНУ – ТОМИСЛАВ
НИКОЛИЋ (СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА,
ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БК), Изборна комисија
општине Велика Плана је у складу са чланом 48. став
1. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, број 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011 –
даље: Закон) утврдила да је Борјанка Радовић први
следећи кандидат са исте изборне листе коме није био
додељен мандат одборника, због чега је донела
Одлуку о додели мандата одборнику ради попуне
упраж њеног одборничког места у Скупштини опш 
тине Велика Плана, број 0132/2016I од 14.01.2016.
године, и у вези са тим, именованом кандидату, са 
глас но овлашћењима из члана 45. цитираног Закона
из дала уверење о избору за одборника Скупштине
општине Велика Плана, број 0131/2016I од
14.01.2016. године.

Комисија за избор и именовања и мандат но 
имунитетска питања Скупштине општине Велика

Плана је у поступку потврђивања мандата новог од 
бор ника, на својој седници одржаној дана __. __. 2016. 
године разматрала уверење Изборне коми си је опш 
тине Велика Плана из претходног става образ ло жења
овог решења, као и осталу пратећу доку мен та цију, и
утврдила постојање основаних раз лога да се Бор јанки
Радовић потврди мандат од бор ника у Скуп ш тини
опш тине Велика Плана и у свом закључку утвр дила
пред лог решења о потврђивању мандата наве деног
одборника.

У смислу цитираних одредби Закона, а у вези са
одредбом члана 56. став 6. Закона, одлучено је као у
диспозитиву овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
решења може се изјавити жалба Управном суду –
Оде љење у Београду у року од 48 часова од дана
доношења решења Скупштине општине Велика
Плана.

Број: 0220/2016I
У Великој Плани, 22. фебруара 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Далибор Тодорoвић

13.
На основу члана 192. Закона о општем управном

поступку („Службени гласник РС”, број 33/97 и
31/2001 и „Службени гласник РС”, број 30/2010), а у
вези са чланом 14. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС”, број 129/2007, 34/2010 и
54/2011) и члана 85. Статута општине Велика Плана
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008),

Скупштина општине Велика Плана, на 39. седници
одржаној 22.02.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА И

ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА И

ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

1. Разрешавају се дужности у Изборној комисију
општине Велика Плана:
1) Александра Обрадовић, председник;
2) Горан Тасић, заменик председника;
3) Славиша Јањић, члан;
4) Марија Бановић, заменик члана;
5) Миодраг Стојиљковић, члан;
6) Мирјана Мачак, заменик члана;

7) Славица ПрибаковићЂурђевић, члан;
8) Катарина Сретеновић, заменик члана;
9) Драган Цветковић, члан;
10) Срђан Манић, заменик члана;

17. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 2. 22. фебруар 2016. године



11) Небојша Тодоровић, члан;
12) Гордана Тричковић, заменик члана;
13) Горан Милошевић, члан;
14) Весна Генчић, заменик члана;
15) Милан Ћевап, члан;
16) Јелена Марковић, заменик члана;
17) Војкан Јанковић, члан;
18) Виолета Ристић, заменик члана;
19) Александар Милорадовић, члан;
20) Александар Јаношевић, заменик члана;
21) Живан Ђуришић, члан;
22) Војкан Стевић, заменик члана;
23) Владимир Станић, секретар;
24) Светлана Младеновић, заменик секретара.

2. У Изборну комисију општине Велика Плана
именују се:

 за председника – Предраг Јаковљевић, дипло ми 
рани правник, кога је предложила Одборничка група
Српске напредне странке;

 за заменика председника – Надица Станојевић,
дипло мирани правник, коју је предложила Одбор нич 
ка група Социјалистичке партије Србије;

1) за члана – Милош Николић, кога је предложила
Одборничка група Српске напредне странке;

 за заменика члана – Ивана Теофиловић, коју је
пред ло жила Одборничка група Српске напредне
странке;

2) за члана – Милан Ћевап, кога је предложила
Одборничка група Социјалистичке партије Србије;

 за заменика члана – Биљана Грујић, коју је предло 
жила Одборничка група Социјалистичке партије
Србије;

3) за члана – Лидија Јовановић, коју је предложила
Одборничка група Социјалистичке партије Србије;

 за заменика члана – Ђурђа Ђувић, коју је предло 
жила Одборничка група Српске напредне странке;

4) за члана – Марко Вучић, кога је предложила
Одборничка група „За наш град и наша села – СДС”;

 за заменика члана – Миодраг Радојковић, кога је
предложила Одборничка група Српске напредне
странке;

5) за члана – Живорад Павловић, кога је предложила 
ОГ „За наш град и наша села – СДС”;

 за заменика члана – Марко Трифуновић, кога је
предложила ОГ „За наш град и наша села – СДС”;

6) за члана – Душко Урошевић, кога је предложила
Одборничка група Демократске странке Србије;

 за заменика члана – Саша Стојадиновић, кога је
предложила Одборничка група Демократске странке
Србије;

7) за члана – Предраг Лолески, кога је предложила
Одборничка група Демократске странке Србије;

 за заменика члана – Драгана Симић, коју је пред ло 
жила Одборничка група Демократске странке Србије;

8) за члана – Ненад Јовановић, кога је предложила
Одборничка група Демократске странке Србије;

 за заменика члана – Ненад Недељковић, кога је
пред ложила Одборничка група Демократске странке
Србије.

 за секретара – Горан Тасић, дипломирани правник;
 за заменика секретара – Светлана Младеновић,

дипломирани правник.

3. Ово решење је коначно.

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

Образложење

Одредбом члана 14. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС”, број 129/2007, 34/2010 и
54/2011) прописано је да изборну комисију у сталном
саставу чине председник и најмање шест чланова које
именује скупштина јединице локалне самоуправе, на
предлог одборничких група у скупштини јединице
локалне самоуправе, сразмерно броју одборника (став 
1), да изборна комисија има секретара који учествује у 
раду комисије без права одлучивања и кога именује
скупштина јединице локалне самоуправе (став 3), да
председник, чланови изборне комисије и њен се кре 
тар имају земенике (став 4) и да се за председника, за 
ме ника председника, секретара и заменика секретара
изборне комисије именује лице које је дипломирани
правник (став 5).

Полазећи од наведених одбредби, а у складу са
предлозима председника Одборничких група у
Скупштини општине Велика Плана, одлучено је као у
диспозитиву овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
решења допуштена је жалба Управном суду –
Одељење у Београду у року од 24 часа од доношења
решења.

Број: 0221/2016I
У Великој Плани, 22. фебруара 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Далибор Тодорoвић

14.
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локал 

ној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/2007 и 83/2014), члана 42. Закона о јавним пре ду 
зе ћима („Службени гласник РС”, број 119/2012,
116/2013 и 44/2014), члана 24. став 1. тачка 9) Статута
опш тине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, 
број 39/2008) и члана 50. Одлуке о изменама Одлуке о

 

 бр. 2. 22. фебруар 2016. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 18. страна



оснивању Јавног предузећа за планирање и изградњу
„Плана” Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, 
број 3/2013),

Скупштина општине Велика Плана, на 39. седници
одржаној 22.02.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗГРАДЊУ „ПЛАНА” ВЕЛИКА

ПЛАНА

1. Зоран Ивковић, дипломирани инжењер грађевине 
из Велике Плане, вршилац дужности директора
Јавног предузећа за планирање и изградњу „Плана”
Велика Плана, именује се за вршиоца дужности
директора наведеног предузећа, на још један период
од 6 (шест) месеци, почев од 24.03.2016. године, у
складу са Законом о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије”, број 119/2012, 116/2013 и
44/2014).

2. Ово решење је коначно.

3. Диспозитив овог решење објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије” и „Међуопштинском
служ беном листу општина Велика Плана и Смеде 
ревска Паланка”.

4. Ово решење са образложењем доставити имено 
ваном и објавити на званичној интернет страници
општине Велика Плана www.velikaplana.rs.

Број: 0222/2016I

У Великој Плани, 22. фебруара 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Далибор Тодорoвић

15.

На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/2007 и 83/2014), члана 42. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, број 119/2012,
116/2013 и 44/2014), члана 24. став 1. тачка 9) Статута
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, 
број 39/2008) и члана 50. 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),

Скупштина општине Велика Плана, на 39. седници
одржаној 22.02.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

„МИЛОШ МИТРОВИЋ” ВЕЛИКА
ПЛАНА

1. Душан Јанићијевић, дипломирани правник из
Велике Плане, вршилац дужности директора Јавног
комуналног предузећа „Милош Митровић” Велика
Плана, именује се за вршиоца дужности директора
наведеног предузећа, на још један период од 6 (шест)
месеци, почев од 24.03.2016. године, у складу са
Законом о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије”, број 119/2012, 116/2013 и
44/2014).

2. Ово решење је коначно.

3. Диспозитив овог решење објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије” и „Међуопштинском
служ беном листу општина Велика Плана и Смеде рев 
ска Паланка”.

4. Ово решење са образложењем доставити имено 
ваном и објавити на званичној интернет страници
општине Велика Плана www.velikaplana.rs.

Број: 0223/2016I
У Великој Плани, 22. фебруара 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Далибор Тодорoвић

16.
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 вас 
пи тања („Службени гласник РС”, број 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) и члана 24. став 1. 
тач ка 9) Статута општине Велика Плана („Међуо п ш 
тин ски службени лист општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка”, број 39/2008),

Скупштина општине Велика Плана, на 39. седници
одржаној 22.02.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА

УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ „ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО”

ВЕЛИКА ПЛАНА

1. У Управни одбор Предшколске установе „Дечје
царство” Велика Плана именују се чланови:
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 представници јединице локалне самоуправе:

1) Србољуб Јевремовић,

2) Ратко Михаиловић,

3) Слађана Јанковић,

 представници запослених:

4) Јасна Которчевић,

5) Сузана Крстић,

6) Славица Ранђеловић,

 представници родитеља:

7) Милош Велимировић,

8) Мирјана Доганџић,

9) Иван Милојевић.

2. Мандат чланова Управног одбора из тачке 1. дис 
по зитива овог решења почиње да тече од 29.02.2016.
године и траје четири године.

3. Ово решење доставити именованим члановима
Уп равног одбора из тачке 1. диспозитива овог
решења.

4. Даном ступања на дужност новоименованих чла 
нова Управног одбора Предшколске установе „Дечје
цар ство” Велика Плана престаје да важи Решење о
раз решењу и именовању чланова Управног од бора
Пред школске установе „Дечје царство” Ве ли ка Плана 
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 1/2012, 28/2012,
10/2013, 24/2013, 8/2015, 21/2015 и 23/2015), а
досадашњим члановима Управног одбора престаје
дужност због истека мандата.

5. Ово решење је коначно.

6. Диспозитив овог решења објавити у „Међу опш 
тинском службеном листу општине Велика Плана и
Смедеревска Паланка”.

Број: 0224/2016I од 22. фебруара 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Далибор Тодорoвић

17.

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. и
55. Закона о основама система образовања и васпи та 
ња („Службени гласник РС”, број 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2015 и 68/2015) и члана 24. став 1. тачка
27) Статута општине Велика Плана („Међуоп ш тин 
ски службени лист општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка”, број 39/2008),

Скупштина општине Велика Плана, на 39. седници
одржаној 22.02.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АКАДЕМИК

РАДОМИР ЛУКИЋ” – МИЛОШЕВАЦ

1. Овим решењем мења се решење Скупштине опш 
тине Велика Плана о именовању чланова Школског
одбора Основне школе „Академик Радомир Лукић”
Милошевац („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број
12/2015).

2. Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Ос нов не школ е „Акаде мик Радомир Лук ић”
Милошевац:

 Првослав Добрић, члан из реда представника
јединице локалне самоуправе;

 Мирјана Милојевић, члан из реда представника
јединице локалне самоуправе.

3. Именују се за чланове Школског одбора Основне
школе „Академик Радомир Лукић” Милошевац:

 Јелена Тодоровић, члан из реда представника
јединице локалне самоуправе;

 Драгица Танасковић, члан из реда представника
јединице локалне самоуправе.

4. Изборни период новименованих чланова Школ 
ског одбора траје до истека мандата органа управ 
љања Основне школе „Академик Радомир Лукић”
Милошевац.

5. У осталом делу решење Скупштине општине
Велика Плана остаје непромењено.

6 .  О во реш е ње дост авити  ра зреше ни м и
именованим члановима Школског одбора Основне
школе „Академик Радомир Лукић” Милошевац из
тачке 2. и 3. диспозитива овог решења.

7. Диспозитив овог решења објавити у „Међу опш 
тинском службеном листу општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка”.

Број: 0225/2016I
У Великој Плани, 22. фебруара 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Далибор Тодорoвић

18.
На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о локалној

самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007 и
83/2014), члана 48. став 1. и 2. Статута општине
Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број
39/2008) и члана 29. Пословника Скупштине општине
Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број
8/2015),
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Скупштина општине Велика Плана, на ХХХIX сед 
ници одржаној 22. фебруара 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ

ВЕЛИКА ПЛАНА

I

Разрешава се Милан Пауновић функције члана
Општинског већа општине Велика Плана.

II

Бира се Момчило Златковић за члана Општинског
већа општине Велика Плана.

III

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

Број: 0226/2016I
У Великој Плани, 22. фебруара 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Далибор Тодорoвић

19.
На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности

саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, број 
41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013), члана 42. и 85.
Ста тута општине Велика Плана („Међуопштински
служ бени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Па ланка”, број 39/2008) и члана 2. и 31. Одлуке о Опш 
тин ском већу општине Велика Плана („Међу опш 
тински службени лист општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка”, број 41/2008),

Општинско веће општине Велика Плана, на предлог 
Савета за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима на територији општине
Велика Плана, на седници одржаној дана 8. фебруара
2016. године, доноси

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЋЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

У 2016. ГОДИНИ

1УВОД

Програм коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на
територији општине Велика Плана у 2016. години (у
даљем тексту: Програм) урађен је у циљу унапређења

система безбедности саобраћаја на путевима и
улицама на територији општине Велика Плана.

II ОКВИР ПРОГРАМА

Основна сврха доношења Програма јесте да
предложи скуп неопходних активности и одреди
неопходне ресурсе ко јима ће се обезбедити
оптимална примена мера за повећање безбедности
саобраћаја на путевима и улицама на територији
општине Велика Плана.

Унапређење система безбедности саобраћаја
подрузумева следеће мере:

1. поправљање саобраћајне инфраструктуре и
набавка опреме;

2 .  у напре ђењ е саобр аћајног  васпитањ а  и
образовања и

3. превентивнопромотивне активности из области
безбедности саобраћаја.

III АКТИВНОСТИ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА У 2016. ГОДИНИ

1. ПОПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

1.1. поправка коловоза и одржавање саобраћајне
инфраструктуре на локалним и некатегорисаним
путевима и улицама

1.2. набавка и уградња саобраћајне сигнализације и
опреме и изградња техничких система за безбедност
пешака

1.3. изградња и реконструкција тротоара и другог
прост ора у циљу побољ шања безбедност и у
саобраћају

2. УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ВАСПИТАЊА 
И ОБРАЗОВАЊА

2.1. набавка саобраћајног буквара за ђаке прваке

2.2. Набавка прслука и катадиоптера за децу
2.3.подршка манифестацијама које имају за циљ

унапређење свести о значају безбедности саобраћаја
2.4.едукација деце предшколског и школског

узраста кроз саобраћајне едукативне садржаје

3. ПРЕВЕНТИВНОПРОМОТИВНЕ
АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ

САОБРАЋАЈА

3.1.медијске услуге радија и телевизије, образовне
емисије на тему безбедности саобраћаја, штампање
флајера

3.2. подршка такмичењу „Шта знаш о саобраћају”

3.3. најбољи ликовни радови на тему безбедности
саобраћаја

4.НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ОБЛАСТИ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Израда стратегија, планова, пројеката, студија,
методологија, истраживања у области безбедности
саобраћаја на подручју општине
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5.ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ ЈЕДИНИЦА
САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ДРУГИХ ОРГАНА

НАДЛЕЖНИХ ЗА ПОСЛОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА

5.1Набавк а опреме за јединице саобраћајне
полиције (набавка алкометара, набавка дигиталних
дубинометара, набавка фотоапарата)

5.2Набавка машине за означавање хоризонталне
сигнализације

6.СРЕДСТВА ЗА РАД САВЕТА

IV ФИНАНСИРАЊЕ

Извори финасирања програма
1) Пренета средства из предходне године

Стање на рачуну 31.12.2015.
године

7.612.281,16 дин

2) Наплаћене новчане казне за прекршаје пред ви 
ђене чланом 18. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/2009 и
53/2010) од којих 30% припада јединици локалне
самоуправе

Планирани приход од „на 
пла ћених новчаних казни за
прекршаје” за 2016. годину

7.000.000,00 дин

Укупно планирани приход за
2016. годину

14. 612.281,16
дин
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Расподела планираних средстава

Врста активности
Планирана

средства (дин)

1 .ПОПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 7.306.140,58

1.1.Поправка коловоза и одржавање саобраћајне инфраструктуре на локалним и
некатегорисаним путевима и улицама (носилац активности ЈП Плана)

3.000.000,00

1.2.Набавка и уградња саобраћајне хоризонталне и вертикалне сигнализације и опреме и
изградња техничких система за безбедност пешака
*Према пројекту који се односи на полагање практичног дела испита у ауто школама, као и
замена избледеле сигнализације
*Према пројекту који се односи на постављање саобраћајних знакова III23, III23.1, III24 и 
III24.1.

*Према пројекту који се односи на постављање вештачких избочина
*Набавка и уградња заштитне ограде у зони школе
*Остала опрема (носилац активности ЈП Плана)

1.500.000,00

ГЗ.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 (носиоци активности: ЈП Плана и месне заједнице 
са територије општине Велика Плана)

2 .806.140.,58

2. УНАПРЕЋЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 1.100.000,00

2.1. Набавка саобраћајних буквара за ђаке прваке (носилац активности ЈП Плана)
2.2. Набавка прслука и катадиоптера за децу (носилац активности ЈП Плана)
2.3 Набавка добара као подршка манифестацијама које имају за циљ унапређење свести о
значају безбедности саобраћаја (носилац активности ЈП Плана)
2.4.Едукација деце предшколског и школског узраста кроз саобраћајне едукативне садржаје 
(носиоци активности: ЈП Плана и Црвени крст општине)

3. ПРЕВЕНТИВНОПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА

400.000,00

3.1. Медијске услуге радија и телевизије, образовне емисије на тему безбедности
саобраћаја, штампање пропагандног материјала флајера (носилац активности ЈП Плана)

150.000,00

3.2. Такмичење „Шта знаш о саобраћају”  набавка добара (носилац активности ЈП Плана) 125.000,00

3.3. Такмичење „најбољи ликовни радови на тему безбедности саобраћаја”  набавка добара
(носилац активности основне школе)

125.000,00

4. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 2.350.000,00



Средства из предходног става преносиће се у складу 
са оствареним приходима, на основу Извештаја
Одељења за финансије Општинске управе општине
Велика Плана.

Стручне и административно  техничке послове у
вези са реализацијом Програма, обављаће Одељење
Општинске управе општине Велика Плана надлежно
за послове саобраћаја.

Набавка добара, услуга и радова вршиће се у складу
са одредбама Закона о јавним набавкама.

V ИЗВЕШТАВАЊЕ

Савет за координацију послова безбедности сао бра 
ћаја на путевима на територији општине Велика Пла 
на ће сачинити извештај о реализацији Програма на
основу достављених извештаја носилаца активности
и извештаја Одељења за финансије општинске управе
и о томе обавестити Општинско веће општине Велика
Плана до 31. јануара 2017. године.

VI ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Овај Програм објавити у „Међуопштинском служ 
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.

Број: 341/2016II
У Великој Плани, 8. фебруара 2016. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић

20.

На основу члана 41. Закона о запошљавању и оси гу 
ра њу за случај незапослености („Сл.гласник РС”, бр.
36/2009 и 88/2010) , Националног акционог плана за 
пош љавања за 2016. годину („Сл.гласник РС”,
бр.82/2015) и члана 24.став 1 тачка 6. Статута Опш 
тине Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, бр.
39/2008),

Скупштина општине Велика Плана, по при бав ље 
ном мишљењу Локалног савета за запошљавање Оп 
ш тине Велика Плана од 09.02.2016. године, донела је

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН

ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНИ
ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ

Локални акциони план запошљавања у општини
Ве ли ка Плана за 2016. годину представља основни
инс трумент спровођења активне политике запош 
љавања у 2016. години у Општини Велика Плана.

Приоритети активне политике запошљавања у
2016. години првенствено су усмерени на подстицање 
социјалне инклузије на тржишту рада и отварања
нових радних места. У том смислу приоритети
политике запошљавања у 2016. години су:

1. Поспешивање приватног предузетништва и као и
отварање нових предузетничких радњи и других
привредних субјеката.

23. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 2. 22. фебруар 2016. године

Врста активности
Планирана

средства (дин)

Израда стратегија, планова, студија, методологија, истраживања у области безбедности
саобраћаја на подручју општине:
*Израда локалне стратегије безбедности саобраћаја на путевима

*Израда пројекта обезбеђење зона школа које се налазе поред државних и локалних путева
и улица у насељу
*Израда пројектованог стања вертикалне и хоризонталне сигнализације на територији
општине по месним заједницама
*Остало у складу са прописима (носиоци активности: Општинска управа општине Велика
Плана и ЈП Плана)

5. ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ ЈЕДИНИЦА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ДРУГИХ
ОРГАНА НАДЛЕЖНИХ ЗА ПОСЛОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

3.300.000,00

5.1 Набавка опреме за јединице саобраћајне полиције

*Набавка алкометара
*Набавка дигиталних дубинометара
*Набавка фотоапарата

*Набавка батеријских лампи
*Набавка рачунарске опреме
5.2 Набавка машине за означавање хоризонталне сигнализације (носилац активности
Општинска управа општине Велика Плана)

6. СРЕДСТВА ЗА РАД САВЕТА (носиоци активности: Председник општине и Општинско
веће)

156.140,58

УКУПНО 14. 612.281,16



2. Подршка отварању нових радних места, смањи 
вање утицаја економске кризе на постојеће послове и
подстицање формалног запошљавања у приватном
сектору.

3. Смањивање незапослености младих и про 
мовисање запошљавања младих, посебно оних који су 
прилагођени смањеној могућности за запошљавање.

4. Веће улагање у људске ресурсе побољшањем
образовања и обука у циљу усклађивања понуде и
потражње на тржишту рада.

5. Промовисање социјалне инклузије и једнаких
могућности на тржишту рада.

6. Запошљавање незапослених на извођењу јавних
радова.

7 . Стицање радног искуства  и укључивање
незапослених у сферу радних обавеза.

Приоритети политике запошљавања у 2016. години
произашли су из реалних потреба и део су стратешких
опредељења и средњорочних циљева, тако да се не
очекује да у потпуности буду реализовани у 2016
години. Ипак је неопходно започети са реализацијом
активности које се на њих односе, како би се у
наредним годинама достигли жељени резултати.

Демографске карактеристике

Општина Велика Плана се налази у централном де 
лу Србије и иста се пружа правцем север – југ. Те ри то 
ри ја општине се највећим делом налази у долини реке
Ве лике Мораве као и једним делом у шумадијском по 
бр ђу. Територија општине је удаљена 90 км. од Бео 
гра да. Територију општине Велика Плана целом ду 
жи ном пресецају аутопут, цари град ски пут као и више 
ре ги оналних путева. Правцем север – југ кроз опш ти 
ну железничка пруга Београд – Ниш а једном пругом
Велика Плана је повезана са Смедеревом.Целом
територијом општине протиче река Вел. Морава.
Седиште општине је град Велика Плана са око 17
хиљада становника.

Главне привредне карактеристике:

Најважније привредне гране су:
 грађевинска индустрија,
 прерађивачка и металопрерађивачка индустрија,
 прехрамбена индустрија,
 пољопривреда,
 трговина,
 саобраћај и услуге.

На територији општине је према подацима НБС
укуп но регистровано 497 привредних субјеката.Од
укуп ног броја уписаних привредних субјеката актив 
но је 476. Од укупног броја активних привредних
субјеката 266 су добитна а 210 су недобитна правна
лица.Приватних предузетника је 1214 . Власништво
привредних капацитета је највећим делом приватно,
мешовито, задружно и државно а једним незнатним
делом друштвено које до сада није приватизовано.

Од привредних субјеката својим капацитетима као
и обимом пословања се истичу АД „Гоша монтажа”,
АД „Сто посто”, РАЈкорпорација а у оквиру њих
(Ударник комерц, АША „Ибелик”), АД „Југопревоз”,
АД „Напредак”, ДОО „ДИС”, ДОО „Цмана промет“ ,
„Југоимпорт СДПР”,”RAJ SCHWELLEN“ и други.

Стање на тржишту рада и законски оквир

Стање на тржишту рада

У периоду од 2010.  2015. године остварена макро
еко номска стабилност и повољна макро економска
ситуа ција утицале су на појаву позитивних трендова
на тржишту рада, али проблеми у области запош ља 
вања као што су недостатак послова као последица не 
довољне привредне активности и ниска запосленост у
формалној економији и даље су присутни.

Од 2008. године као последица утицаја светске еко 
ном ске кризе долази до погоршања показатеља на тр 
жиш ту рада. Тржиште рада и даље има исте карак те 
рис тике, са тенденцијом благог смањења неза пос ле 
нос ти, ниског учешћа запослености у приватном сек 
то ру, ниске мобилности радне снаге, формалног при 
јав љивања незапослених лица која путем при јав 
љивања код Националне службе запошљавања
остварују нека друга права и сл.

Незапосленост у општини Велика Плана има све
одлике транзиционог карактера.

Опште карактеристике тржишта рада за општину
Велика Плана у периоду од 2010 – 2015. године су,
велико учешће дугорочно незапослених лица и
велики прилив вишка запослених из предузећа која се
реструктурирају и приватизују, неповољна старосна и 
квалификациона структура незапослених, висока
стопа незапослености младих, ниска мобилност радне 
снаге, велики број незапослених који припадају теже
запошљивим категоријама, као и велики број
ангажованих лица у сивој економији.

 

 бр. 2. 22. фебруар 2016. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 24. страна

Површина 
у км 2

Становништво
Попис 2011.

Активно
становништво*

Запослени
**

Незапослена
лица ***

Пољопривреда
површина 2012. год.

345 45.725 28.106 6.785 3.276 27.691,90

*становништво старо између 15 и 64 године (радно способно) активно становништво према попису 2011.

**сви запослени са евиденције Републичког завода здравственог осигурања запослених годишњи просек на бази
стања 31.12.2015.

***са списка националне службе за запошљавање који траже посао без обзира на школску спрему стање
31.12.2015.

извор: општине у Србији 2012. Републички завод за статистику.



Уочавају се трендови и у кретању броја неза пос ле 
них лица према подацима Националне службе запош 
ља вања.После периода незапослености у 2011. го ди 
ни које је износило 3.424 незапослених лица устаљен
је број на 3.276 незапослених лица у децембру месецу
2015. године.У последњем периоду услед слабљења
светске економске кризе незапосленост је благо
почела да се смањује. Уочава се да на тржишту рада у
последњем периоду се усталила бројка од 3.2003.500
лица која траже посао. Такође, показатељи говоре да
је незапосленост код жена процентуално израженија
него код мушкараца. У периоду од 2011. – 2015.
године у општини Велика Плана је дошло до
значајнијег померања у структури незапослености.

Број лица који траже запослење
у периоду 2011. 2015. година

1. 2011. 3.424 жене 1900 или 55,49%

2. 2012. 3.935 жене 2099 или 53,34%

3. 2013. 3.765 жене 1988 или 52,80%

4. 2014. 3.543 жене 1848 или 52,16%

5. 2015. 3.276 жене1.666 или 50,85 %

Процентуално у броју незапослених лица веће је
учешће жена. Овај тренд се објашњава тиме што је у
периоду транзиције и настале економске кризе
престао са радом један број предузећа где је женска
радна снага била доминантна.

Упоредни преглед података 
за 2011, 2012, 2013,2014 и 2015. годину

Извеш 
тајни
период

Број
запос 
лених

Број
пољо 
прив.
осигура
ника

Број
тражи 
лаца
запосле
ња

Број не 
запосле
них ак 
тивних

2011. 7.750 2.372 3.529 3.529

2012. 7.711 2.356 3.935 3.935

2013. 7.685 2.321 3.765 3.765

2014. 6.689 2.271 3.543 3.543

2015. 6.785 2.215 3.276 3.276

Гледајући изнети период од 2011. – 2015. године уо 
ча ва се да је на тржишту рада дошло до устаљеног
бро ја  тражи оца посла у  расп ону од 3 .529 у
2011.години до повећања у 2012.години на 3.935 и
знат ног смањења тражилаца посла на 3.276 лица у
2015.години. Општа је констатација да је у овом
периоду устаљена бројка од 3.200 до 3.500 лица
тражиоца посла и да је иста реална, а да су бројке ис ка 
за не у предходним годинама проистицале из низа
спле та околности, почев од сиве економије, при ва ти 
за ције, транзиције и наступајуће економске кризе.

Учешће лица која први пут траже запослење у укуп 
ној незапослености се од 2011. године процентуално
смањивао, што указује на то да се у том периоду
повећавао број незапослених лица са претходним
радним искуством.

Структура незапослених активних лица према сте 
пе ну стручне спреме се током период 2011. – 2015. го 
ди не није значајније мењала. Највећи број неза пос ле 
них је у IV степену стручне спреме, а затим у I, II, III,
VI и VII степену.

Уочава се да у посматраном периоду није дошло до
већих померања у дефицитарним занимањима, као и
да на тржишту рада се уочавају један број суфи ци тар 
них занимања која објективно привреда и ван прив 
реда општине у догледно време не може запослити.

У протеклом периоду 2011. – 2015. године дошло је
до престанка радног односа једног броја радника по
основу технолошког вишка и узимања социјалног
про грама или коришћења неких других законских
могућ ности. Из тих разлога се број незапослених у
облас ти грађевинарства, монтаже и машинске ин дус 
три је, трговине, конфекцијске струке, као и мањем
делу прерађивачке индустрије и пољопривредне
стру ке нагло повећавао, а самим тим се и повећавао
број пријављених код Националне службе запош ља 
вања.

У исто време, у децембру 2015. године број при јав 
ље них тражиоца посла радника код Националне
служ бе запошљавања у Великој Плани је износио
3.276, да би од броја пријављених тражиоца посла то 
ком целе 2015.године, било запослено 722 лица на
нео дређено време или око 22 % као и да је запослен
велики број незапослених лица на одређено време.

Гледајући по степену стручне спреме највише је
било потреба за стручним радницима КВ и ВКВ
занимања, ССС, ВШС, ВСС као и мањим делом за
нестручне раднике.

Правни и институционални оквир

У мају 2009 године усвојена су два нова закона у
области запошљавања, и то:

Закон о запошљавању и осигурању за случај
незапослености (Службени гласник РС“, број 36/2009
и 88/2010) и Закон о професионалној рехабилитацији
и запошљавању особа са инвалидитетом (Службени
гласник РС број 36/2009).

Закон о запошљавању и осигурању за случај неза 
пос лености отворио је могућност локалним само уп 
ра вама да издвајају средства за финасирање локалне
политике запошљавања.

Општина Велика Плана је Одлуком о буџету за
2016. годину. („Међуопштински службени лист опш 
ти на Велика Плана и Смедеревска Паланка”, бр.
25/2013) предвидела средства за ове намене у износу
од 7.600.000,00 динара.,а на основу члана 60. Закона о
за пошљавању и осигурању за случај неза пос ле ности
(„Службени гласник РС“,број 36/2009 и 88/2010)
Национална служба за запошљавање Репуб лике
Срби је планирала је новчана средства у износу од
__________ динара за подршку и реали за цију Акцио 
них планова запошљавања .
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У 2016. години активна политика запошљавања
биће усмерена на реализацију активности које ће дати
резултате на кратак рок, али и на оне које ће у сред њо 
рочном периоду довести до успостављања стабилног
и одрживог тренда раста запослености, пове ћања
продуктивности, спречавања искљу че ности са
тржишта рада и социјална инклузију и укључивање у
процес рада лица која припадају категоријама теже
запошљивих лица.

На основу стратешких опредељења и дефинисаних
приоритета политике запошљавања у 2016.години
утврђени су следећи циљеви који постижу спро во ђе 
ње програма и мера активне политике запошљавања.

А. Отварања нових радних места и подстицање
самозапошљавања, смањивање ефеката економске
кризе на постојећа радна места и подстицање
формалне запослености кроз:
 Подстицање запошљавања и

самозапошљавања,превенција незапослености
 Подстицање запошљавања младих
 Јачање капацитета институција тржишта рада и

улоге социјалних партнера
 Подршка смањивању неформалног рада
 Подстицање запошљавања незапослених лица кроз

извођење јавних радова
Б. Унапређење социјалне инклузије и једнаког

приступа тржишту рада кроз:
 Уједначавање положаја жена и мушкараца на

тржишту рада
 Стварања услова за социјалну инклузију и запош 

љавање особа са инвалидетом, Рома, избеглих и
расељених лица
В. Развој људских ресурса:

 Унапређење система образовања и обука и
усклађивање са потребама тржишта рада

 Усклађивање расположиве радне снаге са потре 
бама тржишта рада

 

Програми и мере активне политике запошљавања
у 2016. години

Мерама локалне самоуправе и Локалног савета за
запошљавање у сарадњи са свим релевантним

чиноцима а посебно са Националном службом за

запошљавање активно ће бити пружена подршка

реализацији мера активне политике запошљавања:

1. Подстицање новог запошљавања субвенција
послодавцима 200.000,00 динара по ново 
запосленом. Субвенција за запошљавање које
припада приватном сектору и који запошљавају
незапослене на новооотвореним радним местима.
Међусобна права и обавезе у реализацији запош 
ља вања у реализацији запошљавања лица биће
регулисано уговором између послодавца и
Националне службе запошљаваља.

2. Подршка самозапошљавању јесу средства и
стручна помоћ коју може да оствари незапослени
који се самозапошљава и који се налази еви ден ци 
ји Националне службе запошљавања. Средства за
самозапошљавање се одобравају у виду суб вен 
ције ради оснивања радње од стране незапосленог
или удруживањем више незапослених.
Субвенција се одобравају у једнократном износу
од 180.000,00 по кориснику који се налази на
евиденцији филијала Националне службе за
запошљавање у Великој Плани.
Међусобна права и обавезе у реализацији ових
мера биће регулисано уговором између лица које
се самозапошљава и  Национ алне слу жбе
запошљавања.

3. Подршка запошљавања незапослених лица са
евиденције Националне службе за запошљавање
на извођењу јавних радова.Подстицај запош ља 
вања незапослених лица са евиденције НСЗ,
извођење јавних радова у категорији социо хума 
ни тарних делатности оствариваће се путем одо 
бра вања субвенција у виду издвајања новчаних
средстава. За извођење јавних радова, социо
 хума нитарних делатности издвојиће се под сти цај 
на средства у виду субвенција у износу од
1.100.000,00 динара.
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ТАБЕЛА ПРИОРИТЕТА, МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ

Мера Очекивани
резултати

Индикатор Носиоци
активности

Извор фи 
нан си рања

1. ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА

1.1 Субвенције 
послодавцима
за отварање
нових радних
места

Повећано
запошљавање
додељивањем
субвенција
послодавцима.

Број и структура послодаваца корисника
субвенције.
Број и структура лица запослених уз
субвенцију послодавцу, по изворима
финансирања.

Број и структура запослених уз субвенцију
послодавцу који су запослени 6 месеци
након истека уговорне обавезе, по
изворима финансирања.

Локална
самоуправа
НСЗ

Буџет
локалне
самоуправе
Буџет РС



Поступак, услови и начин реализације овог Плана
ближе ће се уредити јавним позивом.

Надлежности

Мере предвиђене ЛАПЗ реализоваће Одељење за
привреду и локални економски развој и Савет за
запошљавање општине Велика Плана у сарадњи са
Националном службом за запошљавање.

Одељење за привреду и локално економски развој је 
у обавези да о спровођењу ЛАПЗ достави извештај
Председнику општине, по потреби, а најмање
једанпут годишње.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Овај Локални акциони план запошљавања објавити
у „Међуопштинском службеном листу Велика Плана
и Смедеревска Паланка“.

Број: 1011/2016I
У Великој Плани 22. фебруара 2016 године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Далибор Тодоровић
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Мера Очекивани
резултати

Индикатор Носиоци
активности

Извор фи 
нан си рања

1.2. Подршка
самозапошља 
вању

Повећано
запошљавање уз
доделу суб вен ција
за само запош 
љавање

Број и структура корисника субвенције за
самозапошљавање, по изворима
финансирања.

Број предузетника који су започели посао
уз помоћ субвенције, а који још увек раде 6 
месеци након истека уговорне обавезе, по
изворима финансирања.

Локална
самоуправа
НСЗ

Буџет
локалне
самоуправе

1.3. Подршка
запошљавању
младих,
подршка
извођењу
јавних радова

Повећано
запошљавање уз
доделу субвенција
за извођење јавних 
радова,
социохуманитарн
их делатности

Број и структура корисника субвенција за
извођење јавних
радова,социохуманитарних
делатности,број извршиоца корисника
субвенција на извођењу јавних
радова,социохуманитарних
делатности,као и дужина трајања мере.

Локална
самоуправа
НСЗ

Буџет
локалне
самоуправе
Буџет РС
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