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249.
На основу члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007), члана 42. став 1. тачка 7) и члана 53. став 4. Статута општине Велика Плана („Међуопштински службени лист
опш тина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број
39/2008) и члана 2. став 1. тачка 7) и члана 23. став 1.
Одлуке о Општинском већу општине Велика Плана
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 41/2008 и
22/2012),

општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број
39/2008) и члана 2. став 1. тачка 7) и члана 23. став 1.
Одлуке о Општинском већу општине Велика Плана
(„Међу општински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 41/2008 и
22/2012),

Општинско веће општине Велика Плана, на 13.
седници одржаној 03.10.2016. године, донело је

О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА
1. Разрешава се Владимир Станић, дипломирани
прав ник из Велике Плане, дужности начелника Општинске управе општине Велика Плана.
2. Именовани из тачке 1. диспозитива овог решења
наставиће да обавља дужност начелника Општинске
уп ра ве општ ине Велика Плана до постављења
начелника Општинске управе по спроведеном јавном
конкурсу
3. Ово решење је коначно.
4. Диспозитив овог решење објавити у „Међуопш тинском службеном листу општина Велика Плана и
См едеревска Паланка” и на званичној интернет
страници општине Велика Плана www.velikaplana.rs.
Број: 02-228/2016-II
У Великој Плани, 3. октобра 2016. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић

250.
На основу члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007), члана 42. став 1. тачка 7) и члана 53. став 4. Статута општине Велика Плана („Међуопштински службени лист

Општинско веће општине Велика Плана, на 13.
седници одржаној 03.10.2016. године, донело је

РЕШЕЊЕ

1. Разрешава се Горан Тасић, дипломирани правник
из Велике Плане, дужности заменика начелника
Општинске управе општине Велика Плана.
2. Именовани из тачке 1. диспозитива овог решења
наставиће да обавља дужност заменика начелника
Општинске управе општине Велика Плана до постављења заменика начелника Општинске управе по
спроведеном јавном конкурсу
3. Ово решење је коначно.
4. Диспозитив овог решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка” и на званичној интернет
страници општине Велика Плана www.velikaplana.rs.
Број: 02-230/2016-II
У Великој Плани, 3. октобра 2016. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић

251.
На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Сл.
гласник РС“, број 10/16), члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и члана 85.
Статута Општине Велика Плана („Међуопштински
службени лист Општина Велика Плана и Смеде ревска Паланка“, број: 39/08), члана 7. став 2. Одлуке о
финансирању спорта из буџета Општине Велика
Плана („Међуопштински службени лист Општина
Велика Плана и Смедревска Паланка“ број : 2/16),

бр. 33. 3. октобар 2016. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Општинско веће Општине Велика Плана, на 13.
седници одржаној 03.10.2016. године донело је

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТОВА,
КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ
ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ И
СУФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У
ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
Члан 1.
У Правилнику о категоризацији спортова, критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање
и суфинансирање потреба у области спорта на територији општине Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“ број 7/2016) после члана 16. додаје се члан 16а.
и гласи :
„Изузетно, спортски клубови, којима су уговором
од стране Општине опредељена средства за реализовање годишњег програма „Учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у
домаћим и европским клупским такмичењима“ недовољна за реализовање такмичења, или су у току такмичарске сезоне достигли виши ранг такмичења, у
обавези су да о томе писмено обавесте територијални
спортски савез.
Територијални спортски савез ће, уколико је Општина определила додатна средства, расписати јавни
позив за наставак реализовања годишњег програма
„Учешће спортских организација са територије
јединице локалне самоуправе у домаћим и европским
клупским такмичењима“ .
Предлог за наставак реализовања програма, као и
додатног опредељивања средстава за финансирање
или суфинансирање програма из става 2. овог члана,
територијални спортски савез доставља Стручној
комисији.
Стручна комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетог предлога из става 4. овог члана, у складу
са Законом о спорту, овим Правилником и предлог о
одобрењу и опредељивању додатних средстава за наставак реализације годишњег програма „Учешће
спорт ских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским
такмичењима“ доставља Општинском већу Општине
Велика Плана.
О одобрењу наставка реализовања годишњег програма „Учешће спортских организација са територије
јединице локалне самоуправе у домаћим и европским
клупским такмичењима“ и додатном опредељивању
средстава за наставак реализације наведеног програма, Општинско веће Општине Велика Плана доноси
решење, које је коначно и против њега се може водити
управни спор.
Предмет управног спора из става 6. овог члана не
може бити износ добијених средстава.

890. страна

Са носиоцем одобреног програма из става 6. овог
члана, Председник Општине закључује уговор о наставку реализовања програма „Учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским такмичењима“.
Члан 2.
После члана 16а. додаје се члан 16б. и гласи :
„ Текст Јавног позива из члана 1. став 3. овог
Правилника садржи :
-намену средстава за која се расписује јавни позив,
-субјекте у спорту који су овлашћени за подношење
пријава на јавни позив,
-рок за подношење пријаве,
-адресу на коју се пријаве упућују, односно предају,
-напомену да се непотпуне и неблаговремене пријаве неће узети у разматрање,
-друге елементе јавног позива.
Јавни позив се објављује у средствима јавног информисања, на званичној интернет страници Општине, огласној табли Општинске управе Општине
Велика Плана и територијалног спортског савеза“.
Члан 3.
После члана16б. додаје се члан 16ц. и гласи :
„Приоритет при расподели средстава за наставак
реализовања програма „Учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у
домаћим и европским клупским такмичењима“ има
I ГРУПА спортова (фудбал, рукомет, кошарка и
одбојка) у односу на
II ГРУПУ спортова (тенис, стони тенис, карате, кик
бокс, планинарство, шах, коњички спорт и остали
спортови)“.
Члан 4.
После члана 16ц. додаје се члан 16д. и гласи :
„Расподела средстава у оквиру група спортова
наведених у члану 3. овог Правилника врши на основу
следећих критеријума :
- традиција спортске организације (година оснивања клуба)
- ранг такмичења,
- постигнути резултати у такмичењу,
- број регистрованих такмичара у редовном систему
такмичења,
- број ангажованих стручњака са одговарајућом
лиценцом,
- трошкови такмичења“.
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања, а објавиће се у „Међуопштинском
службеном листу Општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“.
Број: 66-79/2016-II
У Великој Плани, 3. октобра 2016.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић

891. страна
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