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43.
На основу члана 7. и 42. став 1. тачка 13) Статута
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 39/2008) и члана 7. Одлуке о установљавању
признања и награда општине Велика Плана
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 5/95 и 4/2004),
Општинско веће општине Велика Плана, на 41.
седници одржаној 27. априла 2017. године, донело је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ
1. Признање општине Велика Плана за 2017.
годину, додељује се:
• Област: привреда
1) PROMEK D.O.O. из Велике Плане
2) PEI EAST D.O.O. из Велике Плане
3) МЕДИНО Д.О.О. из Крњева
- за постигнуте резултате у области привреде и
запошљавања
• Област: култура и традиција
4) КУЛТУРНО УМЕТНИЧКОМ ДРУШТВУ
„ОБИЛИЋ” из Крњева
- за оживаљавање и упечатљив развитак културног
живота у свом месту и општини
• Област: спорт
5) КАРАТЕ КЛУБУ „МОРАВА” из Велике Плане
- за 45 година рада и постојања као и за изузетне
резултате у области спорта
6) ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „УДАРНИК” из
Лозовика
- за 70 година рада и постојања, као и за изузетне
резултате у области спорта
7) ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ДЕЧЈЕ
ЦАРСТВО” из Велике Плане
- за 40 година рада и постојања и успешне резултате
у области предшколског образовања и васпитања

2. Ову одлуку објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број:011-33/2017-II
У Великој Плани, 27. априла 2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић

44.
На основу члана 85. Статута општине Велика Плана
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008), члана
2. Одлуке о покретању иницијативе за преузимање
већинског власништва над привредним друштвом
Ветеринарска станица „Велика Плана” д.о.о. из
Велике Плане („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 29/2015) и тачке 3. Закључка Владе Републике
Србије, 05 број: 023-2060/2017 од 10.03.2017. године,
Скупштина општине Велика Плана, на 12. седнци
одржаној 28.04.2017. године донела је

ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ПРЕНОСА УДЕЛА
У ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ВЕЛИКА
ПЛАНА Д.О.О. ВЕЛИКА ПЛАНА
Члан 1.
Прихвата се пренос и даје сагласност да се
70% удела, који Регистар акција и удела пренетих
после раскида уговора закљученог у поступку
приватизације (у даљем тексту: Регистар) има у
Привредном друштву Ветеринарска станица Велика
Плана д.о.о. из Велике Плане, без накнаде пренесе са
Регистра на општину Велика Плана.
Члан 2.
Овлашћује се Игор Матковић, председник општине
Велика Плана, да у име општине Велика Плана
са овлашћеним представником Регистра потпише
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Члан
3.
Уговор о преносу удела у Привредном друштву
Ветеринарска станица Велика Плана д.о.о. из Велике
У Одлуци о начину и условима држања животиња на
Плане.
територији општине Велика Плана („Међуопштински
Члан 3.
службени лист општина Велика Плана и Смедeревска
Паланка”, број 10/84, 10/92, 4/94 и 8/98) у члану 32.
Ову одлуку објавити у „Међуопштинском службстав 1. износ: „од 1.000 до 100.000 нових динара”
еном листу општина Велика Плана и Смедеревска
замењује се износом: „ од 40.000,00 динара”.
Паланка”.
У члану 32. став 2. износ: „од 50 до 5.000 нових
динара”
замењује се износом: „ од 20.000,00 динара”.
Број: 011-34/2017-I
У члану 33. износ: „од 50 до 5.000 нових динара”
У Великој Плани, 28. априла 2017. године
замењује се износом: „ од 20.000,00 динара”.
Члан 4.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
У Одлуци о управљању комуналним отпадом на
Ненад Перић
територији општине Велика плана („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедeревска
Паланка”, број 8/2015) наслов изнад члана 35. и члан
45.
35. бришу се.
На основу члана 20. став 1. тачка 35) и члана 32. став
Члан 5.
1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени
У Одлуци о условима и начину постављања
гласник РС”, број 129/2007 и 83/2014 – др. закон),
привремених
објеката на територији општине Велика
члана 21. Закона о изменама и допунама Закона о
Плана
(„Међуопштински
службени лист општина
прекршајима („Службени гласник РС”, број 13/2016),
Велика
Плана
и
Смедeревска
Паланка”, број 6/2005,
члана 11. став 1. тачка 36) и члана 24. став 1. тачка
8/2006
и
6/2011)
у
члану
25.
став
1. износ: „од 10.000
6) Статута општине Велика Плана („Међуопштински
50.000
динара”
замењује
се
износом:
„ од 70.000,00
службени лист општина Велика Плана и Смедревска
динара”.
Паланка”, број 39/2008),
У члану 25. став 2. износ: „од 1.000,00 до 10.000,00
динара”
замењује се износом: „ од 20.000,00 динара”.
Скупштина општине Велика Плана, на 12. седници
У
члану
25. став 3. износ: „од 8.000,00 до 30.000,00
одржаној 28.04.2017. године донела је
динара” замењује се износом: „ од 40.000,00 динара”.
У члану 25. став 4. износ: „од 500,00 до 5.000,00
динара”
замењује се износом: „ од 20.000,00 динара”.
ОДЛУКУ
У
члану
26. износ: „од 5.000,00 до 10.000,00
О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКА КОЈИМА
динара” замењује се износом: „ од 40.000,00 динара”.
СУ ПРОПИСАНЕ ПРЕКРШАЈНЕ
У члану 27. износ: „од 2.000,00 до 8.000,00 динара”
ОДРЕДБЕ СА ЗАКОНОМ О
замењује се износом: „ од 40.000,00 динара”.
ПРЕКРШАЈИМА
Члан 6.
Члан 1.
У Одлуци о пословном радном времену одређених
Овом одлуком врши се усклађивање одлука којима
организација и радњи на територији општине
су прописане прекршајне одредбе са одредбом члана
Велика Плана – пречишћен текст („Међуопштински
39. став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник
службени лист општина Велика Плана и Смедeревска
РС”, број 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС).
Паланка”, број 13/2006) у члану 27. став 1. износ: „од
5.000 до 500.000 динара” замењује се износом: „ од
Члан 2.
70.000,00 динара”.
У Одлуци о општем и комуналном уређењу града
У члану 27. став 2. износ: „од 2.500 до 250.000
и насеља („Међуопштински службени лист општина
динара” замењује се износом: „ од 20.000,00 динара”.
Велика Плана и Смедeревска Паланка”, број 10/93,
У члану 27. став 3. износ: „од 250,00 до 25.000
4/94, 1/95, 8/98 и 3/2001) у члану 169. став 1. износ:
динара” замењује се износом: „ од 10.000,00 динара”.
„од 1.000 до 100.000 нових динара” замењује се
У члану 27. став 4. износ: „од 2.500 динара”
износом: „ од 40.000,00 динара”.
замењује се износом: „ од 20.000,00 динара”.
У члану 169. став 2. износ: „од 50 до 5.000 нових
Члан 7.
динара” замењује се износом: „ од 20.000,00 динара”.
У члану 170. став 1. износ: „од 50 до 5.000 нових
У Одлуци о условима и начину постављања рекламдинара” замењује се износом: „ од 20.000,00 динара”.
них паноа у општини Велика Плана („МеђуопшУ члану 171. став 1. износ: „од 500 до 50.000 нових
тински службени лист општина Велика Плана и
динара” замењује се износом: „ од 30.000,00 динара”.
Смедeревска Паланка”, број 8/2005 и 2/2015) у члану
У члану 172. став 1. износ: „од 30 до 500 нових
22. став 1. износ: „од 5.000 - 50.000 динара” замењује
динара” замењује се износом: „ од 10.000,00 динара”.
се износом: „ од 70.000,00 динара”.
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У члану 22. став 2. износ: „од 500 до 5.000 динара”
У члану 21. став 2. износ: „од 50 до 5.000 нових
динара” замењује се износом: „ од 20.000,00 динара”.
замењује се износом: „ од 20.000,00 динара”.
У члану 21. став 3. износ: „од 500 до 50.000 нових
У члану 22. став 3. износ: „од 2.500 до 25.000
динара” замењује се износом: „ од 40.000,00 динара”,
динара” замењује се износом: „ од 40.000,00 динара”.
а износ: „од 50 до 5.000 нових динара” износом: „од
У члану 22. став 4. износ: „од 500 до 5.000 динара”
20.000,00 динара” .
замењује се износом: „ од 20.000,00 динара”.
Члан 12.
Члан 8.
У
Одлуци
о
некатегорисаним
путевима у општој
У Одлуци о водоводу и канализацији на територији
употреби
на
територији
општине
Велика Плана
општине Велика Плана („Међуопштински службени
(„Међуопштински
службени
лист
општина
Велика
лист општина Велика Плана и Смедeревска Паланка”,
Плана
и
Смедeревска
Паланка”,
број
10/77,
4/94 и
број 8/2015) у члану 51. став 1. износ: „од 100.000 до
8/98)
у
члану
16.
став
1.
износ:
„од
1.000
до
100.000
1.000.000 динара” замењује се износом: „ од 70.000,00
нових динара” замењује се износом: „ од 70.000,00
динара”.
динара”.
У члану 51. став 2. износ: „од 25.000 до 50.000
У члану 17. став 2. износ: „од 50 до 5.000 нових
динара” замењује се износом: „ од 20.000,00 динара”.
динара”
замењује се износом: „ од 20.000,00 динара”.
У члану 52. став 1. износ: „од 50.000 до 500.000
Члан 13.
динара” замењује се износом: „ од 40.000,00 динара”.
У члану 53. став 1. износ: „од 00.000 до 50.000
У Одлуци о безбедности саобраћаја на путевима
динара” замењује се износом: „ од 20.000,00 динара”.
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедeревска Паланка”,
Члан 9.
број 2/94, 4/94 и 8/98) у члану 38. став 1. износ: „од
У Одлуци о начину коришћења станова, пословних
1.000 до 100.000 нових динара” замењује се износом:
и заједничких просторија у зградама на територији
„ од 70.000,00 динара”.
општине Велика Плана („Међуопштински службени
У члану 38. став 2. износ: „од 50 до 5.000 нових
лист општина Велика Плана и Смедeревска Паланка”,
динара” замењује се износом: „ од 20.000,00 динара”.
број 12/92, 4/94 и 8/98) у члану 48. став 1. износ: „од
У члану 39. износ: „од 50 до 5.000 нових динара”
1.000 до 100.000 нових динара” замењује се износом:
замењује се износом: „ од 20.000,00 динара”.
„ од 50.000,00 динара”.
Члан 14.
У члану 48. став 2. износ: „од 50 до 5.000 нових
У Одлуци о јавним паркиралиштима („Међуопшдинара” замењује се износом: „ од 20.000,00 динара”.
тински службени лист општина Велика Плана и
У члану 49. став 1. износ: „од 50 до 5.000 нових
Смедeревска Паланка”, број 10/2005) у члану 27. став
динара” замењује се износом: „ од 20.000,00 динара”.
1. износ: „од 5.000,00 до 100.000,00 динара” замењује
Члан 10.
се износом: „ од 100.000,00 динара”.
У Одлуци о сахрањивању и гробљима на територији
У члану 27. став 2. износ: „од 250,00 до 5.000,00
општине Велика Плана („Међуопштински службени
динара” замењује се износом: „ од 20.000,00 динара”.
лист општина Велика Плана и Смедeревска Паланка”,
У члану 28. став 1. износ: „од 5.000,00 до 50.000,00
број 7/78, 4/94 и 8/98) у члану 33. став 1. износ: „од
динара” замењује се износом: „ од 50.000,00 динара”.
50 до 5.000 нових динара” замењују се износом: „ од
У члану 28. став 2. износ: „од 250,00 до 5.000,00
20.000,00 динара”.
динара” замењује се износом: „ од 20.000,00 динара”.
У члану 34. износ: „од 50 до 5.000 нових динара”
У члану 28. став 3. износ: „од 2.500,00 до 50.000,00
замењују се износом: „ од 20.000,00 динара”.
динара” замењује се износом: „ од 30.000,00 динара”.
У члану 35. износ: „од 50 до 5.000 нових динара”
У члану 28. став 4. износ: „од 250,00 до 5.000,00
замењују се износом: „ од 20.000,00 динара”.
динара” замењује се износом: „ од 20.000,00 динара”.
У члану 36. износ: „од 30 до 500 нових динара”
У члану 29. износ: „од 250,00 до 5.000,00 динара”
замењују се износом: „ од 5.000,00 динара”.
замењује се износом: „ од 10.000,00 динара”.
У члану 37. став 1. износ: „од 1.000 до 100.000
Члан 15.
нових динара” замењују се износом: „ од 70.000,00
У
Одлуци
о
линијском,
градском и приградском
динара”.
превозу путника у друмском саобраћају на територији
У члану 37. став 2. износ: „од 50 до 5.000 нових
општине Велика Плана („Међуопштински службени
динара” замењују се износом: „ од 20.000,00 динара”.
лист општина Велика Плана и Смедeревска Паланка”,
Члан 11.
број 48а/2008) у члану 43. став 1. износ: „од 5.000,00
У Одлуци о комуналној инспекцији („Међуопштиндо 500.000,00 динара” замењује се износом: „ од
ски службени лист општина Велика Плана и Смедe200.000,00 динара”.
ревска Паланка”, број 12/93, 4/94 и 8/98) у члану 21.
У члану 43. став 2. износ: „од 250,00 до 5.000,00
став 1. износ: „од 1.000 до 100.000 нових динара”
динара” замењује се износом: „ од 20.000,00 динара”.
замењује се износом: „ од 70.000,00 динара”.
У члану 43. став 3. брише се.
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У члану 44. став 1. износ: „од 10.000,00 до
Члан 2.
250.000,00 динара” замењује се износом: „ од
Такси превоз јесте ванлинијски превоз путника
100.000,00 динара”.
који се обавља путничким возилом који испуњава
У члану 44. став 2. износ: „од 250,00 до 10.000,00
услове прописане законом и овом oдлуком.
динара” замењује се износом: „ од 20.000,00 динара”.
Члан 3.
У члану 44. став 3. брише се.
Поједини појмови у смислу ове Одлуке, имају
Члан 16.
следеће значење:
У Одлуци о комуналним делатностима на терито1) Такси превозник јесте предузетник или правно
лице (привредно друштво и друго правно лице) које
рији општине Велика Плана („Међуопштински служобавља делатност такси превоза у складу са законом
бени лист општина Велика Плана и Смедeревска Паи овом одлуком;
ланка”, број 8/2015), наслов изнад члана 46 и чланови
2) Такси возач је физичко лице које управља такси
46, 47, 48. и 49. бришу се.
возилом
и обавља такси превоз као предузетник,
Члан 17.
запослен или радно ангажован код предузетника или
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
у привредном друштву, односно другом правном
објављивања у „Међуопштинском службеном листу
лицу, а у складу са законом и овом Одлуком (у даљем
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.
тексту: такси возач).
3) Такси возило је фабрички произведен путнички
Број: 011-35/2017-I
аутомобил намењен за обављање такси превоза
У Великој Плани, 28. априла 2017. године
које испуњава услове прописане законом, другим
прописима и овом Одлуком (у даљем тексту: такси
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
возило).
ПРЕДСЕДНИК
4) Одобрење за обављање такси превоза је решење
Ненад Перић
којим се одобрава обављање такси превоза које издаје
Одељење за привреду и локални економски развој
Општинске управе општине Велика Плана.
5) Такси дозвола возача је идентификациона
46.
исправа коју издаје издаје Одељење за привреду
На основу члана 57. и 94. Закона о превозу путника
и локални економски развој Општинске управе
у друмском саобраћају („Службени гласник Репубопштине Велика Плана, за сваког такси возача који
лике Србије“, број 68/2015), члана 4. став 1. Закона
испуњава услове за обављање такси превоза у складу
о комуналним делатностима („Службени гласник
са Законом и овом одлуком.
РС”, број 88/11), члана 24. став 1. тачка 6), а у вези са
6) Такси дозвола возила је исправа коју издаје
чланом 11. став 1. тачка 13) Статута општине Велиииздаје
Одељење за привреду и локални економски
ка Плана („Међуопштински службени лист општина
развој
Општинске
управе општине Велика Плана, за
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008)
свако
такси
возило
које испуњава услове за обављање
и члана 18.Одлуке о комуналним делатностима на
такси превоза у складу са Законом и овом одлуком.
територији општине Велика Плана („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
II БЛИЖИ УСЛОВИ
Паланка”, број 8/2015),
ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Скупштина општине Велика Плана на 12. седници
одржаној 28.04.2017.године донела је

ОДЛУКУ
О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ
НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се организација, начин и
ближи услови обављања ауто-такси превоза путника
и ствари на територији општине Велика Плана (у
даљем тексту: такси превоз).

Члан 4.
Такси превоз обавља се на основу одобрења за
обављање такси превоза.
Превозник може да отпочне са радом, односно да
обавља такси превоз, када поред законом утврђених
услова, испуни и услове прописане овом oдлуком.
Члан 5.
За обављање такси превоза предузетник, поред
услова прописаних законом, мора да испуњава и
следеће услове:
1) да је регистрован за обављање делатности такси
превоза у складу са законом и овом одлуком и да има
пословно седиште на територији општине Велика
Плана, што се доказује документом о регистрацији у
регистру привредних субјеката не старијим од месец
дана или фотокопијом овог документа;
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2) да поседује возачку дозволу „Б“ категорије
1) да има возачку дозволу „Б“ категорије најмање
најмање три године, што се доказује фотокопијом
три године, што се доказује фотокопијом возачке
возачке дозволе;
дозволе;
3) да му правоснажном судском одлуком није
2) да има важеће лекарско уверење о способности
забрањено обављање такси превоза, односно да му
возача за управљање возилом којим се обавља такси
правоснажном пресудом о прекршају није изречена
превоз, што се доказује фотокопијом лекарског
заштитна мера забране обављања такси превоза, док
уверења;
трају правне последице осуде, односно мере, што се
3) да је запослен или радно ангажован код предудоказује уверењем које није старије од шест месеци;
зетника или у привредном друштву, односно другом
4) да му није изречена мера забране управљања
правном лицу, што се доказује документом ПИО
моторним возилом „Б” категорије, што се доказује
фонда да је на дан издавања акта у радном односу,
уверењем које није старије од шест месеци;
односно радно ангажован или фотокопијом овог
5) да поседује важеће лекарско уверење о
документа;
способности возача за управљање возилом којим се
4) да му није изречена мера забране управљања
обавља такси превоз, што се доказује фотокопијом
моторним возилом “Б” категорије, што се доказује
лекарског уверења (за професионалне возаче, које
уверењем надлежног суда које није старије од 30 дана
није старије од три године);
или фотокопијом овог документа.
6) да је власник најмање једног возила, односно
Члан 8.
прималац лизинга, што се доказује фотокопијом саоТакси возило којим се обавља такси превоз, поред
браћајне дозволе, односно фотокопијом потврде о
услова прописаних законом и другим прописима,
регистрацији возила, а у случају да возило није ремора да испуњава и следеће услове:
гистровано, фотокопијом документа којим се доказује
1) да има на видном месту за корисника превоза
да је власник возила, односно прималац лизинга;
уграђен исправан, оверен таксиметар, баждарен на
7) да возило испуњава услове за обављање такси
важеће тарифе и да се његовим укључењем светло на
превоза што се доказује Решењем Одељења за
кровној ознаци из тачке 5. овог става искључује;
инспекцијске послове – инспектора за саобраћај, у
2) да има исправан противпожарни апарат са важескладу са законом и овом одлуком;
ћим роком употребе, на приступачном месту;
Члан 6.
3) да има исправно грејање, вентилацију и
За обављање такси превоза, привредно друштво,
унутрашње осветљење, да је чисто, уредно, обојено и
односно друго правно лице за обављање ове
без унутрашњих и спољашњих оштећења;
делатности, поред услова прописаних законом, мора
4) да је важећи ценовник услуга постављен у такси
да испуњава и следеће услове:
возилу тако да је путнику видљив;
1) да је регистровано за обављање делатности такси
5) да на крову возила има кровну ознаку са натпипревоза у складу са законом и овом одлуком и да има
сом „TAXI“, која је са обе стране истог изгледа,
пословно седиште на територији општине Велика
постављена паралелно са ветробранским стаклом и
Плана, што се доказује документом о регистрацији у
опремљена уређајем за осветљење;
регистру привредних субјеката не старијим од месец
6) да је регистровано у Полицијској станици Велика
дана или фотокопијом овог документа;
Плана;
2) да је власник возила, односно прималац лизинга,
7) да поседује полису осигурања путника од
што се доказује фотокопијом саобраћајне дозволе,
последица несрећног случаја у јавном превозу;
односно фотокопијом потврде о регистрацији возила,
8) да задовољи услове у погледу границе издувне
а у случају да возило није регистровано, фотокопијом
емисије прописане законом и другим прописима који
документа којим се доказује да је власник возила,
регулишу ову област и
односно прималац лизинга;
9) да је технички исправно у складу са прописима
3) да возило испуњава услове за обављање такси
који регулишу јавни превоз.
превоза што се доказује Решењем Одељења за
На крову возила иза кровне ознаке „TAXI“ може се
инспекцијске послове – инспектора за саобраћај, у
налазити рекламни пано.
складу са законом и чланом 9. ове одлуке.
Рекламни пано мора бити постављен тако да не
4) да му правоснажном судском одлуком није
заклања кровну ознаку „TAXI“.
забрањено обављање такси превоза, односно да му
Возила такси превозника могу да садрже видна
правоснажном пресудом о прекршају није изречена
обележја других превозника само уз издату писану
заштитна мера забране обављања такси превоза, док
сагласност превозника чија обележја користе.
трају правне последице осуде, односно мере, што се
Члан 9.
доказује уверењем које није старије од шест месеци.
Захтев за издавање Решења којим се утврђује да
Члан 7.
возило испуњава услове за обављање такси превоза
Такси возач, поред услова прописаних законом,
подноси се Одељењу за инспекцијске послове –
мора да испуњава и следеће услове:
инспектору за саобраћај. Инспектор за саобраћај
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врши преглед возила и проверава испуњеност услова
3) матични број и пословно име превозника;
прописаних законом и овом одлуком и доноси
4) статус такси возача (предузетник или запослени);
Решење са роком важења од годину дана.
5) име и презиме и јединствени матични број;
Одељење за инспекцијске послове – инспектор за
6) адресу пребивалишта;
саобраћај може донети Решење којим се утврђује да
7) рок важења.
возило испуњава услове за обављање такси превоза
Такси дозвола возача се издаје на период од три
и за нерегистрована возила уз обавезу превозника да
године.
у року одређеном у овом Решењу испуни услове из
Члан 15.
члана 8. став 1. тачка 1, 6. и 7. ове одлуке.
Захтев за издавање такси дозвола возила подноси
О донетим решењима Одељење за инспекцијске
се Одељењу за привреду и локални економски развој
послове – инспектор за саобраћај води евиденцију.
Општинске управе општине Велика Плана.
Члан 10.
Предузетник регистрован за обављање такси
Захтев за издавање одобрења за обављање такси
превоза подноси захтев за издавање такси дозволе
превоза, подноси се Општинској управи-Одељењу за
возила.
привреду и локални економски развој.
Предузетник регистрован за обављање такси
Одељење за привреду и локални економски развој
превоза мора да испуни услове предвиђене чланом 5.
Општинске управе општине Велика Плана издаје
став 1. тачка 1), 6) и 7) ове одлуке.
Решење којим се одобрава обављање такси превоза,
Доказе предвиђене чланом 5. став 1. тачка 1) и
уколико су испуњени услови прописани Законом и
7) ове одлуке прибавља по службеној дужности
посебни услови из чланова од 5. до 8. ове одлуке.
Одељење за привреду и локални економски развој
Општинске управе општине Велика Плана, док
доказ предвиђен чланом 5. став 1. тачка 6) ове одлуке
III ТАКСИ ИСПРАВЕ
доставља подносилац захтева.
Члан 11.
У циљу убразања поступка издавања такси
Такси исправе су: такси дозвола возача и такси
дозволе, подносилац захтева може доставити доказе
дозвола возила.
предвиђене чланом 5. став 1. тачка 1) и 7) ове одлуке.
Такси дозволе представљају доказ да превозник
Привредно друштво, односно друго правно лице
испуњава услове за обављање такси превоза у складу
подноси захтев за издавање такси дозволе возила
са законом и овом одлуком.
уколико испуњава услове предвиђене чланом 6. ове
Предузетник, привредно друштво, односно друго
одлуке.
правно лице може да обавља такси превоз само ако
Доказе из члана 6.став 1. тачке 1), 3) и 4) ове
има издате важеће такси дозволе.
одлуке прибавља по службеној дужности Одељење
Предузетник или такси возач запослен код
за привреду и локални економски развој Општинске
предузетника, у привредном друштву, односно
управе општине Велика Плана.
другом правном лицу може да обавља такси превоз
Доказ из члана 6.став 1. тачка 2) ове одлуке
само ако му је издата важећа такси дозвола на име
доставља подносилац захтева.
превозника чијим возилом обавља такси превоз.
У циљу убразања поступка издавања такси дозвоЧлан 12.
ле, подносилац захтева може доставити доказе предвиђене чланом 6.став 1. тачке 1), 3) и 4) ове одлуке.
Изглед такси исправа из става 2. овог члана
Предузетник, привредно друштво, односно друго
правилником одређује Општинска управа општине
правно лице може поднети захтев за издавање такси
Велика Плана.
дозволе возача, уколико испуњава услове предвиђене
Набавку образаца такси исправа врши Општинска
чланом 7. ове одлуке.
управа општине Велика Плана.
Доказ из члана 7. став 1. тачка 4) ове одлуке и доказ
Члан 13.
о регистрацији у регистру привредних субјеката за
Такси дозвола возила садржи следеће податке:
обављање делатности такси превоза прибавља по
1) редни број из регистра;
службеној дужности Одељење за привреду и локални
2) матични број и пословно име превозника;
економски развој Општинске управе општине
3) регистарску ознаку, марку, тип, годину
Велика.
производње и број шасије такси возила;
У циљу убразања поступка издавања такси дозво4) рок важења.
ле, подносилац захтева може доставити доказе предТакси дозвола возила издаје се на период од једне
виђене чланом 7. став 1. тачка 4) ове одлуке.
године.
Остале доказе предвиђене чланом 7. ове одлуке
Члан 14.
доставља подносилац захтева.
Такси дозвола возача садржи следеће податке:
Предузетник који подноси захтев за издавање
1) редни број из регистра;
такси дозволе возача у своје име, не подноси доказ
2) фотографију;
предвиђен чланом 7. став 1. тачка 3) ове одлуке.
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Одељење за привреду и локални економски развој
IV ТАКСИ СТАЈАЛИШТА
Општинске управе општине Велика Плана по
Члан 18.
утврђивању испуњености услова из става 2, 3. и 4.
Такси стајалишта (у даљем тексту: стајалишта) су
овог члана, у року од осам дана од дана подношења
површине
јавне намене, одређене за такси возила у
уредног захтева доноси Решење којим се утврђује
току обављања такси превоза.
да су испуњени услови за издавање такси дозволе
Стајалишта су јавна и као таква доступна су свим
возила, односно такси дозволе возача и на основу
такси превозницима под истим условима.
донетих решења издаје такси дозволе.
Члан 19.
О издатим такси дозволама возила и такси
Локације стајалишта (отварање нових стајалишта,
дозволама возача евиденцију води Одељење за
укидање
постојећих) и одређивање броја места на
привреду и локални економски развој Општинске
стајалиштима
утврђује Општинско веће општине
управе општине Велика Плана.
Велика
Плана,
на предлог Одељења за урбанизам и
Такси возило, односно такси возач може да има
грађевину,
имовинско-правне
и комунално-стамбене
само једну важећу такси дозволу.
послове Општинске управе општине Велика Плана.
Члан 16.
За отварање нових стајалишта и промену броја
Такси превозник може поднети Одељењу за
места на стајалиштима управљач општинских
привреду и локални економски развој Општинске
путева и улица на територији општине Велика Плана
управе општине Велика Плана захтев за продужење
израђује саобраћајни пројекат на који сагласност
такси дозвола возача и возила најкасније пре истека
даје Одељења за урбанизам и грађевину, имовинскоњеног важења.
правне и комунално-стамбене послове Општинске
За продужење такси дозвола морају бити испуњени
управе општине Велика Плана.
сви услови прописани овом одлуком.
Члан 20.
Такси превозник не може обављати такси превоз
Стајалишта се обележавају хоризонталном и
возилом за које је истекла важност такси дозволе
вертикалном саобраћајном сигнализацијом
возила односно такси дозволе возача до продужења
Хоризонталном сигнализацијом жуте боје обелеважења исте.
жава се простор за стајање такси возила у оквиру
Члан 17.
такси стајалишта и уписује натпис „ТАXI”.
Стајалишта се обележавају вертикалним саобраПревозник је дужан да:
ћајним знаком: (III-32) „паркиралиште“ и допунском
1) сваку промену података које садрже такси дозтаблом: „за ТАXI возила“.
воле у смислу ове одлуке писаним путем пријави
Одељењу за привреду и локални економски развој
Члан 21.
Општинске управе општине Велика Плана, у року од
О постављању вертикалне и обележавању хоризонпетнаест дана од дана настале промене;
талне саобраћајне сигнализације на стајалиштима,
2) у случају трајног престанка обављања делатодржавању постојеће саобраћајне сигнализације и
ности такси превоза, писаним путем обавести
одржавању стајалишта у зимским и летњим услоОдељењу за привреду и локални економски развој
вима, стара се управљач општинских путева и улица
Општинске управе општине Велика Плана у року од
на територији општине Велика Плана.
петнаест дана од дана доношења решења Агенције за
Члан 22.
привредне регистре и врати такси дозволу возила и
На стајалишту се такси возила постављају у складу
такси дозволу возача;
са сигнализацијом и у границама обележених такси
3) у случају привременог прекида обављања
места.
делатности такси превоза, о томе писаним путем
За време коришћења стајалишта такси возач је
обавести и врати Одељењу за инспекцијске послове
обавезан да се налази у свом такси возилу или поред
– саобраћајном инспектору такси дозволе издате на
њега.
име превозника до престанка привременог прекида;
Такси возач не може користити аутобуска стајалиш4) на захтев Одељења за инспекцијске послове
та која су одређена за градски и приградски превоз
– саобраћајног инспектора достави податке о
путника на територији општине Велика Плана.
запосленим такси возачима и податке о такси
возилима;
V НАЧИН ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА
5) Одељењу за привреду и локални економски
Члан 23.
развој Општинске управе општине Велика Плана
писаним путем врати такси дозволе најкасније у року
За време обављања такси превоза, такси возач
од петнаест дана од дана престанка неког од услова за
је обавезан да у возилу, поред услова прописаних
њихово издавање.
законом и другим прописима, има:
6) прибави сертификат овлашћене институције за
1) важећу такси дозволу возача издату на име
рекламни пано да не угрожава безбедност саобраћаја.
превозника чијим возилом обавља такси превоз;
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2) важећу такси дозволу возила којим обавља такси
VI КРОВНА ОЗНАКА
превоз;
Члан 29.
3) одобрење Одељења за привреду и локални
Такси возач је дужан да кровну ознаку држи
економски развој Општинске управе општине Велика
укључену (осветљену) увек када је возило слободно.
Плана за обављање такси превоза,
Кровна ознака осим истакнутог натписа „TAXI“
4) полису осигурања путника од последица
може да садржи пословно име или назив превозника
несрећног случаја у јавном превозу која одговара
и гаражни број возила.
возилу којим управља;
Превозник може да користи кровну ознаку са
5) уговор о раду за запосленог код предузетника, у
натписом „TAXI“ која садржи и пословно име другог
превозника само уз сагласност превозника чије је
привредном друштву, односно другом правном лицу.
пословно име на кровној ознаци.
Члан 24.
На кровној ознаци не могу се постављати други
Такси возач може примати кориснике превоза на
натписи осим натписа из става 2. и 3. овог члана.
такси стајалишту, на улици или на месту које је позивом
Превозник је обавезан да са крова возила уклони
радио везом или неком другом телекомуникационом
кровну ознаку „TAXI“, када такси возило не користи
везом одредио корисник превоза, под условом да је
за обављање такси превоза.
заустављање или паркирање такси возила дозвољено
прописима.
VII ЦЕНА УСЛУГЕ
На такси стајалишту услугу превоза пружа такси
ОБАВЉАЊA ТАКСИ ПРЕВОЗА
возач кога одабере корисник превоза.
Члан 30.
Члан 25.
Скупштина општине Велика Плана, на предлог
Такси возач је обавезан да прими у возило сваког
Општинског већа општине Велика Плана утврђује
и усклађује цену у оквиру такси тарифе по којој се
путника у границама расположивих седишта, као и
такси превоз мора обављати на територији општине
лични пртљаг путника, а остали пртљаг дужан је да
Велика Плана.
превезе у границама пртљажног простора.
Таксиметар мора бити подешен искључиво у
Такси возач је дужан да путника превезе најкраћим
складу
са ставом 1. овог члана.
путем до места опредељења или путем који путник
одреди, а у складу са важећим режимом саобраћаја.
Члан 26.
Такси возач је обавезан да се за време обављања
такси превоза према путницима опходи са пажњом и
поштовањем.
Такси возач је обавезан да за време обављања такси
превоза буде уредан и чист, пристојно одевен и не сме
пушити у такси возилу за време вожње.
Члан 27.
Такси возач је обавезан да приликом отпочињања
превоза, укључи таксиметар на одговарајућу тарифу
и да га искључи одмах након завршеног превоза.
У случају да такси возач не укључи таксиметар
приликом отпочињања превоза, путник није у обавези
да плати цену услуге такси превоза.
Члан 28.
У случају немогућности да заврши започети такси
превоз због околности на које није могао да утиче
(радови на путу, елементарна непогода и слично),
такси возачу припада као накнада износ који покаже
таксиметар у моменту прекида такси превоза, осим
у случају квара такси возила, када му не припада
накнада.
У случају квара такси возила, такси возач је дужан
да под истим условима путнику обезбеди наставак
започетог такси превоза другим такси возилом.

VIII ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА
ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 31.
Предузетнику престаје важност такси дозвола,
односно решења на основу којег су издате такси
дозволе и исте се сматрају неважећим у случају:
1) истека рока на који су такси дозволе издате;
2) ако престане да постоји неки од услова из члана
5. и 7. ове одлуке;
3) одјаве из регистра привредних субјеката и
4) у другим случајевима предвиђеним законом за
престанак рада предузетника и овом одлуком
Привредном друштву, односно другом правном
лицу престаје важност такси дозвола, односно
решења на основу којег су издате такси дозволе и
исте се сматрају неважећим у случају:
1) истека рока на који су такси дозволе издате;
2) ако престане да постоји неки од услова из члана
6. и 7. ове одлуке;
3) одјаве из регистра привредних субјеката и
4) у другим случајевима предвиђеним законом за
престанак рада привредног друштва, односно другог
правног лица и овом одлуком.
Превозник је дужан да Одељењу за привреду
и локални економски развој Општинске управе
општине Велика Плана врати све неважеће такси
дозволе најкасније у року од 15 дана од дана престанка
важења такси дозволе.
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Уколико предузетник не поступи у складу са
6) искључи такси возило којим се врши такси
чланом 17. став 1. тачка 3) ове одлуке, Одељење за
превоз противно одредбама закона и ове одлуке,
инспекцијске послове – саобраћајни инспектор,
одреди место паркирања и одузме такси дозволу
донеће Решење којим се налаже враћање такси
возила, такси дозволу возача, саобраћајну дозволу
дозвола издатих на име предузетника до престанка
и регистарске таблице у трајању од пет дана, а у
привременог прекида обављања делатности.
случају поновног искључивања такси возила истог
Забрањено је да предузетник и такси возач запослен
превозника у трајању од десет дана;
код предузетника обављају такси делатност за време
7) привремено одузме такси дозволу, којом је
привременог прекида обављања такси делатности.
утврђено право на обављање делатности до отклаПревозник и такси возач којима је привремено
њања утврђене неправилности и изда потврду о
одузета такси дозвола возила или такси дозвола
одузимању исте;
возача не могу да обављају такси превоз до отклањања
8) привремено одузме такси возило које је
утврђене неправилности.
употребљено за извршење прекршаја или привредног
Одељењу за привреду и локални економски развој
преступа, до правноснажног окончања прекршајног,
Општинске управе општине Велика Плана на основу
односно поступка за привредне преступе и изда
доказа о престанку услова из члана 5, 6. и 7. ове
Решење о одузимању такси возила;
одлуке или на основу захтева који подноси Одељење
9) предузима друге радње у складу са овом одлуком
послове саобраћаја– саобраћајни инспектор, доноси
и законским овлашћењима.
Решење о престанку важности решења из члана 16.
Члан 34.
став 6) ове одлуке.
Привремено одузето такси возило које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преIX ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ступа чува се на посебном паркиралишту које
одређује Одељење за привреду и локални економски
Члан 32.
развој Општинске управе општине Велика Плана
Послове инспекцијског надзора над применом ове
до правноснажног окончања прекршајног, односно
одлуке и других аката донетих на основу ове одлуке
поступка за привредне преступе, о трошку
врши Одељење за инспекцијске послове – инспектор
превозника.
за саобраћај.
Чување и поступање са такси возилом из става 1.
Превозник је дужан да саобраћајном инспектору
овог члана врши се у складу са актом о начину одуомогући неометано вршење инспекцијског надзозимања, чувања и поступања са такси возилом који
ра, да без одлагања омогући увид у захтевану докупрописује министар надлежан за послове саобраћаја.
ментацију и податке, као и да у року који се одреди
достави потребне податке и поступи по Решењу
X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
саобраћајног инспектора.
Такси возач је дужан да саобраћајном инспектору
Члан 35.
омогући неометано вршење инспекцијског надзора и
Новчаном казном у фиксном износу од 80.000,00
да без одлагања омогући увид у захтевану докумендинара казниће се за прекршај издавањем прекртацију и податке.
шајног налога привредно друштво, односно друго
Члан 33.
правно лице aко:
Саобраћајни инспектор у вршењу послова инспек1. се у такси возилу којим се обавља такси превоз не
цијског надзора има дужности и овлашћења утврђена
налази исправан противпожарни апарат са важећим
законом и овом одлуком, односно да:
роком употребе на приступачном месту (члан 8. став
1) врши преглед возила којима се обавља такси пре1. тачка 2.),
воз и контролише потребну документацију превоз2. такси возило којим се обавља такси превоз није
ника, такси возила и такси возача;
регистровано у Полицијској станици Велика Плана
2) контролише да ли је престао неки од услова за
(члан 8. став 1. тачка 6.),
обављање ауто-такси превоза и поднесе захтев Оде3. обавља такси превоз а нема издате важеће такси
љењу за привреду и локални економски развој Опшдозволе на име превозника чијим возилом обавља
тинске управе општине Велика Плана за покретање
такси превоз (члан 11. став 4.),
поступка за престанак важности решења из члана 15.
4. у случају привременог прекида обављања
став 6. ове одлуке;
делатности такси превоза, о томе писаним путем
3) нареди отклањање недостатака у погледу
не обавести и не врати Одељењу за инспекцијске
испуњености прописаних услова и начина обављања
послове – саобраћајном инспектору такси дозволе
такси превоза;
издате на име превозника до престанка привременог
4) изда прекршајни налог;
прекида (члан 17. став 1. тачка 3.),
5) поднесе захтев за покретање прекршајног
5. на захтев Одељењa за инспекцијске послове
поступка надлежном органу за прекршаје;
– саобраћајноg инспекторa не достави податке
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о запосленим такси возачима и податке о такси
Члан 37.
возилима (члан 17. став 1. тачка 4.),
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00
6. за време обављања такси превоза, такси возач код
динара казниће се за прекршај издавањем прекршајног
себе нема уговор о раду за запосленог у привредном
налога предузетник ако:
друштву, односно другом правном лицу (члан 23.
1. се у такси возилу којим се обавља такси превоз не
став 1. тачка 5.),
налази исправан противпожарни апарат са важећим
7. кровна ознака такси возила није у складу са
роком употребе на приступачном месту (члан 8. став
чланом 29. став 2., 3. и 4. ове одлуке,
1. тачка 2.),
8. правно лице коме је привремено одузета такси
2. такси возило којим се обавља такси превоз није
дозвола возила или такси дозвола возача обавља
регистровано у Полицијској станици Велика Плана
такси превоз пре отклањања утврђене неправилности
(члан 8. став 1. тачка 6.),
(члан 31. став 6.) и
3. обавља такси превоз а нема издате важеће такси
9. правно лице саобраћајном инспектору не омодозволе на име превозника чијим возилом обавља
гући неометано вршење инспекцијског надзора, без
такси превоз (члан 11. став 4.),
одлагања не омогући увид у захтевану документацију
4. у случају привременог прекида обављања
и податке, као и да у року који се одреди не
делатности такси превоза, о томе писаним путем
достави потребне податке и не поступи по Решењу
не обавести и не врати Одељењу за инспекцијске
саобраћајног инспектора (члан 32. став 2.).
послове – саобраћајном инспектору такси дозволе
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном
издате на име превозника до престанка привременог
у фиксном износу од 20.000,00 динара казниће се за
прекида (члан 17. став 1. тачка 3.),
прекршај издавањем прекршајног налога одговорно
5. на захтев Одељењa за инспекцијске послове
лице у привредном друштву, односно у другом
– саобраћајноg инспекторa не достави податке
правном лицу.
о запосленим такси возачима и податке о такси
Члан 36.
возилима (члан 17. став 1. тачка 4.),
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00
6. за време обављања такси превоза, такси возач
динара казниће се за прекршај издавањем прекркод себе нема уговор о раду за запосленог код
шајног налога привредно друштво, односно друго
предузетника (члан 23. став 1. тачка 5.),
правно лице aко:
7. кровна ознака такси возила није у складу са
1. се укључивањем таксиметра светло на кровној
чланом 29. став 2., 3. и 4. ове одлуке,
ознаци не искључује (члан 8. став 1. тачка 1.),
8. обавља такси делатност за време привременог
2. такси возило којим се обавља такси превоз
прекида обављања такси делатности (члан 31. став
нема исправно грејање, вентилацију и унутрашње
5.),
осветљење, није чисто, уредно, обојено и без
9. предузетник коме је привремено одузета такси
унутрашњих и спољних оштећења (члан 8. став 1.
дозвола возила или такси дозвола возача обавља
тачка 3.),
такси превоз пре отклањања утврђене неправилности
3. се у такси возилу којим се обавља такси превоз
(члан 31. став 6.)
не налази важећи ценовник услуга постављен у такси
10. предузетник саобраћајном инспектору не
возилу тако да је видљив путнику (члан 8. став 1.
омогући неометано вршење инспекцијског надтачка 4.),
зора, без одлагања не омогући увид у захтевану
4. се у такси возилу којим се обавља такси превоз
документацију и податке, као и да у року који се
не налази полиса осигурања путника од последица
одреди не достави потребне податке и не поступи по
несрећног случаја у јавном превозу (члан 8. став 1.
Решењу саобраћајног инспектора (члан 32. став 2.).
тачка 7.),
Члан 38.
5. је рекламни пано постављен тако да заклања
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00
кровну ознаку „TAXI” (члан 8. став 3.),
динара
казниће се за прекршај издавањем прекршајног
6. такси возило превозника садржи видна обележја
налога
предузетник ако:
другог превозника, без писмене сагласности
1.
се
укључивањем таксиметра светло на кровној
превозника чија обележја користи (члан 8. став 4.),
ознаци
не
искључује (члан 8. став 1. тачка 1.),
7. не прибави сертификат овлашћене институције за
2.
такси
возило којим се обавља такси превоз
рекламни пано да не угрожава безбедност саобраћаја
нема
исправно
грејање, вентилацију и унутрашње
(члан 17. став 1. тачка 6.)
осветљење,
није
чисто, уредно, обојено и без
8. поступи супротно одредбама члана 28. ове
унутрашњих
и
спољних
оштећења (члан 8. став 1.
одлуке.
тачка 3.),
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном
3. се у такси возилу којим се обавља такси превоз
у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за
не налази важећи ценовник услуга постављен у такси
прекршај издавањем прекршајног налога одговорно
возилу тако да је видљив путнику (члан 8. став 1.
лице у привредном друштву, односно у другом
правном лицу.
тачка 4.),
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4. се у такси возилу којим се обавља такси превоз
6. путника не превезе најкраћим путем до места
не налази полиса осигурања путника од последица
опредељења или путем који путник одреди, а у складу
несрећног случаја у јавном превозу (члан 8. став 1.
са важећим режимом саобраћаја (члан 25. став 2.),
тачка 7.),
7. приликом отпочињања превоза, не укључи
5. је рекламни пано постављен тако да заклања
таксиметар на одговарајућу тарифу (члан 27. став 1.),
кровну ознаку „TAXI” (члан 8. став 3.),
8. кровну ознаку не држи укључену увек када је
6. такси возило превозника садржи видна обележја
возило слободно (члан 29. став 1.),
другог превозника, без писмене сагласности
9. такси возач коме је привремено одузета такси
превозника чија обележја користи (члан 8. став 4.),
дозвола возила или такси дозвола возача обавља
7. не прибави сертификат овлашћене институције за
такси превоз пре отклањања утврђене неправилности
рекламни пано да не угрожава безбедност саобраћаја
(члан 31. став 6.)
(члан 17. став 1. тачка 6.),
10. такси возач саобраћајном инспектору не омогући
8. на стајалишту такси возило не постави у складу
неометано
вршење инспекцијског надзора и без
са сигнализацијом и у границама обележених такси
одлагања
не
омогући увид у захтевану документацију
места (члан 22. став 1.),
и
податке
(члан
32. став 3.).
9. за време коришћења стајалишта се не налази у
свом такси возилу или поред њега (члан 22. став 2.),
Члан 40.
10. не прими у возило сваког путника у границама
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00
расположивих седишта, као и лични пртљаг путника,
динара казниће се за прекршај издавањем прекршајног
а остали пртљаг не превезе у границама пртљажног
налога такси возач запослен код предузетника, у
простора (члан 25. став 1.),
привредном друштву, односно другом правном лицу
11. путника не превезе најкраћим путем до места
ако:
опредељења или путем који путник одреди, а у складу
1. на стајалишту такси возило не постави у складу
са важећим режимом саобраћаја (члан 25.став 2.),
са
сигнализацијом и у границама обележених такси
12. се за време обављања такси превоза према
места
(члан 22. став 1.),
путницима не опходи са пажњом и поштовањем
2.
не
прими у возило сваког путника у границама
(члан 26. став 1.),
расположивих седишта, као и лични пртљаг путника,
13. није за време обављања такси превоза уредан
а остали пртљаг не превезе у границама пртљажног
и чист, пристојно одевен и пуши у такси возилу за
време вожње (члан 26. став 2.),
простора (члан 25. став 1.),
14. поступи супротно одредбама члана 28. ове
3. се за време обављања такси превоза према
одлуке
путницима не опходи са пажњом и поштовањем
15. кровну ознаку не држи укључену увек када је
(члан 26. став 1.)
возило слободно (члан 29. став 1.)
4. није за време обављања такси превоза уредан
Члан 39.
и чист, пристојно одевен и пуши у такси возилу за
време вожње (члан 26. став 2.).
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00
динара казниће се за прекршај издавањем прекршајног
Члан 41.
налога такси возач запослен код предузетника, у
Новчаном казном у фиксном износу од 80.000,00
привредном друштву, односно другом правном лицу
динара казниће се за прекршај издавањем прекршајако:
ног налога управљач општинских путева и улица
1. за време коришћења стајалишта се не налази у
на територији општине Велика Плана којем је је
свом такси возилу или поред њега (члан 22. став 2.),
поверено обављање послова који су утврђени чланом
2. за време обављања такси превоза код себе
21. ове Одлуке уколико не постави вертикалну и
нема важећу такси дозволу возача издату на име
хоризонталну сигнализацију на стајалиштима и не
превозника чијим возилом обавља такси превоз (члан
одржава стајалишта у зимским и летњим условима.
23. став 1. тачка 1.),
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном
3. за време обављања такси превоза код себе нема
важећу такси дозволу возила којим обавља такси
у фиксном износу од 20.000,00 динара казниће се за
превоз (члан 23. став 1. тачка 2.),
прекршај издавањем прекршајног налога одговорно
4. за време обављања такси превоза, такси возач код
лице управљача општинских путева и улица на
себе нема одобрење Одељења за привреду и локални
територији општине Велика Плана.
економски развој Општинске управе општине Велика
Члан 42.
Плана за обављање такси превоза (члан 23. став 1.
У случају да Одељење за инспекцијске послове –
тачка 3.),
саобраћајни
инспектор у поступку вршења инспек5. за време обављања такси превоза, такси возач
цијског
надзора
уочи повреду прописа из надлежкод себе нема уговор о раду за запосленог код
ности другог органа, обавестиће о томе, писаним
предузетника, у привредном друштву, односно
другом правном лицу, (члан 23. став 1. тачка 5.),
путем, надлежни орган.
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X НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”, број 8/2015),
ЗА РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ
Члан 43.
Против Решења Одељења за инспекцијске послове
– саобраћајне инспекције може се изјавити жалба
Општинском већу општине Велика Плана у року од
осам дана од дана пријема решења.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44.
Правна лица, привредници и предузетници који
обављају делатност такси превоза су дужни да у року
од 6. месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке
прибаве такси дозволе возила и такси дозволе возача
у складу са условима утврђеним овом Одлуком .
Члан 45.
Поступци који су започети по поднетим захтевима
за обављање ауто-такси превоза до дана ступања на
снагу ове Одлуке, наставиће се у складу са одредбама
ове Одлуке.
Члан 46.
На све што није регулисано овом Одлуком, примењиваће се одредбе закона и других прописа којима се
уређује превоз путника у друмском саобраћају.
Члан 47.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о ауто-такси превозу путника („Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана
и Смедеревска Паланка“, број 41/2008, 25/2009,
13/2010, 4/2011 и 13/2014).
Члан 48.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Међуопштинском службеном листу
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“.
Број: 011-40/2017-I
У Великој Плани, 28. априла 2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

47.
На основу чланa 94. став 4. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015), члана 4. став 1. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник
РС”, број 88/11), члана 24. став 1. тачка 6), а у вези са
чланом 11. став 1. тачка 13) Статута општине Велиика Плана („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008)
и члана 18. Одлуке о комуналним делатностима на
територији општине Велика Плана („Међуопштински

Скупштина општине Велика Плана на 12. седници
одржаној дана 28.04.2017. године доноси

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА
НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се цене ауто- такси превоза
путника на територији општине Велика Плана.
Цене се утврђују у односу на тарифу дневне вожње
у интервалу од 06-22 часа и у односу на тарифу ноћне
вожње у интервалу од 22-06 часова и то за почетнустарт тарифу и и цене по пређеном километру у
режиму дневне и ноћне вожње и за време државних
празника и радних дана.
Члан 2.
Цена почетне старт тарифе у режиму дневне вожње
–радни дан (од 06-22 h) износи 40 динара.
Цена по пређеном километру у режиму дневне
вожње–радни дан (од 06-22 h) износи 60 динара.
Цена почетне старт тарифе у режиму ноћне вожње–
радни дан (од 22-06 h) износи 40 динара.
Цена по пређеном километру у режиму ноћне
вожње–радни дан (од 22-06 h) износи 70 динара.
Члан 3.
Цена почетне старт тарифе у режиму дневне вожње
–државни празник (од 06-22 h) износи 50 динара.
Цена по пређеном километру у режиму дневне
вожње–државни празник (од 06-22 h) износи 70
динара.
Цена почетне старт тарифе у режиму ноћне вожње–
државни празник (од 22-06 h ) износи 60 динара.
Цена по пређеном километру у режиму ноћне
вожње–државни празник (од 22-06 h) износи 70
динара.
Члан 4.
Цена чекања такси возила по једном сату износи
400 динара за време радних дана у дневној и ноћној
тарифи.
Цена чекања такси возила по једном сату износи
500 динара за време државних празника у дневној и
ноћној тарифи.
Члан 5.
Цене ауто-такси превоза утврђене у члану 2. и 3.
ове одлуке, у оквиру дневне и ноћне тарифе, радних
дана и државних празника примењују се на подручју
територије општине Велика Плана и насељених
места ван територије општине Велика Плана.
Цене из претходног става примењују се након
ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 6.
Обављање послова из члана 1. ове одлуке поверава
се Јавном комуналном предузећу „Милош Митровић”
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
Велика Плана (у даљем тексту: Вршилац комуналне
објављивања у „Међуопштинском службеном листу
делатности).
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“.
Међусобна права и обавезе којe се односе на
обављање послова из става 1. овог члана уредиће се
Број: 011-36/2017-I
уговором закљученим између општине Велика Плана
У Великој Плани, 28. априла 2017.године
и Вршиоца комуналне делатности.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
Члан 3.
ПРЕДСЕДНИК
Јавна паркиралишта, у смислу одредаба ове одлуке,
Ненад Перић
су јавне површине и посебно изграђени објекти
48.
На основу члана 32. став 1. тачка 6), а у вези са чланом 20. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014
– др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 4. став 3. и
члана 13.Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/2011 и 104/2016), члана 24.
став 1. тачка 6), а у вези са чланом 11. став 1. тачка
5) Статута општине Велика Плана („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”, број 39/2008) и члана 18.Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Велика
Плана („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 8/2015),
Скупштина општине Велика Плана, на 12. седници
одржаној 28.04.2017. године донела је

ОДЛУКУ
О УПРАВЉАЊУ ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови и начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима на територији општине Велика Плана.
Члан 2.
Управљање јавним паркиралиштима је услуга одржавања јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени
простори), организација и вршење контроле и наплате
паркирања, услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање
паркираних возила под условима прописаним законом, постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила, као и
уклањање, премештање возила и постављање уређаја
којима се спречава одвожење, као и вршење наплате
ових услуга.

одређени за паркирање моторних возила чији je
власник или корисник општина Велика Плана.
Јавним паркиралиштима не сматрају се посебне
површине за паркирање возила која припадају
одређеном објекту (предузећу, установи и друго).
Члан 4.
Јавна паркиралишта могу бити:
- општа,
- посебна,
- привремена и
- повремена.
Члан 5.
Општа паркиралишта су делови коловоза, тротоара или површине између коловоза и тротоара и
друге површине посебно одређене и обележене за
паркирање моторних возила.
Посебна паркиралишта су посебно одређени,
изграђени објекти и уређене површине за паркирање
моторних возила који могу бити са контролисаним
уласком и изласком возила.
Контрола уласка и изласка возила са посебног
паркиралишта може се вршити постављањем рампе
или објекта за наплату.
Посебна паркиралишта могу бити трајног и
привременог карактера.
Привремена паркиралишта су јавне површине
које су планом предвиђене за другу намену, а до
привођења земљишта планираној намени могу се
привремено одредити за паркиралишта.
Повремена паркиралишта су јавне површине
које се одређују за паркирање возила учесника и
посетилаца већих скупова, спортских, културних и
других манифестација.
Корисник простора из члана 3. став 2. ове одлуке
може посебне површине уступати Вршиоцу
комуналне делатностикоје ће те просторе уредити и
користити као јавна паркиралишта.
Члан 6.
Општа паркиралишта деле се у три категорије:
1. У прву категорију (у даљем тексту:„црвена
зона“) по правилу спадају општа паркиралишта која
се налазе на површинама јавног саобраћаја у ужем
центру насељеног места Велика Плана, на деловима
јавних површина где је изражена посебна потреба за
паркирањем возила;

бр. 6, 28.04.2017. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
156. страна
2. У другу категорију (у даљем тексту: „плава
Корисником паркиралишта, у смислу одредаба ове
зона“) по правилу спадају општа паркиралишта у
одлуке, сматра се возач или власник возила, ако возач
није идентификован.
ширем центру насељеног места Велика Плана);
3. У трећу категорију (у даљем тексту: „зелена зона“)
Члан 12.
по правилу спадају сва остала општа паркиралишта
Посебна паркиралишта се могу, изузетно, на
на територији општине Велика Плана.
основу решењу Одељења за урбанизам и грађевину,
Члан 7.
имовинско-правне и комунално –стамбене послове
Општинске управе општине Велика Плана, привреУслови коришћења јавних паркиралишта утврђују
мено користити за друге намене (забавне, културне,
се овом одлуком, док се накнада за коришћење јавних
туристичке, привредне, спортске манифестације и
паркиралишта и други трошкови настали у процесу
друго).
обављања ове комуналне делатности утврђују ценовником који доноси Вршилац комуналне делатности
на који сагласност даје Скупштина општине Велика
III НАПЛАТА ПАРКИРАЊА
Плана.
Члан 13.
Ближе уређење зона паркирања, дозвољено време
За коришћење јавног паркиралишта на којима
паркирања у тим зонама, начин наплате накнаде за
се
врши наплата, корисник је дужан да плати
коришћење на јавним паркиралиштима и остала
одговарајућу
накнаду према Ценовнику.
питања дефинишу се Правилником о јавним
Обавезе
корисника
јавног паркиралишта укључупаркиралиштима (у даљем тексту: Правилник).
ју
ћи
и
плаћање
накнаде
комуналне услуге, настају
Правилник из става 2. овог члана доноси Општинско
запо
чи
њањем
коришћења
јавног паркиралишта,
веће општине Велика Плана, на предлог Општинске
однос
но
почетком
пружања
комуналне
услуге и када
управе општине Велика Плана.
се она користи супротно прописима којима се уређује
Члан 8.
та комунална делатност.
Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном
Коришћење обележеног паркинг места за особе
сигнализацијом, у складу са прописима о безбедности
са инвалидитетом је бесплатно, под условима и на
саобраћаја.
начин предвиђен главом V ове одлуке.
Јавна паркиралишта морају да имају на видном
Члан 14.
месту истакнуто обавештење које садржи: зону,
Одлуку
о
промени
цена
паркирања доноси Вршилац
категорију моторних возила која се могу паркирати,
комуналне делатности.
начин паркирања и наплате, као и временско ограниСагласност на одлуку о промени цена паркирања
чење коришћења јавног паркиралишта.
даје
Скупштина општине Велика Плана.
Саобраћајну сигнализацију на јавним паркиралишта
Члан 15.
поставља управљач јавног пута, о трошку Вршиоца
комуналне делатности.
Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:
1. плати коришћење паркинг места према времеЧлан 9.
ну
задржавања на прописан начин на јавним паркиВршилац комуналне делатностије дужан да обелера
лиш
тима на којима се врши наплата у складу са
жи паркинг места за возила особа са инвалидитетом и
правилником и ценовником,
паркинг места за доставна возила на јавним паркира2. поступа у складу са дозвољеним временом
лиштима, а на основу решења управљача јавног пута.
коришћења паркинг места утврђеним правилником,
Члан 10.
3. користи паркинг место у складу са саобраћајним
Текуће одржавање јавних паркиралишта обавља
знаком (хоризонталном и вертикалном сигнализациВршилац комуналне делатности у складу законом.
јом којима је означено паркинг место).
Вршилац комуналне делатности је дужан да јавна
Члан 16.
паркиралишта чисти од отпада, у зимском периоду
Возила инспекције, хитне медицинске помоћи,
уклања снег и лед, опрема их и обележава у склаполиције, војске и ватрогасна возила у току интерду са чланом 8. ове одлуке, односно на начин ковентних акција, не плаћају накнаду за коришћење
јим се обезбеђују услови за безбедно и несметано
јавног паркиралишта.
коришћење.
Члан 17.
Физичка
лица,
правна
лица (станари и корисници
II КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
пословног простора) и предузетници који имају преЧлан 11.
бивалиште, односно седиште у зонама простирања
Јавна паркиралишта се користе за паркирање
општих паркиралишта могу да користе општа паркимоторних возила физичких лица, правних лица и
ралишта као повлашћени корисници под условима и
предузетника (у даљем тексту: корисник).
на начин дефинисан Правилником.

157. страна
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
бр. 6, 28.04.2017. године
Поседовање повлашћене паркинг карте за паркиКорисник паркирања је дужан да поступи по
рање не представља истовремено и резервацију
примљеном налогу и плати посебну паркинг карту,
одређеног паркинг места.
у року од осам дана од дана достављања, на начин
Повлашћену паркинг карту Вршилац комуналне
назначен у налогу.
делатности може издати једном повлашћеном кориснику за највише једно возило по једној адреси пребиIV ЗАБРАНЕ И ПОСТУПАЊЕ СА
валишта, односно седишта.
НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИМ ВОЗИЛИМА
Вршилац комуналне делатности може издати
Члан 21.
претплатну паркинг карту или резервацију за возило
На
јавним
паркиралиштима
забрањено је:
према правилнику.
1. паркирање возила супротно саобраћајном
Члан 18.
знаку (хоризонталној и вертикалној сигнализацији),
За коришћење јавног паркиралишта на којима се
ометање коришћења паркиралишта и друго,
врши наплата у складу са правилником корисник је
2. паркирање возила без регистарских ознака и
дужан да у возилу поседује важећу паркинг карту
нерегистрованих возила са таблицама,
или паркирање плати електронским путем, о чему
3. остављање неисправног или хаварисаног возила,
Вршилац комуналне делатности води евиденцију.
односно прикључног возила, без сопственог погона,
Корисник паркиралишта је дужан да:
4. вршити заузимање паркинг места путем
1. истакне купљену паркинг карту на видном
ограђивања или ометање паркирања других возила,
месту с унутрашње стране предњег ветробранског
5. вршити заузимање паркинг места такси возилима
стакла возила како би била у потпуности видљива
за време обављања делатности,
у поступку контроле овлашћеног лица или плати
6. на паркинг месту постављати ограде или сличне
паркирање електронским путем и
препреке,
2. у паркинг карту унесе тачне податке.
7. прање и поправка возила и друге радње које доводе
Заустављањем или паркирањем возила на паркинг
до прљања и уништавања јавног паркиралишта и
месту, корисник прихвата прописане услове за
8. обављати било коју радњу сем паркирања.
коришћење јавног паркиралишта.
Члан 22.
Истицањем паркинг карте или уплатом електронУ случајевима када се јавна паркиралишта користе
ским путем, корисник стиче право коришћења
супротно одредбама члана 21. став 1. тачка 2) и 3) ове
паркинг места.
одлуке, као и када се возила паркирају на површинама
Вршилац комуналне делатности нема обавезу
које нису одређене за паркирање моторних возила,
чувања возила и не сноси одговорност за оштећење
комунални инспектор Одељења за инспекцијске
или крађу возила.
послове Општинске управе општине Велика Плана
Члан 19.
(у даљем тексту: комунални инспектор), наредиће
Контролу паркирања, односно исправност коришкориснику, ако је присутан, да одмах уклони возило
ћења јавних паркиралишта, врше овлашћена лица
са паркиралишта, односно јавних површина, под
Вршиоца комуналне делатности.
претњом принудног извршења.
Овлашћена лица Вршиоца комуналне делатности
Уколико се корисник не налази на лицу места,
су контролори и наплатиоци.
комунални инспектор ће донети решење којим ће
Контролори и наплатиоци Вршиоца комуналне
наложити да се возило уклони у одређеном року, који
делатности имају службене легитимације и носе
се може одредити и на минуте. Комунални инспектор
службена одела.
решење ће причврстити на возило, уз назначење
Вршилац комуналне делатностииздаје легитидана и часа када је налепљено и тиме се сматра
мацију и утврђује изглед службеног одела.
да је достављање извршено, а доцније оштећење,
Члан 20.
уништење или уклањање овог решења не утиче на
Корисник који поступи супротно одредбама члана
ваљаност достављања.
15. и 18. став 2. ове одлуке дужан је да плати посебну
Уколико комунални инспектор путем видео надзора
паркинг карту.
или фото записа утврди да се јавна паркиралишта
Посебна паркинг карта је накнада за целодневно
користе супротно одредбама члана 21. став 1. тачка
коришћење општих паркиралишта у свим зонама без
2) и 3) ове одлуке, као и када се возила паркирају
ограничења на дан издавања.
на површинама које нису одређене за паркирање
Налог за плаћање посебне паркинг карте издаје
моторних возила, донеће решење у електронској
контролор и уручује га кориснику. Када контролор
форми којим ће наложити да се возило уклони или
није у могућности да уручи налог кориснику, припоставе уређаји за спречавање одвожења возила.
чвршћује га на возило и тиме се сматра да је доставРешење се доставља овлашћеном лицу Вршиоца
љање извршено, а касније уништење налога нема
комуналне делатности које обавља уклањање возила
утицај на ваљаност достављања и не одлаже плаћање
или поставља уређаје за спречавање одвожење
посебне паркинг карте.
возила. Ово решење се причвршћује на возило, уз
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назначење дана и часа када је причвршћено, а тиме
Члан 26.
се сматра да је достављање извршено.
Власници уклоњених возила су у обавези да у року
од 120 календарских дана преузму уклоњено возило.
Члан 23.
Уколико се возило не преузме у року из става
Изузетно, комунални инспектор ће донети решење
1.овог
члана, Вршилац комуналне делатности може
за премештање возила са јавних паркиралишта у
да
возило
прода како би се намирили трошкови
случајевима када се јавна паркиралишта користе
лежарине,
одношења возила и остали трошкови
у складу са одредбама ове одлуке, ако то налаже
настали у поступку уклањања возила.
потреба:
Члан 27.
- одржавања јавних манифестација (литије, митинВршилац комуналне делатности је дужaн да
зи, разне поворке), спортских манифестација (марапоступи по решењу комуналног инспектора и изврши
тон и друго),
постављање уређаја за спречавање одвожења возила,
- обезбеђења трасе кретања дипломатских представодносно изврши уклањање или премештање возила.
ника или високих званичника страних држава,
Овлашћено лице Вршиоца комуналне делатности
- извођења радова на путу, услед елементарних
задужено
за те послове, сачињава документацију
непогода, више силе и друго.
(записник
и фото снимак) у прилогу решења са
У случајевима из претходног става овог члана
видљивим
чињеничним
стањем, која се чува у архиви
накнаду за премештање возила дужан је да плати
Вршиоца
комуналне
делатности.
организатор или подносилац захтева.
Члан 28.
Члан 24.
Поступак уклањања или премештања возила смаКомунални инспектор донеће решење којим ће
тра
се започетим када специјално возило стигне на
наложити да се на јавним паркиралиштима изврши
место
рада или када су започете радње за припрему
уклањање возила корисника који користи јавна
уклањања или премештања возила, а сматра се
паркиралишта, а за кога се увидом у информациони
завршеним моментом одмицања најмање једног пара
систем контроле и наплате Вршиоца комуналне
точкова возила од подлоге, након чега није могуће
делатностиутврди да има неплаћену посебну паркинг
извршити прекид уклањања возила по издатом
карту која је издата најмање 10 (десет) дана пре
решењу.
дана уклањања возила, а уз обезбеђење извештаја
Поступак постављања уређаја за спречавање одвоВршиоца комуналне делатности, фото снимака и уз
жења возила сматра се започетим када се на точак
сачињавање записника са лица места.
почне стављати уређај за спречавање одвожења
Члан 25.
возила, а сматра завршеним када се на једном точку
постави тај уређај.
Вршилац комуналне делатности је дужан да на
Уклањање возила, односно постављање уређаја за
возило на којем су постављени уређаји којима се
спре
чавање одвожења возила ће се прекинути ако се
спречава одвожење возила, испод брисача на предњем
корисник
појави на лицу места пре него што се заветробранском стаклу или на стаклу возачевих
врши
започети
поступак и прихвати да уклони воврата видно истакне обавештење да су на возилу
зи
ло,
а
уз
претходно
плаћене накнаде за предузете
постављени уређаји.
радње.
Обавештење садржи:
Уклањање возила ће се прекинути и у случају када се
- адресу Вршиоца комуналне делатности,
утврди постојање немогућности сигурног подизања
- број телефона Вршиоца комуналне делатности,
возила или транспорта возила (аутобуса, теретних
- време до ког је корисник дужан да се лично
возила, прикључних возила, радних машина, видно
јави или да позове телефоном Вршиоца комуналне
оштећених возила, возила на неприступачном месту).
делатности.
Члан 29.
Након што је корисник извршио уплату за посебну
Уклоњена возила Вршилац комуналне делатности
паркинг карту или посебне паркинг карте и накнаду
односи и чува на за то одређено место.
за услугу постављања уређаја, овлашћени радник
На месту предвиђеном за чување возила Вршилац
Вршиоца комуналне делатности ће уклонити уређаје
комуналне
делатности мора обезбедити чуварску
који су постављени на возилу.
службу.
Уколико се корисник не појави до времена уписаног
У периоду од почетка уклањања возила па до
у обавештењу, возило на коме су постављени уређаји
момента
преузимања возила од стране корисника,
којима се спречава одвожење возила биће уклоњено
Вршилац
комуналне делатности сноси материјалну
специјалним возилом на за то одређено место, при
одговорност
за уклоњено возило.
чему приликом преузимања возила плаћа посебну,
Члан 30.
накнаду за постављање уређаја којима се спречава
одвожење возила и накнаду за уклањање возила
Уклоњено возило корисник може преузети тек по
специјалним возилом.
уплати свих накнада за предузете радње Вршиоца
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комуналне делатности, у складу са правилником и
- оверена изјава два сведока (за ванбрачног
ценовником.
партнера)
- решење надлежног центра за социјални рад о
стављању под старатељство, односно смештаја у
V КОРИШЋЕЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА ОД СТРАНЕ
хранитељску породицу;
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Члан 31.
Право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима
на територији општине Велика Плана и право на
паркинг карту у форми ИПК налепнице – знака за
означавање возила особе са инвалидитетом (у даљем
тексту: ИПК налепница), имају:
1) војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I до
IV групе;
2) трајно оштећење доњих екстремитета - 70%;
3) обољење бубрега које захтева трајну
хемодијализу;
4) губитак вида на оба ока - 100%, односно смањење
обостраног вида - 90%;
5) комбинована или вишеструка ометеност;
6) аутизам.
Право на коришћење посебно обележених паркинг
места на јавним паркиралиштима на територији
општине Велика Плана и право ИПК налепницу,
особа са инвалидитетом из става 1. тачка 1) до 6) овог
члана може да оствари под условом:
1) да има пребивалиште на територији општине
Велика Плана (доказ: лична карта, односно пријава
пребивалишта за малолетно дете);
2) да је власник возила или корисник возила на
основу уговора о лизингу (доказ: саобраћајна дозвола,
односно уговор о лизингу).
3) да саобраћајна дозвола издата за возило са VP
регистарским ознакама.
Члан 32.
Ради остваривања права на коришћење посебно
обележених паркинг места на јавним паркиралиштима
на територији општине Велика Плана и права ИПК
налепницу особа са инвалидитетом из члана 31.
став 1. тачка 1) дужна је да Одељењу за друштвене
делатности Општинске управе општине Велика
Плана достави на увид:
- оригинал или оверену фотокопију решења надлежног органа о признатом својству војног и цивилног
инвалида од I до IV групе (100%-80% инвалидитета);
- личну карту, односно пријаву пребивалишта за
малолетно дете;
- саобраћајну дозволу, односно уговор о лизингу;
Уколико је власник возила члан уже породице
корисника (родитељ, старатељ, хранитељ, брачни
друг, ванбрачни партнер или дете), поред саобраћајне
дозволе односно уговора о лизингу, потребно је
доставити и другу документацију под условом да се
возило не користи у сврху обављања делатности:
- лична карта корисника и члана уже породице
(морају бити на истој адреси пребивалишта)
- извод из матичне књиге рођених /венчаних

Члан 33.
Ради остваривања права на коришћење посебно
обележених паркинг места на јавним паркиралиштима
на територији општине Велика Плана и права ИПК
налепницу особа са инвалидитетом из члана 31. став
1. тачка 2) до 4) дужна је да Одељењу за друштвене
делатности Општинске управе општине Велика
Плана достави на увид:
- оригинал или оверену фотокопију решења или
уверења комисије органа вештачења Републичког
фонда за пензијско и инвалидско осигурање о врсти
и степену телесног оштећења или оригинал или
оверену фотокопију налаза, оцене и мишљења комисије органа вештачења о врсти и степену телесног
оштећења и (по потреби Решење надлежног центра
за социјални рад);
- личну карту, односно пријаву пребивалишта за
малолетно дете;
- саобраћајну дозволу, односно уговор о лизингу;
Уколико је власник возила члан уже породице
корисника (родитељ, старатељ, хранитељ, брачни
друг, ванбрачни партнер или дете), поред саобраћајне
дозволе односно уговора о лизингу, потребно је
доставити и другу документацију под условом да се
возило не користи у сврху обављања делатности:
- лична карта корисника и члана уже породице
(морају бити на истој адреси пребивалишта)
- извод из матичне књиге рођених /венчаних
- оверена изјава два сведока (за ванбрачног
партнера)
-решење надлежног Центра за социјални рад о
стављању под старатељство, односно смештаја у
хранитељску породицу;
Члан 34.
Ради остваривања права на коришћење посебно
обележених паркинг места на јавним паркиралиштима
на територији општине Велика Плана и права ИПК
налепницу соба са инвалидитетом из члана 30. став
1. тачка 5) и 6) дужна је да Одељењу за друштвене
делатности Општинске управе општине Велика
Плана достави на увид један од следећих докумената:
- Решење или уверење комисије органа вештачења
Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање о врсти и степену телесног оштећења;
- Решење надлежног центра за социјални рад и
налаз оцена и мишљење комисије органа вештачења
о врсти и степену телесног оштећења;
- Решење о категоризацији издато до 2009. године;
- Правоснажна судска одлука о лишавању пословне
способности;
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- Решење органа старатељства о стављању под
налепница на којој су утиснути подаци о њеном
издаваоцу и регистрационој ознаци возила.
старатељство са наводима о степену и врсти сметњи
Општинска управа - Одељење за друштвене
у развоју;
делатности води евиденцију о донетим решењима и
- Одлука надлежног суда о продужењу родитељског
издатим ИПК налепницама.
права.
Против решења Општинске управе – Одељења
Поред документа из става 1. овог члана подносилац
за друштвене делатности може се изјавити жалба
захтева дужан је да достави и:
Општинском већу општине Велика Плана, преко
- личну карту, односно пријаву пребивалишта за
Општинске управе, у року од 15 дана од дана пријема
малолетно дете;
решења.
- саобраћајну дозволу, односно уговор о лизингу;
Уколико је власник возила члан уже породице
Члан 37.
корисника (родитељ, старатељ, хранитељ, брачни
Право на обележено паркинг место на јавним
друг, ванбрачни партнер или дете), поред саобраћајне
општим паркиралиштима може да оствари особа са
дозволе односно уговора о лизингу, потребно је
инвалидитетом само за једно возило.
доставити и другу документацију под условом да се
ИПК налепница издаје се за текућу календарску
возило не користи у сврху обављања делатности:
годину и важи до 31. јануара наредне календарске
- лична карта корисника и члана уже породице
године.
(морају бити на истој адреси пребивалишта)
Право на бесплатно коришћење обележених
- извод из матичне књиге рођених /венчаних
паркинг места за особе са инвалидитетом на јавним
- оверена изјава два сведока (за ванбрачног
паркиралиштима на територији општине Велика
партнера)
Плана имају и лица са територије других јединица
- решење надлежног Центра за социјални рад о
локалне самоуправе у Републици Србији чија су
стављању под старатељство, односно смештаја у
возила обележена ИПК налепницом других издаваоца
хранитељску породицу.
за текућу календарску годину.
Члан 35.
Члан 38.
О праву на бесплатно коришћење посебно обелеВласник возила или корисник возила на основу
жених паркинг места на јавним паркиралиштима на
уговора о лизингу, у обавези је да сваку промену од
територији општине Велика Плана и праву на ИПК
утицаја на остваривање права пријави Општинској
управи – Одељењу за друштвене делатности у року
налепницу одлучује решењем Општинска управа
од 15 дана од настанка промене и поднесе захтев за
Општине Велика Плана – Одељење за друштвене
измену решења.
делатности, на захтев странке, који се предаје
Уз захтев из става 1. овог члана прилажу се докази
непосредно Општинској управи Општине Велика
о насталим променама.
Плана, са потребним доказима.
Под променама подразумевају се: промена власника
Подносилац захтева попуњава образац – захтев који
возила, промена регистарских ознака возила, смрт
је садржи следеће податке: име (име једног родитеља)
власника возила, односно корисника возила (по угои презиме носиоца права (лица са инвалидитетом)
вору о лизингу), промене у здравственом статусу и
и адреса; ЈМБГ носиоца права; име ( име једног
врсти и степену телесног оштећења укључујући обародитеља) и презиме подносиоца захтева (лица које
везу преиспитивања (контролни преглед) и друге
у име носиоца права подноси захтев) и адреса; ЈМБГ
промене које су од утицаја на остваривање права на
подносиоца захтева и адреса; подаци о власнику
коришћење обележених паркинг места на јавним парпутничког возила (име, име једног родитеља и
киралиштима на територији општине Велика Плана.
презиме); подаци из саобраћајне дозволе за возило
Лице коме је признато право на основу решења
(марка, тип, број шасије и број мотора) и регистарски
губи
право на бесплатно коришћење обележених
број возила.
паркинг
места уколико не пријави промену у складу
Образац - захтев садржи и сагласност корисника
са
ставом
1. овог члана.
права за обраду личних података које је обавезно
VI НАДЗОР
попунити и потписати у складу са законом којим се
уређује заштита података о личности.
Члан 39.
Члан 36.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши
Општинска управа – Одељење за друштвене
Општинска управа општине Велика Плана.
делатности одлучује решењем на основу достављене
Послове инспекцијског надзора над применом
документације у року од 7 дана од дана подношења
одредаба ове одлуке и аката донетих на основу ове
захтева уз који су поднети сви неопходни докази.
одлуке врши одсек управе надлежан за послове
Уз решење из става 1. овог члана кориснику права
комуналне инспекције, осим одредаба члана 8. и
на бесплатно коришћење обележених паркинг места
члана 9, над чијом применом надзор врши одсек
за особе са инвалидитетом доставља се и ИПК
управе надлежан за послове саобраћајне инспекције.
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Комунални инспектор у вршењу инспекцијског
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
надзора има сва овлашћења прописана чланом 32. став
Члан 43.
2. Закона о комуналним делатностима(„Службени
Правилник о јавним паркиралиштима и ценовник
гласник РС”, број 88/2011 и 104/2016).
донеће
се у року од 6 месеци од дана ступања на
Против решења овлашћеног лица Општинске
снагу
ове
одлуке.
управе општине Велика Плана може се изјавити
жалба Општинском већу општине Велика Плана, у
Члан 44.
року од 15 (петнаест) дана од дана достављања.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Жалба изјављена против решења не одлаже
Одлука о јавним паркиралиштима општине Велика
извршење решења.
Плана („Међуопштински службени лист општина
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00
динара казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога Вршилац комуналне делатности ако
поступи супротно одредбама члана 8., члана 9., члана
10., члана 12., члана 19. став 1. и 4., члана 25. став 1.
и 3. и члана 28.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00
динара и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном фиксном износу од 5.000,00
динара казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога контролор уколико поступи супротно
одредбама члана 16. став 3. ове одлуке.
Члан 41.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00
динара казниће се за прекршај издвањем прекршајног
налога правно лице ако поступи супротно одредбама
члана 12., члана 18. став 1. и 2. и члана 21. став 1.
тачка 2, 3, 4, 5, 6. и 8. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00
динара и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00
динара казниће се за прекршај издавањем прекршајног
налога предузетник ако поступи супротно одредбама
члана 12., члана 18. став 1. и 2. и члана 21. став 1.
тачка 2, 3, 4, 5, 6. и 8. ове Одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00
динара казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога физичко лице ако поступи супротно
одредбама члана 12., члана 18. став 1. и 2. и члана 21.
став 1. тачка 2, 3, 4, 5, 6. и 8. ове Одлуке.
Члан 42.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се
за прекршај издавањем прекршајног налога ако не
поступи или поступи супротно одредбама члана 15.
став 1. тачка 3. и члана 21. став 1. тачка 1. и 7. ове
одлуке и то:
- правно лице у износу од 50.000,00 динара,
- одговорно лице у правном лицу у износу од
5.000,00 динара,
- предузетник у износу од 10.000,00 динара,
- физичко лице у износу од 5.000,00 динара.

Велика Плана и Смедеревска Паланка”’, број
10/2005).
Члан 45.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Међуопштинском службеном листу
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.
Број: 011- 41/2017-I
У Великој Плани, 28. априла 2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

49.
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,
систему јавних 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 12. седници
одржаној 28.04.2017. 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 одређивању
максималног броја запослених на неодређено време
у систему општине Велика Плана за 2015. годину
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 34/2015, 2/2016,
35/2016 и 1/2017).

бр. 6, 28.04.2017. године
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51.
На основу члана 42. став 1. тачка 9) Статута опшУ члану 2. код редног броја 4. Јавно комунално
тине Велика Плана („Међуопштински службени лист
предузеће „Милош Митровић” Велика Плана, број
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
„138” замењује се бројем „136”.
број 39/2008) и члана 2. Одлуке о Општинском већу
Код редног броја 5. Јавно комунално предузеће
(„Међуопштински службени лист општина Велика
„Градска топлана” Велика Плана, број „8” замењује
Плана и Смедеревска Паланка”, број 41/2008 и
се бројем „10”.
22/2013), а у вези са чланом 14. Одлуке о оснивању
Члан 3.
установе Туристичко спортски центар „Велика
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
Плана” Велика Плана („Међуопштински службени
објављивања у „Међуопштинском службеном листу
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.
број 11/94, 2/95, 8/95 и 10/2011),
Број:011-37/2017-I
У Великој Плани, 28. априла 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић
50.
На основу члана 42. став 1. тачка 13) Статута општине Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 39/2008) и члана 2. Одлуке о Општинском већу
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 41/2008 и
22/2013),
Општинско веће општине Велика Плана, на 36.
седници одржаној 28.02.2017. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О КОЕФИЦИЈЕНТИМА
ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ЗАРАДА
ЗАПОСЛЕНИХ У ЈУ ТУРИСТИЧКО
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ВЕЛИКА
ПЛАНА” ВЕЛИКА ПЛАНА
I
Даје се сагласност на Правилник о коефицијентима
за обрачун и исплату зарада запослених у Јавној
установи Туристичко спортски центар „Велика
Плана” Велика Плана, који је донео Управни одбор
Јавне установе Туристичко спортски центар „Велика
Плана” Велика Плана, број: 79 од 10.02.2017. године.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
02-50/2017-II од 28. фебруара 2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић

Општинско веће општине Велика Плана, на 36.
седници одржаној 28.02.2017. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЕСТА ЈУТСЦ „ВЕЛИКА ПЛАНА”
ВЕЛИКА ПЛАНА
I
Даје се сагласност на Правилник о измени и
допуни Правилника о организацији систематизацији
радних места Јавне установе Туристичко-спортски
центар „Велика Плана” Велика Плана који је донео
Управни одбор Јавне установе Туристичко спортски
центар „Велика Плана” Велика Плана, број: 78 од
10.02.2017. године.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
02-49/2017-II од 28. фебруара 2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић

52.
На основу члана 42. став 1. тачка 9) Статута
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 39/2008) и члана 2. Одлуке о Општинском већу
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 41/2008 и
22/2013), а у вези са чланом 25. став 1. тачка 1) и
чланом 53. став 1. тачка 11) Одлуке о усклађивању
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Одлуке о промени статуса Комуналне радне
Општинско веће општине Велика Плана донело је
организације „Милош Митровић” у Јавно комунално
предузеће „Милош Митровић” Велика Плана са
РЕШЕЊЕ
Законом о јавним предузећима („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О
Паланка”, број 30/2016 ),
КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ОД
Општинско веће општине Велика Плана, на 37.
седници одржаној 03.03.2017. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЈКП
„МИЛОШ МИТРОВИЋ”
ВЕЛИКА ПЛАНА
I
Даје се сагласност на Правилник о измени
Правилника о организацији и систематизацији
послова ЈКП „Милош Митровић” Велика Плана који
је донео в.д. директора ЈКП „Милош Митровић”
Велика Плана, број: 495/5 од 01.03.2017. године.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
02-55/2017-II од 3. марта 2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић

53.
На основу члана 18. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, број
41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука Уставног
суда, 55/2014, 96/2015-други закон и 9/2016-одлука
Уставног суда), 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),

НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ
ПРЕДВИЂЕНЕ ПРОПИСИМА О
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ЗА 2016. ГОДИНУ
1.Усваја се Извештај о коришћењу средстава од
новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима
о безбедности саобраћаја на путевима на територији
општине Велика Плана за 2016. годину, који је
усвојио Савет за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима на територији општине
Велика Плана на седници одржаној дана 2. марта
2017. 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 2016. годину.
3. Ово решење објавити у „Међуопштинском
службеном листу општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка”.
Број: 02-56/2017-II
У Великој Плани, 3. марта 2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА
ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић

бр. 6, 28.04.2017. године
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54.
На основу члана 11., 18. и 19. Одлуке о безбедности
саобраћаја на путевима општине Велика Плана
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, бр. 2/94),
Општинска управа општине Велика Плана,
Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско
правне и комунално стамбене послове, Одсек за
урбанизам, грађевину и комунално стамбене послове,
дана 13.04.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ
САОБРАЋАЈА НА УЛИЦАМА
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КРЊЕВО
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
Члан 1.
Овим решењем утврђује се, у смислу одредаба
члана 11. и 18. Одлуке о безбедности саобраћаја на
путевима Општине Велика Плана („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”, бр. 2/94) забрана саобраћаја на нелегалном
путном прелазу преко магистралне пруге бр. 3 Јајинци
- Мала Крсна - Велика Плана, између железничких
станица Лозовик-Сараорци-Крњево-Трновче, на
км 89+316 (по референтном систему „Железнице
Србије”) у МЗ Савановац, у насељу Крњево, у делу
улице Петра Драпшина која са државним путем IIA
реда бр. 158 формира раскрсницу.
У циљу регулисања и безбедности саобраћаја
потребно је поставити вертикалну и обележити
хоризонталну сигнализацију којом се учесници у
саобраћају благовремено обавештавају о затварању путног прелаза и упућивању на постојеће заобилазнице, преусмеравањем друмског саобраћаја на
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околне локалне саобраћајнице – Ул. Петра Драпшина, Ул. Нушићеву и Ул. Свете Младеновића у
насељу Крњево, а све у складу са Главним пројектом
саобраћајне сигнализације урађеним од Иван
Милетић Пр, Агенција за инжењерске делатности
„СИМ СИГНАЛ”, Крагујевац, ул. Јосипа Панчића бр.
5/1-5, који је саставни до овог решења.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана
доношења, а објавиће се у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
број 344-4/2017-III/06
у Великој Плани, 13.04.2017. године
ОПШТИНСКА УПРАВА ВЕЛИКА ПЛАНА
Одељење за урбанизам, и грађевину, имовинско
правне и комунално стамбене послове, Одсек за
урбанизам, грађевину и комунално стамбене послове
НАЧЕЛНИК
Драгољуб Живковић

55.
На основу члана 13. став 6. Закона о подстицајима
у пољопривреди и руралном развоју („Службени
гласник Републике Србије“, број 10/2013, 142/2014,
103/2015 и 101/2016), Правилника о обрасцу и
садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и
обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне
политике и политике руралног развоја („Службени
гласник Републике Србије“, број 24/2015, 111/2015 и
110/2016) и члана 24. став 1. тачка 6) Статута општине
Велика Плана („Међуопштински службени лист
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МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“,
број 39/2008),
Скупштина општине Велика Плана, на 12. седници
одржаној 28.04.2017. године, донeла је

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА
О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ЗА 2016. ГОДИНУ
1. Усваја се Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја општине
Велика Плана за 2016. годину (у даљем тексту:
Извештај), на основу Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Велика Плана за 2016.
годину („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број 11/2016).
2. Саставни део овог Решења је текстуални део
Извештаја.
3. Извештај доставити Министарству пољопривреде
и заштите животне средине.
4. Решење објавити у „Међуопштинском службеном
листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-95/2017-I
У Великој Плани, 28. априла 2017. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

бр. 6, 28.04.2017. године

бр. 6, 28.04.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

168. страна

169. страна
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МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
бр. 6, 28.04.2017. године
56.
Општинско веће општине Велика Плана, на предНа основу члана 34. став 2. Закона о јавним предузелог Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Велика
ћима („Службени гласник РС”, број 15/2016) и члана
24. став 1. тачка 27) Статута општине Велика Плана
Плана, на 37. седници одржаној 03.03.2017. године,
(„Међуопштински службени лист општина Велика
доноси
Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008),
Скупштина општине Велика Плана, на 12. седници
одржаној 28.04.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР
ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ
ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
1. Овим решењем допуњује се Решење о образовању
и именовању председника и чланова Комисије за
спровођење конкурса за избор директора јавних
комуналних предузећа чији је оснивач општина
Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 1/2017).
2. У тачки 8. решења, после става 2. додаје се нов
став 3, који гласи:
„Председник и чланови Комисије који за долазак
на седнице Комисије користе сопствено возило имају
право на накнаду у висини 10% цене једног литра
погонског горива по пређеном километру.”
3. Ово решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-96/2017-I
У Великој Плани, 28. априла 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

57.
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. 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),

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
У 2017. ГОДИНИ
I УВОД
Програм коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на
територији општине Велика Плана у 2017. 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 којима 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. унапређење саобраћајног васпитања и
образовања и
3. превентивно-промотивне активности из области
безбедности саобраћаја.
III АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА У 2017. ГОДИНИ
1.УНАПРЕЂЕЊЕ 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 простора у циљу побољшања безбедности у
саобраћају
2. УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ВАСПИТАЊА
И ОБРАЗОВАЊА
2.1. набавка саобраћајног буквара за ђаке прваке
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2.2. Набавка прслука и катадиоптера за децу
4. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ОБЛАСТИ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
2.3. подршка манифестацијама које имају за циљ
Израда стратегија, планова, пројеката, студија,
унапређење свести о значају безбедности саобраћаја
методологија,
истраживања у области безбедности
2.4.едукација деце предшколског и школског
саобраћаја на подручју општине
узраста кроз саобраћајне едукативне садржаје
3. ПРЕВЕНТИВНО-ПРОМОТИВНЕ 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

5. ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ ЈЕДИНИЦА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ДРУГИХ ОРГАНА
НАДЛЕЖНИХ ЗА ПОСЛОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА
5.1 Набавка опреме за јединице саобраћајне
полиције (набавка алкометара, набавка дигиталних
дубинометара, набавка фотоапарата)
5.2 Набавка машине за означавање хоризонталне
сигнализације

6. СРЕДСТВА ЗА РАД САВЕТА
IV ФИНАНСИРАЊЕ
Извори финасирања програма
1) Пренета средства из предходне године
Стање на рачуну 31.12.2016. године

0,00 дин

2) Наплаћене новчане казне за прекршаје предвиђене 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 „наплаћених новчаних казни за прекршаје” за 2017. годину

10.000.000,00 дин

Укупно планирани приход за 2017. годину

10.000.000,00 дин

Расподела планираних средстава
Врста активности
1.УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
1.1.Одржавање саобраћајне инфраструктуре на локалним и некатегорисаним путевима
и улицама
носилац активности:
- Општинска управа општине Велика Плана
- ЈКП „Милош Митровић” Велика Плана
1.2.Набавка и постављање вертикалне, хоризонталне и изменљиве саобраћајне
сигнализације
1.3 Набавка и постављање детектора брзине са дисплејом
1.4 Изградња техничких система за безбедност пешака
1.5 Набавка и уградња заштитне ограде у зони школе
1.6 Маркери за неосветљене пешачке стазе
1.7 Остала опрема
носилац активности:
- Општинска управа општине Велика Плана
- ЈКП „Милош Митровић” Велика Плана
1.7.Изградња тротоара и пешачких стаза у циљу побољшања безбедности у саобраћају
1.8 Изградња паркинг простора непосредно уз школске и предшлколске установе
1.9 Изградња стајалишта
1.10 Изградња траке за отресање блата са пољопривредних машина
носилац активности:
- Општинска управа општине Велика Плана
- ЈКП „Милош Митровић” Велика Плана

Планирана
средства (дин)
5.000.000,00
500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00
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2. УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
2.1. Набавка образовно–васпитног и едукативног матријала за децу у предшколским
уатановама и основним школама (саобраћајни буквари, сликовнице, бојанке)
2.2. Набавка заштитних система за децу
2.3.Едукација деце предшколског и школског узраста кроз саобраћајне едукативне
садржаје
2.4 Едукација родитеља и наставника (основних школа)
2.5 Вршњачка едукација младих особа (средњошколаца) у саобраћају
носилац активности:
- Општинска управа општине Велика Плана
- ЈКП „Милош Митровић” Велика Плана

200.000,00

3. ПРЕВЕНТИВНО-ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА
3.1. Медијске услуге радија и телевизије, образовне емисије на тему безбедности
саобраћаја, штампање пропагандног материјала – флајера, брошура, израда спотова
који промовишу безбедност саобраћаја
носилац активности:
- Општинска управа општине Велика Плана
- ЈКП „Милош Митровић” Велика Плана
3.2. Такмичење „Шта знаш о саобраћају” и „Најбољи ликовни радови на тему
безбедност саобраћаја” – набавка добара
носилац активности:
- Општинска управа општине Велика Плана
- ЈКП „Милош Митровић” Велика Плана
3.3.1. Уводна теоријска и практична обука за будуће возаче средњошколског узраста
3.3.2. Организација посете младих возача центру „NAVAC”
- Општинска управа општине Велика Плана
- Центри за обуку возача
3.4. Обележавање дана сећања на жртве саобраћајних незгода
носилац активности:
- Општинска управа општине Велика Плана
- ЈКП „Милош Митровић” Велика Плана
3.5 Набавка добара као подршка осталим манифестацијама које имају за циљ
унапређење свести о значају безбедности саобраћаја
носилац активности:
- Општинска управа општине Велика Плана
- ЈКП „Милош Митровић” Велика Плана
4. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

200.000,00

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
*Израда пројекта за постављање видео надзора
*Остало у складу са прописима
носилац активности:
- Општинска управа општине Велика Плана
- ЈКП „Милош Митровић” Велика Плана
5. ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ ЈЕДИНИЦА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ДРУГИХ
ОРГАНА НАДЛЕЖНИХ ЗА ПОСЛОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

20.000,00

50.000,00

70.000,00

20.000,00

40.000,00

1.800.000,00

2.550.000,00
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5.1 Набавка опреме за јединицу саобраћајне полиције
*Видео надзор
*Одржавање средстава за контролу безбедности саобраћаја
*Остала опрема која се користи у сврху унапређења безбедности саобраћаја
носилац активности:
- Општинска управа општине Велика Плана
- ЈКП „Милош Митровић” Велика Плана
6. СРЕДСТВА ЗА РАД САВЕТА (носилац активности: Председник општине)
УКУПНО

Средства из предходног става преносиће се у складу
са оствареним приходима, на основу Извештаја
Одељења за финансијe 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 саобраћаја на путевима на територији општине Велика Плана
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 службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 344-2/2017-II
У Великој Плани, 3. марта 2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић

58.
На основу члана 60. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник РС“ број 62/06, 41/09
и 112/2015), члана 20. став 1. тачка 20) и члана 32. став
1. тачка 4) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014) и члана 11. став
1. тачка 21) и члана 24. став 1. тачка 4) Статута општине Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број
39/2008), и уз сагласност Министарства пољоприв-

184. страна

250.000,00
10. 000.000,00

реде и заштите животне средине Републике Србије
број:320-00-02688/2017-14 од 31.03.2017.године,
Скупштина општине Велика Плана на 12. седници
одржаној 28.04.2017. године донела је

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Овим програмом се утврђује врста и обим радова
на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног
земљишта у општини Велика Плана за 2017. годину.
II
Табеле број: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 12,13, 14,
15, 16, 16а чине саставни део овог програма.
III
Овај програм ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Међуопштинском службеном листу
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.
Број: 320-7/2017-I од 28.04.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић
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