1929. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

МЕЂУОПШТИНСКИ

бр. 15, 30.08.2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНА: ВЕЛИКА ПЛАНА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Година LI * Број 15 * 30. август 2017 * Велика Плана - Смедеревска Паланка
233.
На основу члана 29. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања (Сл. гласник РС“,
бр: 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16) и члана
24. Статута oпштине Велика Плана („Међуопштински
службени лист oпштина Велика Плана и Смедеревска
Паланка“, бр. 39/08),
Скупштина oпштине Велика Плана на 15. седници
одржаној 30.08.2017. године донела je

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БРОЈУ
И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ
ОСНОВНИХ ШКОЛА
НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
Члан 1.
У Одлуци о броју и просторном распореду основ
них школа на територији општине Велика Плана
(„Међуопштински службени лист oпштина Велика
Плана и Смедеревска Палнка“, број: 1/2006) у табели
мрежа основних школа тачка под редним бројем 4.
мења се и гласи: (табела доле)
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном добијања саглас
ности Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, примењиваће се почев од
школске 2017/2018. године, а објавиће се у „Међу
општинском службеном листу oпштина Велика
Плана и Смедеревска Паланка“.
Број: 011-108/2017-I од 30. августа 2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

4.

07158688

Основна школа „II
Шумадијски одред“

*ппп- Припремни предшколски програм

Марковац

234.
На основу члана 29. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања (Сл. гласник РС“,
бр: 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16) и члана
24. Статута oпштине Велика Плана (Међуопштински
службени лист oпштина Велика Плана и Смедеревска
Паланка“, бр. 39/08)
Скупштина oпштине Велика Плана на 15. седници
одржаној 30.08.2017. године донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА
ПЛАНА
Члан 1.
У Одлуци о мрежи предшколске установе на
територији општине Велика Плана („Међуопштински
службени лист oпштина Велика Плана и Смедеревска
Паланка“, број: 20/2011, 1/2015) у табели мрежа
предшколске установе тачка под редним бројем 7.
брише се, а тачке од 8. до 17. постају тачке од 7. до 16.
Члан 2.
Ова oдлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Међуопштинском службеном листу
oпштина Велика Плана и Смедеревска Паланка“.
Број: 011-109/2017-I од 30. августа 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

Ново Село

I-VIII
I-VIII

Ракинац
Пиносава

I-IV+ппп*
I-IV

бр. 15, 30.08.2017. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
1930. страна
12) „Прва месна заједница” Велика Плана;
235.
На основу члана 6. Закона о начину одређивања
13) Месна заједница „Лозовик” Лозовик;
максималног броја запослених у јавном сектору
14) Месна заједница „Милошевац” Милошевац;
(„Службени гласник РС” број 68/2015 и 81/16 –
15) Месна заједница „Савановац” Крњево;
одлука УС), тачке 7. став 1. алинеја 105. Одлуке о
16) Месна заједница „Марковац” Марковац;
максималном броју запослених на неодређено време
17) Месна заједница „Ново Село” Ново Село;
у систему државних органа, систему јавних служби,
18) Месна заједница „Ракинац” Ракинац;
систему Аутономне покрајине Војводине и систему
19) Месна заједница „Крњево” Крњево.
локалне самоуправе за 2017. годину („Службени
гласник РС„, број 61/2017) и члана 85. Статута
Члан 2.
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”
Укупан максимални број запослених на неодређено
број 39/2008),
време за организационе облике из члана 1. ове одлуке
за 2017. годину износи:
Скупштина општине Велика Плана, нa 15. седници
одржаној 30.08.2017. године, донела је
Ред. Назив организационог облика
Макс.
бр.
број
1.
Општинска
управа
општине
Велика
95
ОДЛУКУ
Плана
О ОДРЕЂИВАЊУ МАКСИМАЛНОГ
2.
Општинско правобранилаштво
1
БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ НА
општине
Велика
Плана
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ
3.
Јавно комунално предузеће „Милош
136
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
Митровић” Велика Плана
ЗА 2017. ГОДИНУ
4.
Јавно комунално предузеће
10
„Градска топлана” Велика Плана
Члан 1.
5.
Јавно предузеће за водоснабдевање
10
Овом одлуком, у оквиру Одлуком о максималном
„Морава” Велика Плана
броју запослених на неодређено време у систему
6.
Јавна установа Туристичко12
државних органа, систему јавних служби, систему
спортски
центар
„Велика
Плана”
Аутономне покрајине Војводине и систему локалне
Велика Плана
самоуправе за 2017. годину утврђеног броја запос
7.
Центар за културу „Масука” Велика
13
лених на неодређено време у општини Велика Плана,
Плана
који не може бити већи од 385 запослених, одређује
се максимални број запослених на неодређено време
8.
Библиотека „Радоје Домановић”
6
у систему општине Велика Плана за 2017. годину за
Велика Плана
следеће организационе облике:
9.
Дом културе „Влада Марјановић”
2
1) Општинска управа општине Велика Плана;
Старо Село
2) Општинско правобранилаштво општине Велика
10. Предшколска установа „Дечје
90
Плана;
царство” Велика Плана
3) Јавно комунално предузеће „Милош Митровић”
11.
Центар за социјални рад општине
1
Велика Плана;
Велика Плана
4) Јавно комунално предузеће „Градска топлана”
Велика Плана;
12. „Прва месна заједница” Велика
1
5) Јавно предузеће за водоснабдевање „Морава”
Плана
Велика Плана;
13. Месна заједница „Лозовик” Лозовик
2
6) Јавна установа Туристичко-спортски центар
14. Месна заједница „Милошевац”
1
„Велика Плана” Велика Плана;
Милошевац
7) Центар за културу „Масука” Велика Плана;
15. Месна заједница „Савановац”
1
8) Библиотека „Радоје Домановић” Велика Плана;
Крњево
9) Дом културе „Влада Марјановић” Старо Село;
16. Месна заједница „Марковац”
1
10) Предшколска установа „Дечје царство” Велика
Марковац
Плана;
11) Центар за социјални рад општине Велика Плана
17. Месна заједница „Ново Село” Ново
1
(запослени који раде на остваривању услуга и права
Село
из области социјалне заштите која су предвиђена
18. Месна заједница „Ракинац” Ракинац
1
Одлуком о услугама и правима у области социјалне
19. Месна заједница „Крњево” Крњево
1
заштите);
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3. Именује се Лела Крстић, дипломирани правник,
за заменика председника Комисије.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Међуопштинском службеном листу
4. Разрешава се Милош Вељковић, дипломирани
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка„.
правник, дужности члана Комисије.
Члан 3.

Број:011-110/2017-I
У Великој Плани, 30. августа 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић
236.
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14
и 145/14), члана 28. став 2. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“ бр. 72/11, 88/13 и 105/14),
члана 17. став 1. Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(„Сл. гласник Р.С.“ бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015),
члана 42. став 1. тачка 2) и 13) Статута општине
Велика Плана (Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка„
број 39/2008) и чл. 19. ст. 2. Одлуке о грађевинском
земљишту у јавној својини општине Велика Плана
(„Међуопштински сл. лист општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка“ бр.35/2016),
Општинско веће општине Велика Плана, на 52.
седници одржаној 22.08.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
O ИЗМEНИ РEШEЊA O ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА, ДАВАЊА
У ЗАКУП И ПРИБАВЉАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА
1. Овим решењем се мења Решење о образовању
Комисије за спровођење поступка отуђења, давања у
закуп и прибављања грађевинског земљишта у јавној
својини општине Велика Плана („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка“ бр. 39/2016).
2. Разрешава се Страхиња Павешковић, дипло
мирани правник дужности заменика председника
Комисије.

5. Именује се Страхиња Павешковић, дипломирани
правник, за члана Комисије.
6. Мандат новоименовним лицима траје до истека
мандата Комисије за спровођење поступка отуђења,
давања у закуп и прибављања грађевинског земљишта
у јавној својини општине Велика Плана.
7. Решење доставити разрешеним и именованим
лицима из тачке 2. до 5. овог решења.
8. Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-206/2017-II
У Великој Плани, 22. августа 2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић
237.
Република Србија
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
Општинска управа
Одељење за урбанизам и грађевину,
имовинско правне и комунално-стамбене послове
Одсек за урбанизам, грађевину
и комунално-стамбене послове
Број: 344-22/2017-III/06
16.08.2017. године
ВЕЛИКА ПЛАНА
Општинскa управa општине Велика Плана, Одеље
њe за урбанизам и грађевину, имовинско правне и ко
мунално-стамбене послове, Одсек за урбанизам, гра
ђевину и комунално-стамбене послове, решавајући
по захтеву ЋЕВАП ЗЛАТКА из Велике Плане, ул.
Јована Цвијића бр. 47, за издавање одобрења за
техничко регулисање саобраћаја због привременог
заузећа јавне површине мимо утврђеног режима сао
браћаја у Великој Плани, у ул. Карађорђевој испред
кућног броја 35, ради извођења грађевинских радова
у току изградње стамбеног објекта са више станова
на к.п. бр. 1588 КО Велика Плана I, на основу чла
на 154., 157. став 1. и 158. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС„,
бр. 41/06, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УСРС, 55/14,
96/15 и 9/16-одлука УСРС), члана 136. Закона о
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општем управном поступку („Службени гласник
- након постављања саобраћајне сигнализације
обавести МУП РС, ПС у Великој Плани, Одељење
РС”, бр. 18/16), члана 18. Одлуке о безбедности сао
саобраћајне полиције,
браћаја на путевима општине Велика Плана („Међу
- ради безбеднијег одвијања саобраћаја у периоду
општински службени лист општина: Велика Плана
извођења радова, по потреби (у фази постављања и
и Смедеревска Паланка”, бр. 2/94), члана 17. Одлуке
уклањања привремене саобраћајне сигнализације)
о Општинској управи Општине Велика Плана
обезбеди присуство полицијских службеника саобра
(„Међуопштински службени лист општина: Велика
ћајне полиције МУП РС, ПС Велика Плана,
Плана и Смедеревска Паланка”, бр. 41/08), а по
- привремену саобраћајну сигнализацију и опрему
овлашћењу начелника Општинске управе број 112стално одржава, а у случају оштећења саобраћајних
242/2009-III од 29.07.2009. године, доноси
знакова исте одмах замени,
- вертикалне запреке и хоризонталне баријере
постави на стабилна постоља,
РЕШЕЊЕ
- предузме све потребне мере у циљу безбедног
О ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ
одвијања саобраћаја,
САОБРАЋАЈА
- пре почетка извођења радова путем средстава
јавног информисања обавести учеснике у саобраћају
1/ Даје се сагласност на Пројекат регулисања сао
о измени режима саобраћаја,
браћаја за време извођења радова на к.п. бр. 1588 КО
- по завршеним радовима одмах уклони непотребне
Велика Плана I, који је израђен од Бироа за пројек
саобраћајне знаке и опрему и успостави првобитни
товање и инжењеринг „ПУТ-СД„, Небојша Костић
режим саобраћаја,
пр, Смедерево, ул. Пролетерска бр. 14, у складу са
- уколико у току извођења радова дође до оштећења
којим ће се одвијати саобраћај током привремене
пута или тротоара исте да поправи, односно доведе у
измене режима саобраћаја у условима заустављања
првобино стање и
радне машине или теретног возила на коловозу и
- радове на постављању нове и уклањању постојеће
тротоару улице Карађорђеве у Великој Плани, док
сигнализације изведе уз стручни надзор управљача
трају радови на изградњи стамбеног објекта са више
пута.
станова на к.п. бр. 1588 КО Велика Плана I, за чију
је изградњу издата грађевинска дозвола ROP-VPL4/ Жалба не одлаже извршење овог решења.
22283-CPI-1/2017 од 28.07.2017.године.
2/ Одобрава се ЋЕВАП ЗЛАТКУ из Велике Плане,
ул. Јована Дучић бр. 47, привремена измена режима
саобраћаја и постављање привремене саобраћајне
сигнализације у Великој Плани, у ул. Карађорђевој
испред кућног броја 35, у складу са приложеним сао
браћајним пројектом из тачке 1/ овог решења, повре
мено, по пар сати током оних дана када је предвиђен
истовар матријала или грађевински радови који
захтевају паркирање радне машине или теретног
возила, у периоду до краја 2018.године, односно до
завршетка радова на поменутом објекту.
3/ Обавезује се подносилац захтева, ЋЕВАП
ЗЛАТКО из Велике Плане, ул. Јована Дучића бр. 47,
да:
- саобраћајну сигнализацију и опрему постави
сагласно Правилнику о саобраћајној сигнализацији
(„Службени гласник РС”, бр. 134/14), Закону о безбед
ности саобраћаја на путевима („Службени гласник
РС” бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 и 55/14) и СРПС
стандардима и приложеном саобраћајном пројекту из
тачке 1/ овог решења,
- прекрије или уклони непотребне саобраћајне
знаке који не одговрају новонасталој ситуацији при
ликом извођења радова,
- обавести саобраћајну инспекцију оштине Велика
Плана о спремности извођења радова,

Образложење
ЋЕВАП ЗЛАТКО из Велике Плане, ул. Јована
Дучића бр. 47, поднео је дана 15.08.2017. године
захтев заведен под бројем 344-22/2017-III/06, за изда
вање одобрења за техничко регулисање саобраћаја
Великој Плани, у ул. Карађорђевој испред кућног
броја 35, због заузећа јавне саобраћајне површине,
дела коловоза и тротоара мимо утврђеног режима
саобраћаја ради извођења раова на изградњи стам
беног објекта са више станова.
Уз захтев је приложено следеће:
- доказ о уплати републичке административне
таксе у износу од 1080,00 динара, на основу Закона о
републичким административним таксама („Службени
гласник РС”, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05,
101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 46/11,
70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 57/14 и 45/15),
- доказ о уплати општинске административне таксе
у износу од 685,00 динара, у складу са Одлуком о
општинским административним таксама („Међу
општински службени лист општине Велика Плана
и Смедеревска Паланка”, бр. 48а/08, 25/09, 26/10 и
35/12) и
- Пројекат регулисања саобраћаја за време извођења
радова на к.п. бр. 1588 КО Велика Плана I, који је
израђен од Бироа за пројектовање и инжењеринг
„ПУТ-СД”, Небојша Костић пр, Смедерево, ул. Проле
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терска бр. 14, ангажовањем одговорног пројектнта,
Председник Скупштине општине Велика Плана
доноси
Сандре Капларевић, лиценца бр. 370 Н382 09.
Одредбама члана 154. Закона о безбедности сао
браћаја на путевима („Службени гласник РС” бр.
41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УСРС, 55/14, 96/15
и 9/16-одлука УСРС), прописано је обележавање пре
прека на путу и места на коме се изводе радови на
путу постављањем привремене саобраћајне сигна
лизације, а одредбама члана 158. истог закона пропи
сано је да се у оквиру техничког регулисања саобра
ћаја предузимају саобраћајно техничке мере и акције
којима се утврђује режим саобраћаја у редовним
условима и у условима радова на путу, а нарочито
усмеравање и вођење саобраћаја и утврђивање путева
и улица у којима се забрањује саобраћај.
Одредбама члана 11. Одлуке о безбедности сао
браћаја на путевима општине Велика Плана („Међу
општински службени лист општина: Велика Плана и
Смедеревска Паланка”, бр. 2/94) наведено је да се под
техничким регулисањем саобраћаја, између осталог
подразумева одређивање простора за паркирање и
заустављање возила.
На основу напред наведеног у складу са одредбама
члана 157. став 1. и 158. Закона о безбедности саобра
ћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/06,
53/10, 101/11, 32/13-одлука УСРС, 55/14, 96/15 и
9/16-одлука УСРС), члана 11. Одлуке о безбедности
саобраћаја на путевима општине Велика Плана
(„Међуопштински службени лист општина: Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, бр. 2/94) и члана 136.
Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, бр. 18/16), одлучено је као у диспозитиву
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се изјавити жалба Министраству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Репуб
лике Србије, Београд, Немањина 22 – 26 у року од
15 дана од дана пријема истог, директно или преко
Одељења за урбанизам и грађевину, имовинско правне
и комунално-стамбене послове, Одсека за урбанизам,
грађевину и комунално-стамбене послове, са таксом
за жалбу у износу од 460,00динара.
НАЧЕЛНИК
Драгољуб Живковић
238.
На основу члана 29. Одлуке о оснивању месних
заједница на подручју општине Велика Плана
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 2/2005, 10/2006,
6/2009, 24/2013 и 29/2014), а у складу са чланом 14.
Статута Месне заједнице „Савановац” Крњево,

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ „САВАНОВАЦ„ –
КРЊЕВО ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
1. Расписујем изборе за чланове Савета Месне
заједнице „Савановац” – Крњево, општина Велика
Плана, за 15. октобар 2017. године.
2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да
теку од дана ступања на снагу ове одлуке.
3. Изборе за чланове Савета Месне заједнице „Сава
новац” – Крњево спровешће органи за спровођење
избора на основу одредаба Статута Месне заједнице
„Савановац” – Крњево, односно органи одређени
одлуком Скупштине општине Велика Плана о осни
вању месних заједница за подручје општине Велика
Плана („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 2/2005,
10/2006, 6/2009, 24/2013 и 29/2014).
4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања на огласној табли Месне заједнице
„Савановац” – Крњево.
5. Ову одлуку објавити у „Међуопштинском служ
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 011-81/2017-I
У Великој Плани, 16. августа 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

бр. 15, 30.08.2017. године
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