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359.
На основу члана 27. став 10. и члана 29.став 2.
Закона о јавној својини (Службени гласник Републике
Србије број 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и члана 24.
став1. тачка 26. Статута Општине Велика Плана (
„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка’’ број 39/2008),
Скупштина општине Велика Плана, на 25. седници
одржаној 07.11.2018. године донела је

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ПРИБАВЉАЊА ИЗГРАДЊОМ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА
ПЛАНА

Други део средстава, у износу од 8.326.924,00
динaра обезбеђен је од стране општине Велика
Плана, у оквиру Раздела 5-Општинска управа, 2001
Програм 8-Предшколско васпитање и образовање,
2001-02 Пројекат 02 (ПР 02)-Изградња дечијег
вртића у Великој Плани, функција 911-Предшколско
образовање,
апропријација
109.1.
економска
класификација 511-Зграде и грађевински објекти.
Члан 3.
Акти којима се дозвољава изградња и употреба
објекта из члана 1. ове Одлуке, као и пројектна
и пројектно-техничка документација гласиће на
општину Велика Плана као носиоца права јавне
својине на катастарским парцелама на којима ће се
иста непокретност градити.
Члан 4.

Члан 1.
ПРИБАВИТИ ИЗГРАДЊОМ у јавну својину
Општине Велика Плана непокретност – приземни
грађевински објекат, бруто површине 462,52 м2
према Идејном решењу „STUDIA BAUHAUS“ d.o.o.
из Чачка, бр. 22/2018 од јуна 2018.год. који ће бити
изграђен у складу са пројектном документацијом,
на кп. бр. 2857/3 и 2858/3 обе уписане у листу
непокретности бр. 7682 к.о. Велика Плана 1, као
јавна својина општине Велика Плана.
Непокретност из претходног става прибавити за
потребе предшколске установе „Дечје царство“ у
Великој Плани, Булевар Деспота Стефана бр. 38,
МБ: 07241666 ПИБ: 102089561, у сврху обављања
предшколског образовања и васпитања .
Члан 2.
Средства за изградњу објекта из члана 1. ове
Одлуке, а на основу Одлуке о одобравању средстава
за суфинансирање мера популационе политике
јединица локалне самоуправе, број: 119-01-9/2-201801 од 04.7.2018. године, Кабинета министра без
портфеља задуженог за демографију и популациону
политику, једним делом, у износу од 9.677.496,00
динара биће обезбеђена од стране Министарства без
портфеља задуженог за демографију и популациону
политику.

Као власник на објекту из члана 1. ове Одлуке,
у јавним књигама о евиденцији непокретности и
правима на њима, биће уписана општина Велика
Плана.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Међуопштинском службеном листу
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’.
Број: 011-91/2018-I
У Великој Плани, 7. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

360.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС’’, број 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016-други закон, 108/2016 и 113/2017)
и члана 24. став 1. тачка 6) Статута општине Велика
Плана („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број 39/2008),
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Скупштина општине Велика Плана на 25. седници
05 Број: 023-4329/2017 од 11. маја 2017. године и 05
одржаној 07.11.2018. године донела је
Број:023-6581/2018 од 12. јула 2018. године,
Скупштина општине Велика Плана, на 25. седници
ОДЛУКУ
одржаној 07.11.2018. године, донела је

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА У
ЛОЗОВИКУ
Члан 1.
Полицијској станици Велика Плана Полицијске
управе
у
Смедереву
Дирекције
полиције
Министарства унутрашњих послова ПРЕСТАЈЕ
ПРАВО КОРИШЋЕЊА на пословној просторији
површине 28,10 м², која се налази у приземљу објекта
„Задружног дома“ у Лозовику, Трг првобораца, у
објекту нумерисаном бројем 1, постојећем на кп. бр.
12098 уписаном у листу непокретности бр. 4845 К.О.
Лозовик као јавна својина општине Велика Плана.
Члан 2.
Право коришћења лицу из члана 1. ове oдлуке
престаје даном ступања на снагу ове oдлуке.
Члан 3.
Примопредаја пословног простора из члана 1. ове
oдлуке између општине Велика Плана и досадашњег
корисника из члана 1. исте, извршиће се у року од три
дана од престанка права коришћења.
Члан 4.
Председник општине Велика Плана овластиће
лица која ће у име и за рачун општине Велика Плана
извршити примопредају пословног простора из члана
1. ове oдлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Међуопштинском службеном листу
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’.
Број: 011-92/2018-I
У Великој Плани, 7. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић
361.
На основу члана 76. и 77. Закона о приватизацији
(„Службени гласник РС“, број 83/2014, 46/2015,
112/2015 и 20/2016), 24. Статута општине Велика
Плана („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број 39/2008),
у вези са тачком 6. Закључка Владе Републике Србије,

ОДЛУКУ
О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ПРЕМА
ДРУШТВУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА
Д.О.О. БЕОГРАД
1. Скупштина општине Велика Плана је сагласна да
се, као мера реализације унапред припремљеног плана
реорганизације (у даљем тексту: УППР) Друштву за
одржавање зграда д.о.о Београд, МБ: 20034378, ПИБ:
103874351 (у даљем тексту: Субјект приватизације),
отпишу потраживања Општине Велика Плана
по основу уступљених прихода буџета локалне
самоуправе доспела према Субјекту приватизације
са стањем на дан 31. децембар 2017. године, уколико
буде донето правноснажно решење којим се потврђује
усвајање УППР Субјекта приватизације, утврђена
Записником Министарства финансија Републике
Србије, Пореска управа - Филијала Савски венац,
број: 47-03-797/18 од 08. марта 2018. године и то:
- укупан износ од 137.394,13 динара (главни дуг:
85.107,68 динара и камата: 52.286,45 динара),
евидентиран у оквиру рачуна 711111 према
територијалној припадности и
- укупан износ од 85.592,27 динара (главни дуг:
76.418,44 динара и камата: 9.173,83 динара),
евидентиран у оквиру рачуна 840-4848-37.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о
отпису потраживања општине Велика Плана према
Друштву за одржавање зграда („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка’’, број 18/2017). – 011-130/2017-I oд
20.11.2012. године.
4. Ову одлуку, ради даље реализације, доставити
Министарству финансија – Пореској управи –
Филијала Савски венац.
5. Ову одлуку објавити у „Међуопштинском
службеном листу општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка’’.
Број: 011-93/2018-I
У Великој Плани, 7. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић
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РЕШЕЊЕ

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС’’, број 129/2007,
83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 48. став 1. и 2.
Статута општине Велика Плана („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка’’, број 39/2008) и члана 29. Пословника
Скупштине општине Велика Плана („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка’’, број 8/2015),
Скупштина општине Велика Плана, на ХХV
седници одржаној 7. новембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА
I
Разрешава се Данијел Маринковић функције члана
Општинског већа општине Велика Плана.
II
Бира се Милош Вељковић за члана Општинског
већа општине Велика Плана.
III
Ово решење објавити у „Међуопштинском
службеном листу општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка’’.
Број: 02-264/2018-I
У Великој Плани, 7. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

263.
На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС’’, број 129/2007,
83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 48. став 1. и 2.
Статута општине Велика Плана („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка’’, број 39/2008) и члана 29. Пословника
Скупштине општине Велика Плана („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка’’, број 8/2015),
Скупштина општине Велика Плана, на ХХV
седници одржаној 7. новембра 2018. године, донела је

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА
I
Разрешава се Дејан Писаревић функције члана
Општинског већа општине Велика Плана.
II
Бира се Марко Шућур за члана Општинског већа
општине Велика Плана.
III
Ово решење објавити у „Међуопштинском
службеном листу општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка’’.
Број: 02-265/2018-I
У Великој Плани, 7. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

264
На основу члана 41. Закона о изменама и допунама
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС’’, број 47/2018) и члана 34. став 5. и члана 85.
Статута општине Велика Плана(„Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка’’, број 39/2008),
Скупштина општине Велика Плана на 25. седници
одржаној 07.11.2018. године донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗРАДУ РАДНОГ ТЕКСТА НАЦРТА
АКТА СТАТУТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА
ПЛАНА
I
Овим решењем образује се Комисија за израду
радног текста нацрта акта Статута општине Велика
Плана (у даљем тексту: Комисија).
II
У Комисију се именују:
1) Aлександра Обрадовић, представник локалне
самоуправе;
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2) Оливера Которчевић-Ђокић, представник локалне
самоуправе;
НАЦРТ ОДЛУКЕ
3) Владимир Станић, представник локалне
самоуправе;
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
4) Радиша Исаиловић, представник локалне
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
самоуправе;
„РАКИНАЦ’’ РАКИНАЦ
5) Милош Вељковић, представник Српске напредне
странке у Скупштини општине Велика Плана;
6) Радосав Динчић, представник коалиције
Члан 1.
Демократска странка Србије-Покрет снага
Ради обезбеђивања средстава за задовољавање
Србије-Српски покрет обнове у Скупштини
заједничких
интереса и потреба грађана, уводи се
општине Велика Плана;
самодопринос
за подручје Месне заједнице „Ракинац’’
7) Душан Јанићијевић, представник коалиције
Ракинац
(у
даљем
тексту: Месна заједница).
Социјалистичка партија Србије-Јединствена
Србија у Скупштини општине Велика Плана;
Члан 2.
8) Маја Јовановић, представник Групе грађана која
у Скупштини општине Велика Плана наступа као
Средства прикупљена самодоприносом користиће
Народна странка;
се за следеће намене:
9) Александар Томовић, представник Демократске
1) комунална изградња и одржавање .......... 60%
странке у Скупштини општине Велика Плана.
- изградња и одржавање путне мреже (асфалтираних
III
Задатак Комисије је да изради радни текст нацрта
акта Статута општине Велика Плана усаглашен са
одредбама Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС’’, број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и
47/2018).
Рок за реализацију задатка из става 1. ове тачке је
15 дана од дана образовања Комисије.
IV
Oво решење објавити у „Међуопштинском
службеном листу општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка’’.

Број: 02-266/2018-I од 7. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

и неасфалтираних путева, сеоских и њивских путева);
- одржавање НН електричне мреже;
- уређење и одржавање уличне расвете;
- уређење и одржавање сеоског гробља и уређење
просторије за проширење сеоског гробља;
- уређење ужег и ширег центра села, зелених
површина и простора око дома културе – парка;
- одржавање и уређење зграда – Дома културе од
прокишњавања;
- остале комунално-инфраструктурне активности.
2) развој друштвених делатности ................ 10%
- спорт и физичка култура (редовна делатност);
- култура (редовна делатност).
3) остале активности Месне заједнице
везане за редовну делатност ........................... 25%
4) хитне и непредвиђене интервенције .......... 5%
Средства самодоприноса уведена за намене из
претходног става користиће се у складу са овом
одлуком, а према годишњим програмима утрошка
средстава самодоприноса.
Члан 3.

265.
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије’’,
број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014,
95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016 и 96/2017), члана
32. став 1. тачка 7) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС’’, број 129/2007, 83/2014,
101/2016 и 47/2018) и члана 72. став 1. Статута
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’,
број 39/2008),
Скупштина општине Велика Плана, на 25. седници
одржаној 07.11.2018. године, утврдила је

Самодопринос се уводи за период од 01.10.2018.
године до 31.12.2025. године.
Члан 4.
Самодопринос се уводи у новцу.
Члан 5.
Укупан износ средстава самодоприноса који ће се
прикупити за означени период износи 4.500.000,00
динара (словима: четиримилионапетстотинахиљада
динара).
Уколико се оствари већи износ средстава
самодоприноса од износа из става 1. овог члана,
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користиће се искључиво за намене из члана 2. ове
Савет Месне заједнице је дужан да најмање једном
одлуке.
годишње информише грађане о приливу и утрошку
средстава самодоприноса на најприкладнији начин
Члан 6.
доступан за јавност.
Обвезници самодоприноса су грађани који имају
изборно право и пребивалиште на подручју Месне
заједнице.
Обвезници самодоприноса су и грађани који
немају изборно право и пребивалиште на подручју
Месне заједнице, ако на том подручју имају
непокретну имовину, а средствима самодоприноса се
побољшавају услови коришћења те имовине.

У погледу начина утврђивања самодоприноса,
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно
прописано нацртом ове одлуке, сходно се примењују
одредбе закона којим се уређује порески поступак и
пореска администрација.

Члан 7.

Члан 13.

Основицу самодоприноса за обвезнике из члана 6.
став 1. нацрта одлуке чине зараде (плате) запослених,
приходи од пољопривреде и шумарства и приходи
од самосталне делатности на које се плаћа порез на
доходак грађана у складу са законом који уређује
порез на доходак грађана, односно вредност имовине
на коју се плаћа порез на имовину, у складу са законом
који уређује порез на имовину.
Основицу самодоприноса за обвезнике из члана 6.
став 2. нацрта одлуке чини вредност имовине на коју
се плаћа порез на имовину, у складу са законом који
уређује порез на имовину.

Одлуку о увођењу самодоприноса грађани доносе
референдумом, у складу са прописима којима је
уређен поступак непосредног изјашњавања грађана.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни
већина од укупног броја грађана из члана 6. нацрта
ове одлуке.

Члан 8.
Обрачун и наплату самодоприноса од зарада
вршиће исплатилац зарада, а од самосталне
делатности и пољопривреде и шумарства порески
орган, у складу са одредбама закона којим се уређује
порески поступак и пореска администрација.
Члан 9.
Обвезници плаћају самодопринос по следећој
стопи:
1) на зараде и сва друга лична примања
која имају карактер зараде ...................................2%
2) на катастарски доходак од
пољопривреде и шумарства ...............................15%
3) на приходе од вршења самосталних
делатности ............................................................5%.
Члан 10.
Новчана средства која се прикупљају на основу
одлуке о самодоприносу приход су буџета општине и
строго су наменског карактера.
Члан 11.
Надзор над прикупљањем и утрошком средстава
самодоприноса остварују грађани разматрањем
финансијског плана и завршног рачуна који доноси
и усваја Савет Месне заједнице у складу са наменом
самодоприноса утврђеном нацртом ове одлуке.

Члан 12.

Члан 14.
Нацрт ове одлуке излаже се на јавни увид у трајању
од 15 дана.
Излагање нацрта ове одлуке извршити на огласној
табли Месне заједнице и други прикладан начин
доступан за јавност.
Члан 15.
Нацрт ове одлуку објавити у „Међуопштинском
службеном листу општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка’’.
Број: 011-94/2018-I
У Великој Плани, 7. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић
266.
На основу члана 22. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Србије’’, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013,
125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016 и
96/2017), члана 32. став 1. тачка 7) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије’’,
број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018) и члана 72. став 1. Статута општине
Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’,
број 39/2008), а у вези са чланом 37. Статута Месне
заједнице „Милошевац’’ Милошевац (број:61 од
20.02.2014. године)
Скупштина општине Велика Плана, на 25. седници
одржаној 07.11.2018. године, утврдила је
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ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
„МИЛОШЕВАЦ’’ МИЛОШЕВАЦ
Члан 1.
Ради обезбеђивања средстава за задовољавање
заједничких интереса и потреба грађана, уводи
се самодопринос за подручје Месне заједнице
„Милошевац’’ Милошевац (у даљем тексту: Месна
заједница).
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Члан 4.
Самодопринос се уводи у новцу.
Члан 5.
Укупан износ средстава самодоприноса који ће се
прикупити за означени период износи 45.000.000,00
динара (словима: четрдесетпетмилиона динара и
00/100).
Уколико се оствари већи износ средстава
самодоприноса од износа из става 1. овог члана,
користиће се искључиво за намене из члана 2. ове
одлуке.

Члан 2.
Средства прикупљена самодоприносом користиће
се за следеће намене:
1) Комунална изградња и одржавање .......... 65%
- Изградња и одржавање путне мреже(асфалтирани
и несфалтирани путеви, сеоски и њивски путеви)
- Реконструкција, проширење и одржавање НН
електро мреже,
- Утрошак струје за уличну расвету, набавка трафо
станица, увођење, уређење и одржавање уличне
расвете
- Уређење и одржавање сеоских депонија
- Уређење и одржавање сеоског гробља, куповина
парцеле за проширење гробља
- Изградња и поправка тротоара
- Канализација
- Уређење корит Језаве
- Уређење ужег и ширег центра села, зелених
површина, паркова, зелене и сточне пијаце
- Одржавање зграда и објеката
- Одржавање уређаја за пречишћавање воде
- Израда пројеката за комуналну изградњу
- Остале комунално-инфраструктурне активности
2) Развој друштвених делатности ................. 15%
- Спорт и физичка култура (редовне делатности)
- Култура (редовна делатност)
- Образовање и побољшање услова рада дечјег
вртића
3) Остале активности Месне заједнице
везане за редовну делатност ........................... 15%
4) Хитне и непредвиђене интервенције ......... 5%
Средства самодоприноса уведена за намене из
претходног става користиће се у складу са овом
одлуком, а према годишњим програмима утрошка
средстава самодоприноса.

Члан 3.
Самодопринос се уводи за период од 10 (десет)
година и то од 01.01.2019. године до 31.12.2028.
године.

Члан 6.
Обвезници самодоприноса су грађани који имају
изборно право и пребивалиште на подручју Месне
заједнице.
Обвезници самодоприноса су и грађани који
немају изборно право и пребивалиште на подручју
Месне заједнице, ако на том подручју имају
непокретну имовину, а средствима самодоприноса се
побољшавају услови коришћења те имовине.
Члан 7.
Основицу самодоприноса за обвезнике из члана
6. став 1. одлуке чине зараде (плате) запослених,
приходи од пољопривреде и шумарства и приходи
од самосталне делатности на које се плаћа порез на
доходак грађана у складу са законом који уређује
порез на доходак грађана, односно вредност имовине
на коју се плаћа порез на имовину, у складу са законом
који уређује порез на имовину.
Основицу самодоприноса за обвезнике из члана
6. став 2. одлуке чини вредност имовине на коју се
плаћа порез на имовину, у складу са законом који
уређује порез на имовину.
Члан 8.
Обрачун и наплату самодоприноса од зарада
вршиће исплатилац зарада, а од самосталне
делатности и пољопривреде и шумарства порески
орган, у складу са одредбама закона којим се уређује
порески поступак и пореска администрација.
Члан 9.
Обвезници плаћају самодопринос по следећој
стопи:
1) на зараде и сва друга лична примања
која имају карактер зараде ..................................2%,
2) на приходе од самосталних делатности ........5%,
3) на катастарски доходак од
пољопривреде и шумарства ..............................15%.
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Члан 10.
Новчана средства која се прикупљају на основу
одлуке о самодоприносу приход су буџета општине и
строго су наменског карактера.
Члан 11.
Надзор над прикупљањем и утрошком средстава
самодоприноса остварују грађани разматрањем
финансијског плана и завршног рачуна који доноси
и усваја Савет Месне заједнице у складу са наменом
самодоприноса утврђеном овом одлуком.
Савет Месне заједнице је дужан да најмање једном
годишње информише грађане о приливу и утрошку
средстава самодоприноса на најприкладнији начин
доступан за јавност.
Члан 12.
У погледу начина утврђивања самодоприноса,
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно
прописано нацртом ове одлуке, сходно се примењују
одредбе закона којим се уређује порески поступак и
пореска администрација.
Члан 13.
Одлуку о увођењу самодоприноса грађани доносе
референдумом, у складу са прописима којима је
уређен поступак непосредног изјашњавања грађана.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни
већина од укупног броја грађана из члана 6. ове
одлуке.
Члан 14.
Ову одлуку објавити у „Међуопштинском
службеном листу општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка’’.
Број: 011-95/2018-I
У Великој Плани, 7. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић
267.
На основу члана 10. став 2, члана 13. став 2. и члана
17. Закона о референдуму и народној иницијативи
(„Службени гласник РС’’, број 48/94 и 11/98), члана
20. Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС’’, број 62/2006, 47/2011,
93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016,
104/2016 и 96/2017) и члана 72. став 1. Статута
општине Велика Плана („Међуопштински службени
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лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’,
број 39/2008),
Скупштина општине Велика Плана на 25. седници
одржаној 07.11.2018. године донела је

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА
РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „МИЛОШЕВАЦ’’
МИЛОШЕВАЦ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА
1. Расписује се референдум ради изјашњавања
грађана Месне заједнице „Милошевац’’ Милошевац о
увођењу самодоприноса, чији је предлог Скупштина
општине Велика Плана утврдила на XХV седници,
одржаној __.__.2018. године.
2. Референдум ће се спровести 21, 22. и 23. децембра
2018. године, у времену од 07.00 до 20.00 часова.
3. На референдуму грађани Месне заједнице
„Милошевац’’ Милошевац ће се изјаснити о следећем
питању:
„Да ли сте за увођење самодоприноса’’.
4. На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати
заокруживањем речи: „да’’ или речи: „не’’.
5. Спровођењем референдума руководиће Комисија
за спровођење референдума.
Комисија за спровођење референдума има
председника, два члана и секретара.
Председник и чланови Комисије за спровођење
референдума могу бити само лица која имају бирачко
право. Они не морају да имају пребивалиште на
месној заједници за коју спроводе референдум.
Комисија за спровођење референдума образоваће
гласачки одбор.
Гласачки одбор има председника и два члана и исто
толико заменика.
Чланови и заменици чланова гласачког одбора могу
бити само лица која имају бирачко право. Они не
морају да имају пребивалиште на месној заједници за
коју спроводе референдум.
6. У Комисију за спровођење референдума ради
изјашњавања грађана Месне заједнице „Милошевац’’
Милошевац о увођењу самодоприноса (у даљем
тексту: Комисија) именују се:
- Сузана Урошевић, председник
- Драгица Танасковић, члан,
- Микица Проговац, члан,
- Живослав Јелић, секретар.
7. Комисија одлучује већином гласова од укупног
броја чланова.
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У случају једнаког броја гласова одлучује глас
Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, број 8/2015),
председника Комисије.
даје
8. Комисија обавља следеће послове:
1) стара се о законитости спровођења референдума;
2) стара се о обезбеђивању материјала за
спровођење референдума;
3) прописује обрасце за спровођење референдума;
4) образује гласачке одборе;
5) утврђује и проглашава укупне резултате
референдума;
6) обавља и друге послове одређене Законом о
референдуму и народној иницијативи („Службени
гласник РС’’, број 48/94 и 11/98) и овом одлуком.
9. Комисија ће утврдити и прогласити укупне
резултате референдума и доставити извештај о
спроведеном референдуму Скупштини општине
Велика Плана.
10. Просторне и техничке услове за рад Комисије за
спровођење референдума обезбеђује Месна заједница
„Милошевац’’ Милошевац.
11. Ради упознавања грађана са садржином
Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице „Милошевац’’ Милошевац, о коме
се грађани изјашњавају на референдуму, Предлог
Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице „Милошевац’’ Милошевац објавиће се
у „Међуопштинском службеном листу општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, као саставни
део ове одлуке, на огласној табли Месне заједнице
„Милошевац’’ Милошевац, у средствима јавног
информисања и на други начин који одреди Комисија
за спровођење референдума.
12. Ову одлуку објавити у „Међуопштинском
службеном листу општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка’’.
Број: 011-96/2018-I
У Великој Плани, 7. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић
168.
По сравњењу са изворним текстом, утврђено је да
су се у Одлуци о мерама за заштиту становништва
од буке и одређивању акустичних зона на територији
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’,
број 40/2018), поткрале грешке па се, на основу члана
131. став 3. Пословника Скупштине општине Велика
Плана („Међуопштински службени лист општина

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ
СТАНОВНИШТВА ОД БУКЕ И
ОДРЕЂИВАЊУ АКУСТИЧНИХ ЗОНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА
ПЛАНА
1. У члану 5. став 2. уместо запете ставља се тачка,
а речи: „или орган надлежан за вршење надзора
над спровођењем ове одлуке, у складу са законски
прописаном методологијом за мерење буке’’ бришу
се.
После става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Ако се након извршеног мерења утврди да је ниво
буке изнад дозвољене граничне вредности, трошкове
мерења буке сноси произвођач буке.’’
2. У члану 6. став 1. речи: „Одељења за инспекцијске
послове’’ треба заменити речима: „Одељења
надлежног за комунално-стамбене послове’’.
3. У члану 7. став 1. речи: „инспекцијске послове’’
треба заменити речима: „комунално-стамбене
послове’’.
У ставу 2. речи: „комуналне делатности’’ треба
заменити речима: „комунално-стамбене послове’’.
4. У члану 12. став 1. тачка 5. речи: „подносе захтев
за покретање прекршајног поступка’’ треба заменити
речима: „изрекне новчану казну у фиксном износу’’.
У ставу 2. тачка 2. речи: „подносе захтев за
покретање прекршајног поступка’’ треба заменити
речима: „изрекне новчану казну у фиксном износу’’.
5. У члану 13. реч: „закључак’’ треба заменити
речју: „решење’’.
6. У члану 15. речи. „прекршајном поступку’’ треба
заменити речима: „у фиксном износу’’.
7. После члана 16. треба додати члан 17. који гласи:
„Члан 17.
На све што није прописано одредбама ове одлуке
супсидијарно ће се примењивати одредбе закона и
других прописа који регулишу ову област.’’
8. Члан 17. постаје члан 18.
- Из Службе за скупштинске послове
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