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237.
На основу члана 56. Закона о запосленима у аутоном
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС”, број 21/16, 113/17, 95/18 и
113/17 – др.закон), члана 2. став 1. тачка 13) и члана
31. Одлуке о Општинском већу општине Велика
Плана („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 41/08,
22/12 и 16/19),
Општинско веће општине Велика Плана на 8.
седници одржаној 14.10.2020. године донело је

РЕШЕЊЕ

О ПРОДУЖЕЊУ СТАТУСА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
1. Горану Тасићу, дипломираном правнику из
Велике Плане, продужава се статус вршиоца дуж
ности начелника Општинске управе општине Велика
Плана до постављења начелника Општинске управе
општине Велика Плана на основу јавног конкурса за
попуњавање положаја, а најдуже два месеца од дана
продужења статуса вршиоца дужности начелника
Општинске управе.
2. Вршиоцу дужности начелника Општинске упра
ве општине Велика Плана продужава се статус почев
од 16. октобра 2020. године.
3. Вршиоцу дужности начелника Општинске упра
ве општине Велика Плана, утврђује се коефицијент
за обрачун и исплату плате у висини од 31,01.
4. Именованом се утврђује плата применом осно
вице за обрачун плате, утврђеног коефицијента,
додатка на основну плату у висини 0,4% од основ
не плате за сваку навршену годину рада остварену у
радном односу у државном органу, органу аутономне
покрајине, односно органу локалне самоуправе.
5. Ово решење је коначно.

6. Диспозитив решења објавити у „Међуопштин
ском службеном листу општина Велика Плана и Сме
деревска Паланка”.
Број: 02-211/2020-II
У Великој Плани, 14. октобра 2020. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић

238.
На основу члана 49. став 2. и члана 95. став 2.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
РС”, број 21/16, 113/17, 95/18 и 113/2017 – др.
закон), члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”,б рој 129/07,
83/14 - др. закон, 101/16- др. закон и 47/18) и члана 33.
Одлуке о Општинском већу општине Велика Плана
(„Међуопштински лист општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка”, број 41/08, 22/12 и 16/19),
Општинско веће општине Велика Плана на 8.
седници одржаној 14.10.2020. године донело је

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
СПРOВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
1. Овим решењем образује се Комисија за
спровођење конкурса за попуњавање радног места
службеника на положају - начелника Општинске
управе општине Велика Плана ( у даљем тексту:
Конкурсна комисија)
2. Конкурсна комисија спроводи поступак за избор
начелника Општинске управе општине Велика Плана,
по огласу Општинског већа општине Велика Плана.
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7. Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
3. У Конкурсну комисију се именују:
1) Светлана Младеновић, начелник Одељења за
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
општу управу и заједничке послове
Паланка”.
2) Оливера Которчевић – Ђокић, начелник
Одељења за друштвене делатности
Број: 02-210/2020-II
3) Драгaна Исаиловић, начелник Одељења за
У Великој Плани, 14. октобра 2020. године
финансије
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
4. Задатак Конкурсне комисије је да:
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
- прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе;
ПРЕДСЕДНИК
- састави списак кандидата међу којима се спроводи
Игор Матковић
изборни поступак, који потписују сви чланови
Конкурсне комисије;
- утврди мерила и критеријуме за избор наченика
Општинске управе општине Велика Плана;
239.
- обавести кандидате о датуму, времену и месту
На основу члана 4., члана 49. став 2. и члана 97.
обављања усмене провере стручне оспособљености,
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
знања и вештина. Обавештење се даје писменим пу
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
тем, а може и путем интернет адресе ако је дата, као
РС”, број 21/16, 113/17 и 113/17 – др.закон), члана
и телефонским путем;
56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени
- спроводе изборни поступак међу кандидатима ко
гласник РС”, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 –
ји испуњавају услове за начелнка општинске упрaве;
др. закон и 47/18), члана 2. став 1. тачка 13) и члана
- утврди резултат кандидата према критеријумима
31. Одлуке о Општинском већу општине Велика
које је утврдила;
Плана („Међуопштински службени лист општина
- по окончаном изборном посупку у року од 15 дана
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 41/08,
сачини листу за избор са највише три кандидата која
22/12 и 16/19),
су с најбољим резултатотм испунила мерила про
писана за избор;
- достави Општинском већу општине Велика Плана
листу за избор са највише три најбоље рангирана
кандидата са бројчано исказаним и утврђеним резул
татима, са записницима о предузетим радњама у
току изборног поступка као и записник о изборном
поступку који садржи све податке о резултатима које
су кандидати постигли у изборном поступку;

4. Уколико утврди да није било пријава на јавном
конкурсу или ниједан каандидат није испунио услове
јавног кокурса, односно доствио свс потребне доказе
или су пријаве неблаговремене, недопуштене и нера
зумљиве, председник Конкурсне комисије о томе
саствља извштај и доствавља га Општинском већу
општине Велика Плана у року од пет дана од дана
затварања јавног конкурса.
5. Конкурсна комисија одлуке доноси већином
гласова, при чему глас председника Конкурсне коми
сије има исту снагу као и члана Конкурсне комисије.
Чланови Конкурсне комисије бирају већином
гласова председника Конкурсне комисије
Конкурсна комисија води записник о свом раду
који потписује председник Конкурсне комисије.
Чланови Конкурсне комисије дужни су да чувају
податке до којих су дошли током спровођења
поступка.
6. Све стручне и административне послове за Кон
курсну комисију обавља Одељење за општу управу
и заједничке послове Општинске управе општине
Велика Плана.

Општинско веће општине Велика Плана, на 14.
седници одржаној 13. новембра 2020. године, донело
је

РЕШЕЊЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА
1. Горан Тасић, дипломирани правник из Велике
Плане, поставља се за начелника Општинске управе
општине Велика Плана, на период од 5. година.
2. Именовани ступа на положај даном доношења
решења о постављењу на положај начелника Опш
тинске управе општине Велика Плана.
3. Ово решење је коначно.
4. Диспозитив решења објавити у „Међуопштинском
службеном листу општина Велика Плана и Смеде
ревска Паланка” и на званичној интернет страници
општине Велика Плана- www.velikaplana.rs.
Број: 02-258/2020-II
У Великој Плани, 13. новембра 2020. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић

бр. 34, 13.11.2020. год.
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Решење из става 3. овог члана је коначно. Против
240.
њега се може покренути управни спор. Предмет
На основу члана 138. став 1.и 2. Закона о спорту
спора не може бити износ који је опредељен за
(„Службени гласник РС”, број 10/16) и члана 113.
наставак реализације наведеног програма.
став 1. и 2. Статута општине Велика Плана („Mеђуоп
На основу решења из става 4. овог члана,
штински службени лист општина Велика Плана и
Председник
општине закључује анексе уговора са
Смедеревска Паланка“, број 10/19), члана 7. Одлуке
спортским
организацијама-носиоцима
програма о
о финансирању спорта из буџета општине Велика
даљој
реализацији
наведеног
програма.”
Плана („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка“ број 2/16)
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од
Општинско веће општине Велика Плана на 14.
дана објављивања у „Међуопштинском службеном
седници одржаној 13. новембра 2020.године, доноси
листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка“

ПРАВИЛНИК

О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ
ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ
ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС
У ОБЛАСТИ СПОРТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА
ПЛАНА
Члан 1.
У Правилнику о одобравању и финансирању про
грама којима се остварује општи интерес у области
спорта на територији општине Велика Плана (Међу
општински службени лист општина Велика Плана
и Смедервска Паланка“ број 3/20), после члана 53.
додаје се члан 53а. и гласи :
„53а.
Изузетно у 2020. години због епидемиолошке си
туације изазване корона вирусом, отежана је реа
лизација одобреног програма „ Учешће спортских
организација са територије јединице локалне само
управе у домаћим и европским клупским такми
чењима“, тако да се обавезује Спортски савез општине
Велика Плана да ревидира програме спортских орга
низација са спортским организацијама-носиоцима
одобреног програма, којима су одобрена средства
за реализацију наведеног програма и у складу са
критеријумима предвиђених Правилником о одо
бравању и финансирању програма којима се оства
рује општи интерес у области спорта на територији
општине Велика Плана, утврди коначан предлог о
даљој реализацији наведеног програм са износима
који је потребно определити из буџета Општине
Велика Плана.
Спортски савез општине Велика Плана предлог из
става 1.овог члана доставља Стручној комисији, која
је образована решењем председника Општине Велика
Плана, и у обавези да у складу са Правилником,
Општинском већу општине Велика Плана достави
предлог о даљој реализацији наведеног програма.
На основу предлога из става 2.овог члана,
Општинско веће општине Велика Плана доноси
решење о одобравању наставка реализације наведеног
програма.

Број: 66-40/2020-II
У Великој Плани , 13. новембра 2020.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић
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