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29.
На основу члана 19. став 1 тачка 1 и члана 27. став
10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“
број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - други
закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 44.
став 1. тачка 15) Статута општине Велика Плана
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка“ број 10/2019), на 26.
седници одржаној 24.02.2021. године,
Општинско веће општине Велика Плана донело је

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА
ПЛАНА МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - ЦЕНТРУ
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЗА
ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Члан 1.
Министарству одбране Републике Србије - Центру
Министарства одбране за локалну самоуправу
Смедерево ( у даљем тексту: (корисник) даје се на
коришћење:
- пословни простор који се налази на другом спра
ту зграде општине Велика Плана, у Ул. Милоша
Великог бр. 30., површине 25,46м2, приказан и ну
мерисан бројем 45 на скици овлашћеног судског
вештака Љиљане Ђорђевић, зграда уписане у
листу непокретности бр. 4195 К.О. Велика Плана
1, на кп.бр. 974 као начин коришћења објектазграда једнице локалне самоуправе, опис објектазграда општине, као јавна својина општине
Велика Плана.
Члан 2.
Пословни простор из члана 1. ове Одлуке даје се на
коришћење на неодређено време, без накнаде и без
права отуђења из јавне својине.
Члан 3.
Корисник пословног простора, дужан је да исти
користи у складу са наменом и природом простора,
односно за обављање делатности за коју је основан у
складу са законом.

Члан 4.
Ближа права и обавезе између општине Велика
Плана и Корисника пословног простора из члана 1.
ове Oдлуке уредиће се уговором.
Овлашћује се председник општине Велика Плана
да у име и за рачун општине Велика Плана закључи
уговор из става 1. овог члана Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Ову Одлуку објавити у „Међуопштинском служ
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка“.
Број: 011-15/2021-II
У Великој Плани, 24. фебруара 2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић

30.
На основу члана 44. став 1. тачка 11), Статута опш
тине Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број
10/19) и члана 2. Одлуке о Општинском већу („Ме
ђуопштински службени лист општина Велика Плана
и Смедеревска Паланка”, број 41/08, 22/13 и 16/19),
Општинско веће општине Велика Плана, на 26.
седници одржаној 24.02.2021. године, донело је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРАВИЛНИК О ДОПУНИ
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ПУ
„ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО” ВЕЛИКА ПЛАНА
I
Даје се сагласност на Правилник о допуни Правил
ника о организацији и систематизацији послова, који
је донео директор Предшколске установе „Дечје
царство” Велика Плана, број: 261 од 26.01.2021.
године.
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територијалном спортском савезу општине
Велика Плана, на прописаном образцу;
Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
надлежни територијални спортски савез опш
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
тине Велика Плана, у складу са законом и пра
Паланка”.
вилницима из области спорта, разматра приспеле
предлоге програма у области спорта, утврђује
02-13/2021-II од 24. фебруара 2021. године
коначне предлоге годишњих програма, који би
се финансирали из буџета општине Велика Пла
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
на, врши ревизију предлога програма и достав
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ља председнику општине Велика Плана и Оп
ПРЕДСЕДНИК
штинском већу општине Велика Плана предлог о
Игор Матковић
финансирању спортских програма које реализују
организације у области спорта, са износом
средстава, наменом и периодом за који ће се
31.
определити средства.
На основу члана 138. став 1.и 2. Закона о спорту
- Председник општине Велика Плана, образује
(„Службени гласник РС”, број 10/16) и члана 113.
Стручну комисију, која ће, у складу са законом
став 1. и 2. Статута општине Велика Плана („Mеђу
и Правилницима из области спорта, анализирати
општински службени лист општина Велика Плана и
и оценити предлоге који су Општинском већу
Смедеревска Паланка“, број 10/19), члана 7. Одлуке
општине Велика Плана, достављени од стране
о финансирању спорта из буџета општине Велика
надлежног територијалног спортског савеза и до
Плана („Међуопштински службени лист општина
ставити Општинском већу општине Велика Плана
Велика Плана и Смедеревска Паланка“ број : 2/16)
предлог о одобравању реализације програма из
области спорта са износом средстава, наменом и
Општинско веће општине Велика Плана на 27.
периодом за који ће се определити средства;
Општинско веће општине Велика Плана, на
седници одржаној 03. марта 2021. године, доноси.
основу предлога Стручне комисије, одлучује
ПРАВИЛНИК
решењем о одобравању годишњих програма у
области спорта;
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
Председник Општине Велика Плана са спортским
ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ
организацијама, а на основу решења Општинског
ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ
већа општине Велика Плана, закључује уговоре о
ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У
реализовању програма.
II

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: 3/20,34/20), после члана
21a. додаје се члан 21б. и гласи :
„Члан 21б.
Изузетно у 2021. години због епидемиолошке ситу
ације изазване корона вирусом и отежане реализације
годишњих програма из области спорта, начин
одобравања годишњих програма из области спорта
врши се на следећи начин:
- Председник општине Велика Плана објављује
јавно обавештење о износу средстава која се
опредељују за финансирање годишњих програма
у области спорта (износ може бити и мањи од
износа планираног Одлуком о буџету општине
Велика Плана за 2021. годину)
- организације у области спорта достављају
своје предлоге годишњих програма надлежном

Уколико се определи део средстава планиран
Одлуком о буџету општине Велика Плана за 2021.
годину, начин одобравања наредног дела средстава
вршиће се у складу са чланом 21б.“
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Међуопштинском службеном
листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка“
Број:110-6/2021-II
У Великој Плани, 03. марта 2021.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић
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