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МЕЂУОПШТИНСКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНА: ВЕЛИКА ПЛАНА

 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Година LV * Број 53 * 30. децембар 2021 * Велика Плана - Смедеревска Паланка

347.

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 

(„Међуопштински службени лист општина Велика 

Плана и Смедеревска Паланка”, број 41/08 , 22/13 и 

16/19), а у вези са чланом 25. став 1. и чланом 53. став 

1. тачка 11) Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању 

Јавног комуналног предузећа „Градска топлана” 

Велика Плана са Законом о јавним предузећима 

(„Међуопштински службени лист општина Велика 

Плана и Смедеревска Паланка”, број 30/16),

Општинско веће општине Велика Плана, на 65. 

седници одржаној 30.12.2021. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ 

ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЈКП 

„ГРАДСКА ТОПЛАНА” 

ВЕЛИКА ПЛАНА

I

Даје се сагласност на Правилник о измени Правил-

ника о организацији и систематизацији послова ЈКП 

„Градска топлана” Велика Плана који је донео в.д. 

директора ЈКП „Градска топлана” Велика Плана дана 

02. децембра 2021. године.

II

Ово решење објавити у „Међуопштинском служ-

беном листу општина Велика Плана и Смедеревска 

Паланка”.

02-302/2021-II од 30. децембра 2021. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК

Игор Матковић

348.

На о129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 

- аутен тично тумачење и 68/20 снову члана 14. Закона 

о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 

129/07, 34/10 и 54/11) и члана 21. Статута општине 

Велика Плана („Међуопштински службени лист 

општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 

10/19) члана 83. Пословника Скупштине општине 

Велика Плана („Међуопштински службени лист 

општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, 

број 27/21),

Скупштина општине Велика Плана, на 4. седници 

сазваној по хитном поступку и одржаној 30.12.2021. 

године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, 

СЕКРЕТАРА И ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА 

ПЛАНА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

1. У Изборну комисију општине Велика Плана 

именују се:

- за председника – Марко Милић, дипломирани 

прав ник, кога је предложила Српска напредна 

странка;

- за заменика председника – Предраг Јаковљевић, 

дипломирани правник, кога је предложила Српска 

напредна странка;

1) за члана – Јелена Мирковић, коју је предложила 

Јединствена Србија;

- за заменика члана – Тијана Рајић, коју је 

предложила Социјалистичка партија Србије;

2) за члана – Милан Ћевап, кога је предложила 

Социјалистичка партија Србије;

- за заменика члана – Зоран Стефановић, кога је 

предложила Социјалистичка партија Србије;

3) за члана – Милош Вељковић, кога је предложила 

Српска напредна странка;

- за заменика члана – Ивица Живковић, кога је 

предложила Српска напредна странка;

4) за члана – Магдалена Павловић, коју је 

предложила Српска напредна странка;

- за заменика члана – Наташа Спасојевић, коју је 

предложила Српска напредна странка;

5) за члана – Дарко Лалић, кога је предложио 

Партија уједињених пензинера Србије;
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- за заменика члана – Иван Ђорђевић, кога је 

предложио Покрет обнове Краљевине Србије ;

6) за члана – Златан Арсић, кога је предложила 

Српска радикална странка;

- за заменика члана – Јелица Милићевић, коју је 

предложила Демократска странка Србије

- за секретара – Дарко Бердовић, дипломирани 

правник;

- за заменика секретара – Неда Новаковић, 

дипломирани правник.

3. Ово решење је коначно.

4. Даном именовања председника, секретара и 

чланова Изборне комисије општине Велика Плана 

и њихових заменика из тачке 1. диспозитива овог 

решења, досадашњем председнику, секретару и 

члановима Изборне комисије општине Велика Плана 

и њиховим заменицима, који су именовaни решењем 

Скупштине општине Велика Плана („Међуопштински 

службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 

Паланка”, број 4/20, 5/20 и 20/20), престаје мандат.

5. Ово решење објавити у „Међуопштинском 

службеном листу општина Велика Плана и Смеде-

ревска Паланка”.

Образложење

Одредбом члана 14. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС”, број 129/07, 34/10 – Одлука 

УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20) 

прописано је да изборну комисију у сталном саставу 

чине председник и најмање шест чланова које име-

нује скупштина јединице локалне самоуправе, на 

пред лог одборничких група у скупштини јединице 

ло кал не самоуправе, сразмерно броју одборника (став 

1), да изборна комисија има секретара који учест-

вује у раду комисије без права одлучивања и кога 

именује скупштина јединице локалне самоуправе 

(став 3), да председник, чланови изборне комисије 

и њен секретар имају земенике (став 4) и да се за 

председника, заменика председника, секретара и 

заменика секретара изборне комисије именује лице 

које је дипломирани правник (став 5).

Чланом 13. став 3. и 4. наведеног закона прописано 

је да ниједна политичка странка или страначка 

коалиција не може имати више од половине чланова 

у сталном саставу органа за спровођење избора, као 

и да у решењу о именовању председника и чланова 

ограна за спровођење избора, поред личног имена 

пред седника, односно члана, мора бити наведена ње-

гова политичка припадност или назив странке, од нос-

но страначке коалиције на чији предлог је именован.

Полазећи од наведених одредби, а у складу са 

предлозима овлашћених представника Изборних 

листа чији су кандидати изабрани за одборнике у 

Скупштини општине Велика Плана, одлучено је као 

у диспозитиву овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

решења допуштена је жалба Управном суду – 

Одељење у Београду у року од 24 часа од доношења 

решења.

Број: 02-306/2021-I

У Великој Плани, 30. децембра 2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК

Душан Марић
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