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МЕЂУОПШТИНСКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНА: ВЕЛИКА ПЛАНА

 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Година LVI * Број 38 * 14. октобар 2022 * Велика Плана - Смедеревска Паланка

332.
На основу члана 44. став 1. тачка 22) Статута опш

ти не Велика Плана („Међуопштински службени лист 
општина Велика Плана и Смедеревска Палана”, број 
10/19), члана 3. став 4. Одлуке о образовању Са ве
та за безбедност општине Велика Плана („Међу
опш  тин ски службени лист општина Велика Плана и 
Сме деревска Паланка”, број 22/16) и члана 22. Пос
лов ника Општинског већа општине Велика Плана 
(„Међу општнски службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка”, број 47/08 и 29/19),

Општинско веће општине Велика Плана, на 99. 
сед ни ци одржаној дана 06. октобра 2022. године, 
донело је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О 

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА 
ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ 

ВЕЛИКА ПЛАНА

1. Овим решењем мења се Решење Општинског 
већа општине Велика Плана о именовaњу чланова 
Савета за безбедност општине Велика Плана 
(„Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка”, број 30/16 и 23/22).

2. Разрешава се Јелена Вујић, представник Основне 
школе „Надежда Петровић” Велика Плана, дужности 
члана Савета за безбедност општине Велика Плана.

3. Именује се Неђо Рајчић, представник Основне 
школе „Надежда Петровић” Велика Плана, за члана 
Савета за безбедност општине Велика Плана.

4. У осталом делу Решење о именовању чланова 
Савета за безбедност општине Велика Плана 
(„Међуоштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Палана”, број 30/16 и 23/22) 
остаје непромењено.

5. Решење доставити разрешеном и именованом 
члану Савета за безбедност општине Велика Плана 
из тачке 2. и 3. овог решења.

6. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Међуопштинском службеном листу 
оптшина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.

Број:02180/2022II
У Великој Плани, 06. октобра 2022. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић

333.
На основу члана 69. став 1. тачка 9), а у вези члана 

22. став 3. Закона о јавним предузећима („Служ бе
ни гласник РС”, број 15/16 и 88/19), члана 25. став 
1. тачка 24) Статута општине Велика Плана („Међу
општински службени лист општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка”, број 10/19) и члана 24. став 1. 
тачка 9), а у вези члана 39. став 2. Одлуке о промени 
ста туса комуналне радне организације „Милош Мит
ро вић” у Јавно комунално предузеће „Милош Мит
ро вић” Велика Плана – пречишћен текст („Међу
општински службени лист општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка”, број 48/16),

Скупштина општине Велика Плана, на 23. редовној 
седници одржаној 14.10.2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ 
ЗА 2021. ГОДИНУ ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„МИЛОШ МИТРОВИЋ” ВЕЛИКА 

ПЛАНА
I

Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити 
за 2021. годину коју је донео Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Милош Митровић” Велика 
Плана, заведену под бројем 4703 на седници одржаној 
27.07.2022. године.
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II

Oво решење објавити у „Међуопштинском служ
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка”.

Број: 02183/2022I
У Великој Плани, 14. октобра 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Душан Марић

334.
На основу члана 363. став 4. Закона о енергетици 

(„Службени гласник РС”, број 145/14, 95/18 – др. 
закон и 40/21), члана 28. став 2. Закона о комуналним 
де лат ностима („Службени гласник РС”, број 88/11, 
104/16 и 95/18), члана 69. став 1. тачка 3) Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
15/16 и 88/19), тачке 10.3. Уредбе о утврђвању ме
то до логије за одређивање цене снабдевања крај њег 
купца топлотном енергијом („Службени глас ник 
РС”, број 63/15), члана 60. став 5. Одлуке о усло
ви ма и начину снабдевања топлотном енергијом 
(„Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка”, број 10/05 и 8/15) и 
члана 25. став 1. тачка 24) Статута општине Велика 
Плана („Међуопштински службени лист општина 
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 10/19),

Скупштина општине Велика Плана, на 23. редовној 
седници одржаној 14.10.2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ТОПЛАНА” 

ВЕЛИКА ПЛАНА, БРОЈ 501 ОД 
08.09.2022. ГОДИНЕ, О ЦЕНИ 

СНАБДЕВАЊА КРАЈЊЕГ КУПЦА 
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА 
ПЛАНА У ГРЕЈНОЈ СЕЗОНИ 

2022/2023

I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа „Градска топлана” 
Велика Плана, број 501 од 08.09.2022. године и 
утврђује цена снабдевања крајњег купца топлотном 
енергијом за стамбени простор за корисника који 
има групни мерач (паушално) у износу од 108,10 

дин/m², варијабилни део цене снабдевања крајњег 
купца топлотном енергијом за стамбени простор за 
корисника који има индивидуални мерач у износу 
од 4,69 дин/kWh, фиксни део цене снабдевања 
крајњег купца топлотном енергијом за стамбени 
простор за корисника који има индивидуални мерач 
у износу од 53,42 дин/m², цена снабдевања крајњег 
купца топлотном енергијом за пословни простор за 
корисника који има групни мерач (паушално) у износу 
од 162,14 дин/m², варијабилни део цене снабдевања 
крајњег купца топлотном енергијом за пословни 
простор за корисника који има индивидуални мерач у 
износу од 7,03 дин/kWh и фиксни део цене снабдевања 
крајњег купца топлотном енергијом за пословни 
простор за корисника који има индивидуални мерач 
у износу од 80,14 дин/m² за грејну сезону 2022/2023.

II
Утврђене цене из тачке I овог решења усклађиваће 

се по испуњењу услова прописаних Уредбом о 
утврђивању Методологије за одређивање цене 
снабдевања крајњег купца топлотном енергијом 
(„Службени гласник РС”, број 63/15).

III
Утврђене цене из тачке I овог решења примењиваће 

се почев од обрачуна цене грејања за месец новембар 
2022. године.

IV
Даном почетка примене овог решења престаје да 

важи Решење Скупштине општине Велика Плана о 
давању сагласности на Одлуку о цени производње 
и дистрибуције топлотне енергије на територији 
општине Велика Плана у грејној сезони 2014/2015. 
година, број 02103/2015I од 11.08.2015. године 
(„Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка”, број 18/15).

V
7. Ово решење и Одлуку Надзорног одбора Јавног 

комуналног предузећа „Градска топлана” Велика 
Плана, број 501 од 08.09.2022. године, објавити у 
„Међуопштинском службеном листу општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка”.

Број: 02184/2022I
У Великој Плани, 14. октобра 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Душан Марић
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335.
На основу члана 28. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11, 
104/16 и 95/18), члана 69. став 1. тачка 3) Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
15/16 и 88/19), члана 11. став 1. тачка 3), у вези са 
чланом 25. став 1. тачка 24) Статута општине Велика 
Плана („Међуопштински службени лист општина 
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 10/19) и 
члана 24. и 38. Одлуке о промени статуса Комуналне 
радне организације „Милош Митровић” у Јавно 
комунално предузеће „Милош Митровић” Велика 
Плана („Међуопштински службени лист општина 
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 48/16 – 
пречишћен текст),

Скупштина општине Велика Плана, на 23. редовној 
седници одржаној 14.10.2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „МИЛОШ МИТРОВИЋ” 

ВЕЛИКА ПЛАНА, БРОЈ 5837 ОД 
23.09.2022. ГОДИНЕ, О ЦЕНАМА 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА 
ВОДУ, КАНАЛИЗАЦИЈУ И 

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ 
ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ВЕЛИКА ПЛАНА

1. Даје се сагласност на Одлуку о ценама кому
налних услуга за воду, канализацију и пречишћавање 
отпадних вода Јавно комуналног предузећа „Милош 
Митровић” Велика Плана, број 5837 коју је донео 
Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „Милош 
Митровић” Велика Плана на седници одржаној 
23.09.2022. године.

2. Цене за воду, канализацију и пречишћавање 
отпад них вода утврђују се у следећим износима:

ЦЕНОВНИК ЗА ВОДУ

Назив корисника Јед. мере Цена

Домаћинства ≤ 10 м³ 48,00

11-40 м³ 66,00

≥ 41 м³ 121,00

Привреда м³ 131,00

Буџетски корисници м³ 79,00

ЦЕНОВНИК ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ

Назив корисника Јед. мере Цена

Домаћинства м³ 15,00

Привреда м³ 36,00

Буџетски корисници м³ 22,00

ЦЕНОВНИК ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Назив корисника Јед. мере Цена

Домаћинства м³ 12,30

Привреда м³ 39,00

Буџетски корисници м³ 29,00

3. Цене из тачке 2. овог решења су без пореза на 
додату вредност.

4. Oво решење ће се примењивати почев од 
обрачуна цене за воду, канализацију и пречишћавање 
отпадних вода за месец октобар 2022. године.

Даном почетка примене овог решења престаје 
да важи Решење о давању сагласности на Одлуку 
о ценама комуналних услуга за воду, канализацију 
и пречишћавање отпадних вода Јавно комуналног 
предузећа „Милош Митровић” Велика Плана 
(„Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка”, број 18/19 и 24/19).

5. Oво решење и Одлуку Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Милош Митровић” Велика 
Плана, број 5837 од 23.09.2022. године, објавити у 
„Међуопштинском службеном листу општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка”.

Број: 02185/2022I
У Великој Плани, 14. октобра 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Душан Марић
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336.
На основу члана 28. Закона о комуналним делат ностима („Службени гласник РС”, број 88/11, 104/16 и 95/18), 

члана 69. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16 и 88/19), члана 11. 
став 1. тачка 3), у вези са чланом 25. став 1. тачка 24) Статута општине Велика Плана („Међуопштински службени 
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 10/19) и члана 24. и 38. Одлуке о промени статуса 
Комуналне радне организације „Милош Митровић” у Јавно комунално предузеће „Милош Митровић” Велика 
Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 48/16 – пречишћен 
текст),

Скупштина општине Велика Плана, на 23. редовној седници одржаној 14.10.2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МИЛОШ МИТРОВИЋ” ВЕЛИКА ПЛАНА, БРОЈ 
5836 ОД 23.09.2022. ГОДИННЕ, О ЦЕНИ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

1. Даје се сагласност на Одлуку о цени комуналнр услуге за паркирање Јавно комуналног предузећа „Милош 
Митровић” Велика Плана, број 5836 коју је донео Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „Милош 
Митровић” Велика Плана на седници одржаној 23.09.2022. године.

2. Цена за паркирање утврђује се у следећим износима:

А. Цена паркирања на општим паркиралиштима
Редни 
број

Врста услуге Јединица 
мере

Цена (са 
ПДВ-ом)

1. Паркирање у I зони (црвена зона) започети сат 40
2. Паркирање у II зони (жута зона) започети сат 30

Б. Цена претплатних карти
Редни 
број

Врста услуге Јединица 
мере

Цена (са 
ПДВ-ом)

1. Месечна карта у I зони (црвена зона) месец 1800
2. Месечна карта у II зони (жута зона) месец 1300
3. Месечна карта у обе зоне месец 2500

В. Цена дневне карте у II зони (жута зона)
Редни 
број

Врста услуге Јединица 
мере

Цена (са 
ПДВ-ом)

1. Паркирање у II зони (жута зона) дан 200

Г. Цена повлашћених карти
Редни 
број

Врста услуге Јединица 
мере

Цена (са 
ПДВ-ом)

1. Станарска карта месец 400
2. Станарска карта година 4000

Д. Цена паркирања на посебним паркиралиштима
Редни 
број

Врста услуге Јединица 
мере

Цена (са 
ПДВ-ом)

1. Паркирање путничких возила, комби и теретних возила до једне тоне 
носивости на посебним паркиралиштима  једнократно

започети сат 50
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Ђ. Цена посебне паркинг карте
Редни 
број

Врста услуге Јединица 
мере

Цена (са 
ПДВ-ом)

1. Посебна паркинг карта за кориснике који поступају супротно одредбама 
Одлуке о јавним паркиралиштима

комад 1200

3. Цене из тачке 2. овог решења су са порезом на додату вредност.
4. Oво решење ће се примењивати почев од 01.12.2022. године.
5. Oво решење и Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Милош Митровић” Велика Плана, 

број 5836 од 23.09.2022. године, објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка”.

Број: 02186/2022I
У Великој Плани, 14. октобра 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Душан Марић
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337.
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локал

ној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. 
закон), члана 46. став 1. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 15/16 и 88/19), члана 
25. став 1. тачка 10) Статута општине Велика Плана 
(„Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка”, број 10/19), члана 
57. став 1. Одлуке о промени статуса Комуналне 
радне организације „Милош Митровић” у Јавно 
кому нално предузеће „Милош Митровић” Велика 
Плана („Међуопштински службени лист општина 
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 48/16 – 
пречишћени текст) и члана 81. став 1. Статута Јавног 
комуналног предузећа „Милош Митровић” Велика 
Плана (број: 4946 од 01.10.2021. године и број: 152 од 
14.01.2022. године),

Скупштина општине Велика Плана, на 23. Редовној 
седници одржаној 14. октобра 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА 

ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„МИЛОШ МИТРОВИЋ” ВЕЛИКА 

ПЛАНА
I

Утврђује се да Бојану Савићу, струковном инжењер 
електротехнике и рачунарства, специјалисти електро
енергетике из Лозовика, престаје функција вршиоца 
дужности директора Јавног комуналног предузећа 
„Милош Митровић” Велика Плана.

Именованом из става 1. ове тачке функција вршиоца 
дуж ности директора престаје даном ступања на 
дуж ност директора Јавног комуналног предузећа 
„Милош Митровић” Велика Плана.

II
Ово решење објавити у „Међуопштинском служ

беном листу општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка”, као и на званичној интернет презентацији 
општине Велика Плана www.velikaplana.rs.

Број: 02187/2022I
У Великој Плани, 14. октобра 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Душан Марић

338.
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о 

локал ној самоуправи („Службени гласник РС”, 
број 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 24. став 

3. и члана 41. став 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 15/16 и 88/19), члана 
25. став 1. тачка 10) Статута општине Велика Плана 
(„Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка”, број 10/19),у вези 
са чланом 51. Одлуке о промени статуса Комуналне 
радне организације ,,Милош Митровић” у Јавно 
комунално предузеће „Милош Митровић” Велка 
Плана („Међуопштински службени лист општина 
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 48/16 – 
пречишћен текст) ичлана 75. став 1. Статута Јавног 
комуналног предузећа „Милош Митровић” Велика 
Плана (број: 4946 од 01.10.2021. године и број: 152 од 
14.01.2022. године),

Скупштина општине Велика Плана, на 23. редовној 
седници одржаној 14.10.2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „МИЛОШ МИТРОВИЋ” 

ВЕЛИКА ПЛАНА
1. Именује се Бојан Савић,струковни инжењер 

електротехнике и рачунарстваиз Лозовика, на функ
цију директора Јавног комуналног предузећа „Милош 
Митровић” Велика Плана, на период од четири 
године, почев од дана ступања на рад именованог.

2. Именовани из тачке 1. диспозитива овог решења 
заснива радни однос на одређено време и исти је 
ду жан да ступи на рад у року од осам дана од дана 
објављивања овог решења у „Службеном гласнику 
Републике Србије”.

Надзорни одбор Јавног предузећа је дужан да 
посебним актом утврди дан ступања на рад име но
ваног директора и да исти достави Скупштини опш
тине Велика Плана у року који не може бити дужи од 
три дана од дана ступања на рад именованог дирек
тора, као и да са именованим закључи уговор о раду.

3. Ово решење је коначно.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Републике Србије” и „Међуопштинском службеном 
листу општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка”.

5. Ово решење доставити именованом и објавити 
на интернет страници општине Велика Плана www.
velikaplana.rs.

Образложење
Правни основ за доношење решења садржан је у 

члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима којим 
је прописано да надлежни орган јединице локалне 
само управе припрема предлог акта о именовању 
пр вог кандидата са ранг листе и доставља га, ради 
ус ва јања органу јединице локалне самоуправе над
лежном за именовање директора јавног предузећа, 
док је чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи, чланом 25. став 1. тачка 10) Статута 
општине Велика Плана, чланом 51. Одлуке о промени 
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статуса Комуналне радне организације ,,Милош 
Митровић” у Јавно комунално предузеће „Милош 
Митровић” Велика Планаичланом75. став 1. Статута 
Јавног комуналног предузећа „Милош Митровић” 
Велика Плана,прописано да Скупштина општине 
Велика Плана, између осталог, именује и разрешава 
директоре јавних предузећа чији је оснивач општина 
Велика Плана.

Оглас о јавном конкурсу за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа „Милош Митровић” 
Велика Плана, сходно Одлуци о спровођењу јавног 
конкурса за именовање директора Јавног комуналног 
предузећа „Милош Митровић” Велика Плана, број 
01144/2022Iод 22.07.2022. године, објављен је у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, број 84/22 
од 29.07.2022. године, у „Међуопштинском службеном 
листу општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка”, број 29/22 од 22.07.2022. године, у дневном 
листу „Kurir” од 11.08.2022. године, као и на интернет 
страници општине Велика Плана.

Рок за подношење пријава на оглас о јавном 
конкурсу трајао је 30 дана од дана објављивања 
јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике 
Србије”, дакле, до 28.08.2022. године.

Јавним конкурсом у складу са чланом 25. Законa 
о јавним предузећима и чланом 76. Статута Јавног 
комуналног предузећа „Милош Митровић” Велика 
Плана, утврђено је да за директора може бити 
именовано лице које испуњава следеће услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, 
односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање из 
претходне тачке;

4) да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и 

вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно 

да му је одређено мировање у вршењу функције у 
органу политичке странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности, у складу 
са законом којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Комисија за спровођење конкурса за избор 

директора јавних комуналних предузећа чији је 
оснивач општина Велика Плана, образована решењем 
Скупштине општине Велика Плана, број 0285/2022
I од 27.04.2022. године („Међуопштински службени 
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, 
број 18/22), по истеку рока за подношење пријава и 
након прегледања и разматрања пристиглих пријава и 
достављене документације уз исте, констатовала је да 
су на јавни конкурс за избор кандидата за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа „Милош 
Митровић” Велика Плана, благовремено поднетe две 
пријаве, од чега је једна потпуна и разумљива, док 
је пријава Александра Рачића, заведена под бројем 
11114/2022I од 22.08.2022. године, одбачена као 
непотпуна и неисправна.

На основу увида у доказе о испуњености прописаних 
услова за именовање директора приложених уз 
пријаве кандидата, Комисија је на седници од 
06.09.2022.године, а у складу са одредбом члана 
40. став 1. Закона о јавним предузећима,саставила 
Списак кандидата који испуњавају услове, односно 
међу којима се спроводи изборни поступак за 
именовање директора Јавног комуналног предузећа 
„Милош Митровић” Велика Плана, и то:

1) Бојан Савић, струковни инжењер електротехнике 
и рачунарства, пријава број 11115/2022I од 
26.08.2022. године.

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања 
канидата утврђене у члану 40. став 3. Закона о јав
ним предузећима, у вези са одредбама Уредбе о 
мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16), Комисија 
је међу кандидатима са Списка кандидата који 
испуњавају услове за именовањеспровела изборни 
поступак оцењивањем података из пријаве и доказа 
поднетих уз пријаву на јавни конкурс и усменом 
провером на основу кога је ценила да ли и у којој 
мери кандидат поседује стручно знање из делатности 
предузећа и знања из области организације и рада 
јавних предузећа и система јавних и комуналних 
предузећа. О изборном поступку комисија је сачинила 
Записник о спроведеном изборном поступку за избор 
директора Јавног комуналног предузећа „Милош 
Митровић” Велика Плана, број 0677/2022I од 
16.09.2022. године.

Након спроведеног изборног поступка, у коме су 
кандидати оцењивани сходно Уредби о мерилима за 
именовање директора јавног предузећа („Службени 
гласник РС”, број 65/16), Комисија је на седници 
од 16.09.2022. године, на основу члана 41. став 1. 
Закона о јавним предузећима, саставила Ранг листу 
кандидата за избор директора Јавног комуналног 
предузећа „Милош Митровић” Велика Плана на 
коју је уврстила кандидата који је на основу увида 
у податке из пријаве и просечне оцене Комисије 
добијене након усмене провере кандидата, испунио 
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услове прописане Јавним конкурсом и у складу 
са чланом 40. став 3. Закона испунио прописана 
мерила за именовање директора Јавног комуналног 
предузећа „Милош Митровић” Велика Плана:

Р. 
бр.

Име и презиме кандидата и 
занимање

Број бодова 
Просечна оцена

1. Бојан Савић, струковни инжењер 
електротехнике и рачунарства

2,36

На основу достављене Ранг листе кандидата за 
из бор директора Јавног комуналног предузећа „Ми
лош Митровић” Велика Плана и Записника о спро
ве деном изборном поступку за избор директора Јав
ног комуналног предузећа „Милош Митровић” Ве
лика Плана, број 0677/2022I од 16.09.2022. го ди не, 
Општинско веће општине Велика Плана је припре
мило предлог акта о именовању првог кан дидата са 
Ранг листе за директора Јавног комуналног предузећа 
„Милош Митровић” Велика Плана и доставило 
Скупштини општине Велика Плана на одлучивање.

У складу са чланом 43. став 1. Закона о јавним 
предузећима именовани кандидат дужан је да ступи 
на рад у року од осам дана од дана објављивања овог 
решења у „Службеном гласнику Републике Србије” и 
да о томе одмах обавести Надзорни одбор предузећа, 
који ће, писаним путем обавестити Скупштину 
општине Велика Плана о датуму ступања, односно 
неступања на рад именованог директора, као и 
донети одговарајући акт којим би се утврдио, односно 
констатовао дан почетка обављања функције.

У складу са напред наведеним, сагласно члану 41. 
став 3. Закона о јавним предузећима и члана 25. став 
1. тачка 10) Статута општине Велика Плана, одлучено 
је као у диспозитиву овог решења.

Решење о именовању директора коначно је, сход
но одредби члана 41. став 4. Закона о јавним преду
зећима.

Против овог решења може се тужбом покренути 
спор пред надлежним судом у року од 60 дана од дана 
пријема решења.

Број: 02188/2022I од 14. октобра 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА 
ПРЕДСЕДНИК

Душан Марић

339.
На основу члана 141. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник РС”, број 18/16 и 
95/18 – аутентично тумачење), члана 116. и 117. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19, 
27/18 – др.закон, 6/20 и 129/21) и члана 25. став 1. 
тачка 24) Статута општине Велика Плана („Међу

оп штински службени лист општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка”, број 10/19),

Скупштина општине Велика Плана, на 23. редовној 
седници, одржаној 14.10.2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О 

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ” КРЊЕВО

1. Овим решењем мења се решење Скупштине 
општине Велика Плана о именовању чланова 
Школског одбора Основне школе „Вук Караџић” 
Крњево („Међуопштински службени лист општина 
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 20/20, 
27/22 и 32/22).

2. Разрешава се Марија Станојловић, дужности 
чла на Школског одбора Основне школе „Вук Кара
џић” Крњево из реда представника јединице локалне 
самоуправе, због заступања интереса више структура.

3. Именује се Зоран Бранковић за члана Школског 
одбора Основне школе „Вук Караџић” Крњево из 
реда представника јединице локалне самоуправе.

4. Мандат новоименованог члана Школског одбора 
Основне школе „Вук Караџић” Крњево из тачке 3. 
диспозитива овог решења траје до истека мандата 
органа управљања Основне школе „Вук Караџић” 
Крњево.

5. У осталом делу решење Скупштине општине 
Велика Плана остаје непромењено.

6. Ово решење доставити разрешеном и име но
ваном члану Школског одбора Основне школе „Вук 
Караџић” Крњево из тачке 2. и 3. овог решења.

7. Ово решење је коначно у управном поступку.
8. Ово решење објавити у „Међуопштинском служ

беном листу општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка”.

Образложење
Одредбом члана 116. став 1. и 2. Закона о основама 

сис тема образовања и васпитања („Службени глас
ник РС”, број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 
– др. закон, 6/20 и 129/21 – даље: Закон), прописано 
је да орган управљања установе има девет чланова 
ук љу чујући и председника и да исти чине по три 
представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских заступника 
и три представника на предлог јединице локалне 
самоуправе. Ставом 5. истог члана Закона прописано 
је да чланове органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, 
а председника бирају чланови већином гласова од 
укупног броја чланова органа управљања.

Одредбом члана 117. став 3. тачка 7), Закона, про
писано је, да ће, у вези са чланом 116. став 9. тачка 2), 
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити 
поједине чланове ограна управљања, пре истека 
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мандата, ако је за члана органа управљања именовано 
лице које би могло да заступа интересе више 
структура – родитеља, односно других законских 
заступаника, запослених у установи, представника 
јединице локалне самоуправе.

Како је у конкретном случају, на основу утврђено 
да је Ма ријана Станојловић, која је именована за 
члана школског одбора у својству представника 
једи нице локалне самоуправе од 01.09.2022. године 
у рад ном односу у Основној школи „Вук Караџић” 
Кр ње во, Скупштина општине Велика Плана је, у 
складу са одредбом члана 117. став 3, тачка 5), у вези 
са чланом 116. став 9. тачка 2) Закона о основама 
система образовања и васпитања, донела одлуку као 
у диспозитиву овог решења.

Скупштина општине Велика Плана је спровела 
пос тупак за именовање новог члана органа управ
љања из реда јединице локалне самоуправе и, у том 
смислу, прибавила податке из казнене евиденције за 
предложеног члана органа управљања.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је 
коначно у управном поступку и против истог се може 
покренути управни спор тужбом код Управног суда у 
Београду у року од 30 дана од дана пријема решења.

Број: 02189/2022I
У Великој Плани, 14. октобра 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Душан Марић

340.
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и 

изградњи ( „Службени гласник Републике Србије“ 
број 72/2009, 81/2009, 64/2010  Одлука УС РС, 24
/2011, 121/2012, 42/2013  Одлука УС РС, 50/2013  
Одлука УС РС, 98/2013  Одлука УС РС, 132/2014
, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019  други закон 
и 9/2020), члана 25. став1. тачка 22) Статута Општине 
Велика Плана („Међуопштински службени лист 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“ 
број 10/2019) и члана 3. став 1. тачка 1) Одлуке о 
грађевинском земљишту у јавној својини општине 
Велика Плана („Међуопштински службени лист 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“ број 
35/2016 и 18/2017),

Скупштина општине Велика Плана, на 23. Редовној 
седници одржаној 14.10.2022. године, донела је

ПРОГРАМ
О ДОПУНИ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА И 
ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

Члан 1.
У члану 2. Програма отуђења и давања у закуп 

грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Велика Плана („Међуопштински службени лист 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“ 
бр. 18/22), табели: Спецификација парцела у јавној 
својини општине Велика Плана које се отуђују или 
дају у закуп, после колоне под редним бројем 30. 
додају се колоне под редним бројем:31. до 34., које 
гласе:

Ред. бр. Место Локација (адреса) Парцела и површина Намена
31. Велика Плана Индустријска зона Ул. 

Орашка
кп бр.1093/1
К.О. Велика Плана II
152,89 ари.

Пословно производни

32. Велика Плана Индустријска зона Ул. 
Орашка

кп. бр. 1158
К.О. Велика Плана II
5,17 ари

Пословно производни

33. Велика Плана Ул. Живaнa Пeтрoвићa кп. бр. 6581
К.О. Велика Плана I
213,33 ари

Пословно производни

34. Велика Плана Ул. Краља Петра Првог кп. бр. 1638/1
К.О. Велика Плана I
(удео 154/400)

отуђење сувлас нич ког удела 
на пар цели која пред ставља 
окућ ницу”

Члан 2.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Међуопштинском службеном листу општина 

Велика Плана и Смедеревска Паланка“.

Број:46417/2022I
У Великој Плани, 14. октобра 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Душан Марић
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