ЗАПИСНИК
Са V седнице Скупштине општине Мионица одржане дана 21. септембра 2015. године са
почетком у 11,00 сати у сали Скупштине општине Мионица.
Председавајући: Мирослав Ђурић, председник Скупштине општине.
Записничар: Бранко Петровић, референт за седнице Скупштине и њена тела.
Одсутни одборници: Владимир Милиновић, Мирјана Блажић, Иван Милиновић и Драгана Земан.
Седници присуствују: Југослав Милић, секретар Скупштине општине Мионица, Горан Рангелов,
начелник Општинске управе Мионица, Мирјана Митровић, начелник Одељења за финансије, Драгица
Суботић, начелник Одељења за општу управу, Весна Радовановић, самостални стручни сарадник
Општинске управе Мионица, Предраг Живковић, грађевински инжењер Дирекције за уређење и
изградњу општине Мионица, Жељко Радосављевић, радник Канцеларије за младе општине Мионица
и Драгана Бига, представник ''Архиплана'' д.о.о. Аранђеловац.
Председавајући: ''Отварам пету седницу Скупштине општине Мионица, констатујем да седници
присуствује 35 одборнка и да имамо кворму за рад и одлучивање. Позивам одборнике да минутом
ћутања одамо почаст преминулом одборнику Радиши Илишевићу. Пре утврђивања дневног реда
предлаже се усвајање записника са претходне седнице. Да ли неко има примедби на достављен
записник? Ко је за усвајање записника са четврте седнице Скупштине општине Мионица?''
Након обављеног гласања председавајући констатује да је записник са четврте седнице усвојен са
24 гласа ЗА. Остали одборници нису гласали.
Председавајући: ''За ову седницу предлажем дневни ред као у позиву. Да ли неко има примедби на
предложени дневни ред? Да ли неко од одборника има предлог за измену и допуну дневног реда?
Нема. Ко је за предложен дневни ред?''
Након обављеног гласања председавајући констатује да је дневни ред усвојен са 24 гласа ЗА.
Остали одборници нису гласали.
Дневни

ред

1. Утврђивање престанка мандата одборника у складу са чланом 46. тачка 8. Закона о локалним
изборима.
2. Потврђивање мандата нових одборника Скупштине општине Мионица.
3. Избор члана Општинског већа општине Мионица.
4. Усвајање Плана генералне регулације за градско насеље Мионица – обрађивач ''Архиплан''
д.о.о. Аранђеловац.
5. Претрес предлога Одлуке о усвајању Програма објеката јавне намене у надлежности општине
Мионица.
6. Претрес предлога Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Мионица'' из Мионице.
7. Претрес предлога Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа ''Мионица'' из Мионице.
8. Претрес предлога Одлуке о општинским административним таксама.
9. Претрес предлога Одлуке о Одлуке о накнадама за рад Општинске управе општине Мионица.
10. Усвајање Локалног акционог плана за унапређивање положаја рома у општини Мионица.
11. Претрес предлога Одлуке о образовању савета за здравље општине Мионица.
12. Претрес предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мионица за 2015.
годину (II Ребаланс).
13. Претрес предлога Одлуке o приступању општине Мионица ''Националној асоцијацији
локалних канцеларија за младе'', основаној од стране 56 локалних самоуправа у Републици
Србији.
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14. Претрес предлога Одлуке о именовању координатора Канцеларије за младе, који ће заступати
интересе општине Мионица у ''Националној асоцијацији локалних канцеларија за младе''.
15. Разно.
I
Председавајући: ''Прелазимо на прву тачку дневног реда, утврђивање престанка мандата у складу
са чланом 46. Закона о локалним изборима. Позивам Југослава Милића, секретара Скупштине да да
образложење по овој тачки.''
Југослав Милић: ''Поштовани одборници Скупштине општине Мионица, у складу са чланом 46.
став 1. тачка 8. Закона о локалним изборима потребно је да Скупштина општине Мионица утврди
престанак мандата покојног одборника Радише Илишевић који је по основу коалиционог споразума
закљученог дана 04.12.2014. године био изабран на функцију одборника Скупштине општине
Мионица, на првој седници Скупштине општине, одржаној дана 22.01.2015. године, са збирне изборне
листе за избор одборника Скупштине општине Мионица број 2. '' Ивица Дачић Социјалистичка
партија Србије – Јединствена Србија, СНАГА СУ ЉУДИ ''.
II
Председавајући: ''Прелазимо на другу тачку дневног реда, потврђивање мандата новог
одборника Скупштине општине Мионица, позивам секретара да да образложење ове тачке.''
Југослав Милић: ''Чланом 56. став 1. и 6. Закона о локалним изборима утврђено је да мандат
одборника почиње да тече даном потврђивања мандата. Када Скупштина после конституисања
одлучује о потврђивању мандата нових одборника, у гласању поред одборника, могу учествовати и
кандидати којима су мандати додељени у складу са чланом 48. овог Закона и који имају уверење
Изборне комисије јединице локалне самоуправе да су изабрани. Чланом 48. Закона о локалним
изборима у ставу 2. предвиђено је да када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе
престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату
на изборној листи коме није био додељен – мандат припаднику исте политичке странке. У ставу 6.
истог члана прописано је да се од кандидата пре потврђивања мандата прибавља писмена сагласност
да прихвата мандат. Сходно са наведеним, Изборна комисија је издала уверење о избору за одборника
новом одборнику Скупштине општине Мионица. Са коалиционе изборне листе број 2 '' Ивица Дачић
Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија, СНАГА СУ ЉУДИ '' Миловановић Драгани из
села Табановић, уверење број 013-3-11/2015 од 23.07.2015. године. Потребно је да се верификује
мандат. Молим одборника Скупштине општине Мионица Миловановић Драгану да преда своје
уверење о избору. Констатујем да су испуњени сви законски услови за верификацију мандата новом
одборнику Скупштине општине Мионица.
Председавајући: ''Отварам расправу по овој тачки дневног реда, да ли се неко јавља за реч? Молим
одборнике да се подизањем руке изјасне по овој тачки дневног реда. Ко је за? ''
Након гласања председавајући констатује да је мандат новом одборнику потврђен са 26 гласова
ЗА. Остали одборници нису гласали.
III
Председавајући: ''Прелазимо на трећу тачку дневног реда, избор члана Општинског већа општине
Мионица. Позивам секретара Скупштине општине Мионица за образложење ове тачке.
Југослав Милић: ''На другој седници Скупштине општине Мионица одржаној дана 20.03.2015.
године, разрешен је Велимир Савић функције члана Општинског већа општине Мионица. У складу са
чланом 45. став 2. Закона о локалној самоуправи прописано је да кандидате за чланове Општинског
већа предлаже кандидат за председника Општине. Избор члана Општинског већа врши се на исти
начин као и избор председника Општине, а то је тајним гласањем већином гласова од укупног броја
одборника Скупштине општине. Председник општине је доставио Скупштини писмени предлог
кандидата за члана Општинског већа и то је докторка Мирослава Стевановић из Мионице. Да би
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спровели тајно гласање потребно је да Скупштина изабере трочлану Комисију за спровођење избора.
Позивам шефа одборничке групе, Милана Урошевић, да предложи кандадате за изборну комисију.''
Милан Урошевић: ''Уважени председниче, уважене колеге и колегинице, у Комисију за избор
члана Општинског већа предлажем следећа три члана, Данка Лазаревић за председника Комисије,
Радиша Ранковић и Милан Ускоковић као чланови.''
Председвајући: ''Хвала, има ли још предлога? Нема, ко је за предложени састав Комисије, молим
да се подизањем руке изјасни. Скупштинска служба је припремила гласачки листић за избор члана
Општинског већа и потребно је да се изврши усмена прозивка одборника и након тога следи тајно
гласање. Позивам Комисију да заузме место.''
Након гласања председавајући констатује да је за предложени састав Комисије за избор члана
Општинског већа гласало 25 одборника ЗА. Остали одборници нису гласали.
Данка Лазаревић: ''Од 39 гласачких листића употребљено је 24 листића, неупотребљених је 14
листића и један листић је неважећи.''
Председавајући: ''Констатујем да је Мирослава Стевановић из Мионице изабрана за члана
Општинског већа општине Мионица са 24 гласа ЗА.''
IV
Председавајући: ''Прелазимо на четврту тачку дневног реда, усвајање Плана генералне регулације
за насељено место Мионица, обрађивач ''Архиплан'' д.о.о. Аранђеловац. Позивам госпођицу Драгану
Бигу из ''Архиплана'' као известиоца по овој тачки. Изволите.''
Драгана Бига: ''Поштовано председништво, поштоване одборнице и одборници Скупштине
општине План генралне регулације градског насеља Мионица обухвата територију градског насеља
површине 1.039 ха, односно целе КО Мионица варош, Мионица село и делове КО Радобић и Паштрић.
Плански документ је израђен на основу Закона о планирању и изградњи, подзаконског акта који
регулише планирање простора и на основу Просторног плана општине Мионица који по хијерархији
планова представља плански основ за израду овог плана. При изради овог планског документа
уважене су и све смернице из остале планске документације ширег подручја као што је на пример
Просторни план Републике Србије и регионални Просторни план подручја Колубарског округа.
Израда Плана генералне регулације је регулисана Законом о планирању и изградњи и према том
Закону овај плански документ је обавезни план који треба да донесе јединица локалне самоуправе. Од
укупне површине земљишта које је у граници планског обухвата, за грађевинско земљиште је
намењено 503 ха у компактном грађевинском подручју и око 24 ха изван компактног грађевинског
подручја. Остатак земљишта у граници плана припада пољопривредном, шумском и водном
земљишту. За површине јавне намене, саобраћајне површине, водно земљиште у грађевинском
подручју, јавни објекти и службе намењено је око 100 ха а за површине осталих намена, становање,
радне зоне, комерцијалне делатности, сервисне зоне, намењено је око 402 ха. Проширења
грађевинског земљишта јавних намена су планирана пре свега за комплетирање и изградњу градских
улица и за недостајуће комуналне садржаје, проширење градског гробља, комплекс постројења за
пречишћавање отпадних вода, односно садржаје који су неопходни да би градско насеље нормално
функционисало и било комунално опремљено на адекватан начин. Развој пословно производних
делатности је организован у једној зони површине око 32 ха која обухвата постојеће производне
погоне и површине за проширење ове зоне. У простору дуж путног правца ка Бањи Врујци планирана
је мешовито привредно – стамбена намена па се и у тој зони могу градити мањи пословни комплекси
уз уважавање услова заштите животне средине. У области развоја саобраћајне инфраструктуре од
крупнијих инфраструктурних система планирано је комплетирање изградње градске обилазнице.
Западни крак обилазнице користи трасу градске улице Марића сокак у циљу измештања теретног
саобраћаја пре свега из два површинска копа, Дреновац и Осеченица, ка државном путу број 27,
источни крак обилазнице прати трасу формиране саобраћајнице која повезује државни пут број 150 и
државни пут број 175 пролазећи поред старе депоније и сточне пијаце, јужни крак подразумева
повезивање државног пута број 150 и 175 које је предвиђено изван границе овог плана, односно
њихови излазних праваца из Мионице ка Дивчибарама и ка Љигу. У области водоснабдевања
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планским документима ширег подручја предвиђена је могућност дугорочног водоснабдевања
Мионице из регионалног система. С обзиром да неизвесност додатних хидрогеолошких истраживања
локалних изворишта на територији, а са друге стране на извесност изградње регионалног система
водоснабдевања Ровни, недостајуће количине воде обезбедиће се из регионалног система. У области
одвођења отпадних и атмосферских вода предвиђена је доградња постојећих система колектора да би
се омогућила евакуација отпадних вода са пречишћавањем, као и евакуација атмосферских вода са
изливом на више места. У области електроенергетике планирана је реконструкција и повећање снаге у
постојећим трафостаницама као и изградња нове трафостанице 110 КВ на локацији поред постојеће
трафостанице 35 КВ. Паралелно са израдом овог плана урађен је извештај о стратешкој процени
утицаја на животну средину из кога су имплементиране све потребне мере заштите животне средине и
која ће се примењивати приликом даљег спровођења овог плана. План генералне регулације садржи
правила грађења у мери која је потребна за издавање локацијских услова, односно на основу овог
плана директно ће се вршити спровођење. Стручна контрола плана је обављена по фазама израде од
стране Комисије за планове у чијем саставу су и чланови именовни од стране ресорног Министарства.
План је био изложен на јавни увид у складу са Законом у трајању од 30 дана. Након одржаног јавног
увида Комисија за планове је разматрала све поднете примедбе и све примедбе које су могле да се
реше у складу са законским прописима су и прихваћене и по њима је овај плански документ
коригован. У децембру 2014. године је измењен Закон о планирању и изградњи и убрзане су
процедуре за издавање локацијских услова и грађевинских дозвола. За издавање дозвола неопходан је
и плански основ који ће бити омогућен након доношења овог Плана од стране Скупштине општине. С
обзиром да је спроведена сва законска процедура као и да је овај План неопходан за издавање
одговарајућих дозвола, предложен је данас за доношење, односно усвајање.''
Председвајући: ''Отварам расправу по овој тачки дневног реда, да ли се неко од присутних
одборника јавља за реч? Одборник Драган Гавриловић изволите.''
Драган Гавриловић: ''Поздрављам одборнике и председништво које води ову седницу, желео бих
да истакнем да је ово изузетно значајан документ који је почео да се ради већ пре 5-6 година, његова
израда је трајала доста дуго, више због недостатка финансијских средстава и да је се можда у овом
периоду десило нешто и у привредном развоју Општине Мионица и уопште у развоју Републике
Србије и можда на неки начин нама даје неки нови задатак, можда чак да су нека решења из овог
Плана и превазиђена, време их је превазишло, на жалост у неком негативном смислу из разлога што
видимо велики проблем у развоју привреде у свим крајевима Србије, посебно код нас у Општини
Мионица и ја не видим велики разлог да се изузетно велики простор катастарских општина села
Мионице, села Радобић и Паштрић претвара у грађевинско земљиште из разлога што практично
грађевинских активности на овом простору и нема и то није само случај данас већ случај задњих
неколико година и мислим да ће их врло мало бити и у наредном периоду. Из тог разлога ми стварамо
грађанима и власницима, посебно на овом простору, веће пореске обавезе, а без икаквих разлога.
Једна од мојих кључних примедби у поступку доношења овог Плана је што одобрници ове Скупштине
нису били информисани о јавној расправи тако да ни један, ја не знам да ли је било који одборник
позван, није то било тешко, или члан Већа или неке Месне заједнице и тако даље, пошто се ради о
једном изузетно значајном документу неби требало тако олако прескочити ту врло битну процедуру у
доношењу Плана и мислим да је локална самоуправа и руководство Општине требало много више
активности да посвети у току јавне расправе обавештавању грађана. Најбоље је било, не знам да ли
сада има таван у згради, некада је био, најбоље је било истаћи на тавану, вероватно би још мање било
оних који то могу да виде. Ја мислим да је на тој јавној расправи свега три власника имовине са
простора који овај План третира учествовало у стављању неких примедби или приговора и у давању
неког мишљења на тај План. Мислим да је мало пажње посвећено томе, то обрађивач није крив, он је
испоштовао процедуру, у суштини те неке ствари које су битне и све ће ово коштати грађане који се
налазе на овом простору. Много је 600 ха у селу Мионица да третира овај План. Зашто то кажем, то су
већином староседелачка домаћинства која имају поседе по неколико хектара и сви ти њихови поседи
су сада ушли у овај План, а реално могућност неке грађевинске активности на тим парцелама је
никаква или малте не немогућа, а шта ће се десити, имаће увећана 3,4,5, пута порез на имовину из
разлога што није иста стопа пореза на грађевинско земљиште и стопа пореза на пољопривредно
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земљиште. У стратегији развоја Општине Мионица приоритет је развој пољопривреде и туризма, ми
на неки начин доношењем оваквог Плана одступамо и од те стратегије. Велики део грађана са
простора села Мионице, Паштрића и Радобића се бави пољопривредном делатношћу, нико неће њима
бранити и даље да се баве, али хектар земље који је као грађевинско земљиште кошта у току године,
питање је да ли могу да остваре толике приходе од бављења пољопривредом са тих поседа. То је моја
главна примедба и суштина и мислим да грађани уопште о овоме нису ни били информисани на прави
начин и нису имали прилике да то виде, вероватно ће видети кад дођу у Општину да траже нешто или
кад добију решење о порезу у неком наредном периоду, питаће се онда зашто им је већа пореза.
Мислим да су чак неке парцеле на сеоском подручју које имају изграђене неке објекте целе ушле у
овај План, практично имамо сеоско домаћинство које има једну, две куће, има стају, има неки
помоћни објекат за тов, цела парцела је ушла у грађевинско земљиште, а нема разлога. Ко је то
заинтересован да поред нечије штале прави кућу или викендицу или неки други грађевински објекат,
то није узето у обзир, а мислим да чак нису ни преузети тачни подаци из Катастра јер у Катастру
имамо по културама грађевинску парцелу, па имамо више култура, воћњак, двориште, грађевински
део и тако даље. Мислим да је много мало пажње посвећено овом проблему, а то ће имати за
последицу веће пореске обавезе грађана, а они од тога неће имати никакве ваљде. Ја разумем да
одређене просторе и повољније за грађане да буду преиначени у грађевинско земљиште јер не морају
да плаћају пренамену пољопривредно у грађевинско које доста кошта, али ће се десити исто можда
толико којима није у интересу, нити могу, нису у позицији, нити су те парцеле атрактивне да би биле
предмет неке градње, а о томе није довољно вођено рачуна. Ево толико за сада.''
Милан Гавриловић: ''Поштовани председавајући, поштоване колеге одборници, поштована Бига, ја
сам био у дилеми да ли се укључујем у ову тачку дневног реда, некако ми цела ова процедура и све
остало изгледало мало неозбиљно, мада је поступак за доношење овог регулационог плана кренуо пре
доста година, али мислим да сада сам чекао мало и излагање, оно се бавило уопштеним стварима, ово
о чему је претходних Гавриловић говорио мени исто тако и као одборнику и као неком ко је био у
руководству Општине није јасно по чијим смерницама је проширена та грађевинска зона, на који
начин, у којим деловима, шта се то планира да се гради на тим деловима и једноставно шта је
перспектива у Мионици када се толико врши пренамена тог пољопривредног земљишта у грађевинско
земљиште, да ли хоћемо да уберемо само што више пореза да напунимо општинску касу или стварно
ви мислите да ће моћи наредних година да се нешто гради. Ти људи који живе ту, они су направили
своје куће и нема шансе да граде и ако би мењали намену на некој локацији то је мала површина,
могли би да плате промену намене, мислим да не би било то спорно, али хоћу да кажем да у
образложењу једноставно није се ишло у ширину. Ја сам очекивао и у овом материјалу, нема писаног
материјала, ја сам гледао и на таблету, гледао сам неке ствари, значи једноставно описује се постојеће
стање и онда се као предложи, а не каже се из ког разлога, где, шта и како су та и та нова решења. Ако
су нова решења шта доносе ново Мионици, једноставно очекивао сам да људи из руководства
Мионице, да они кажу, значи они су дали те сугестије, они су били за то или у овој Мионици како ко
дође шта му се свиди он једноставно предложи, а зна да ће одборници којих има већина то изгласати
без учешћа у дискусији. Према томе моја основна замерка, ја уопште нисам био обавештен, живим у
Мионици, негде 600 метара ми је кућа, нисам био обавештен о тој јавној расправи, нисам имао
могућност а изршим неки увид. Сада сам добио један диск, али уместо да имамо у материјалу
извучено шта је то ново што се предлаже. Нисам задовољан овим што ће да кошта Мионицу, није
јевтино и то је само документ који треба да имамо, требало је оставити у неким формама које су
раније биле, али ако је нешто ново што треба да буде боље Мионици онда је требало образложити и
дати неке сугестије, планирати два колектора један са леве стране, један са десне стране реке Рибнице,
а ми нисмо у могућности да направимо ни један. Разумем да ако нешто кошта мора да се предложи да
ли је то изводљиво или не. Основна примедба је та да мислимо, ово што је и Гавриловић претходно
говорио, промена намене структуре земљишта, ви знате да је пољопривредно земљиште вредност у
овој држави и да људи када немају од чега да живе они знају да ће узорати, да ће посејати, да ће
преживети следећу годину. Ако му се пореза увећа више пута, а нема разлога за то, то је једна
неправда према тим љидима у Мионици који и овако тешко живе и који једноставно састављају крај са
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крајем, да треба да добију поред повећања струје, воде, онда порези и све остало, шта ова средина
њима нуди, нуди им само на крају крајева конопац на врат. Хвала.''
Драган Гавриловић: ''Разгледајући мало графички приказ уз план приметио сам пошто познајем
територију општине Мионица доста добро да је чак тим планом и неколико клизишта предвиђено да
се пренамени од пољопривредног у грађевинско земљиште што је стварно незамисливо јер дешавало
се доста тога у ових задњих неколико година, одрони и клизишта и тако даље, тако да чак то није ни
евидентирано, та клизишта нису евидентирана, а има тих парцела, што на неки начин неби ни законом
могло да се проглашава за грађевинско јер нема ни елементарне услове за примену намени, тако да
сарадња свих тих неких доста је битна и јавних предузећа и установа и служби републички, мислим на
Катастар, као обрађивача је доста значајна у изради таквих планова, а такође могу некад доста
података и да дају и представници Месних заједница, неке територијалне локалне смоуправе који
знају одређене податке и о парцелама и о томе шта се дешавало и пре двадесет година у вези
клизишта, било је и пре пет година, годину дана.''
Милан Гавриловић: ''Једно питање везано за управљање отпадом. Ви знате да је то велики
проблем, знате да постоји заједнички пројекат изградње Регионалне станице у Каленићу, општина Уб,
али као рециклажна станица била је предвиђена у Клашнићу. Да ли то овде стоји, да ли то остаје исто,
став овог руководства јер је било доста проблема око доношења одлуке где да то буде. Овде је
наведено да је исто то место где ће се скупљати отпад, а то је једно од најплаћених земљишта и око
тога неке ствари треба видети. Стварно ми нисмо у могућности као опозиција да испратимо јер нисмо
били у могућности да добијемо материјал, а ово што видимо овде то једноставно изгледа да никог од
руководства неинтересује, а неке ствари које се нађу убаце се у план и иде се даље. Хвала.''
Драгана Бига: ''Ево, ја ћу покушати да вам одговорим на питања која сте поставили. Наравно ви
као одборници Скупштине општине Мионица имате право да изгласате или не изгласате овај плански
документ. Он јесте прошао сву законску процедуру која је предвиђена законом, а прошао је и све
друге контроле, нагласила сам у Комисији за планове су представници ресорног Министарства који
врше стручну контролу овог планског документа заједно са локалним члановима Комисије и они су
такође имали одређене сугестије и ми смо као обрађивачи план кориговали и допуњавали. Одлука о
изради плана је донете доста раније, али се застало у процедури јер Министарство није било
обезбедило довољна финансијска средства да помогне Општини да донесе овај документ и Општина
има право да тражи суфинансирање према Закону о планирању и изградњи. Затим су прикупљени
потребни подаци, почело се са израдом, нормално да је потребан одређен период од када је
Министарство обезбедило средства Општини да изради овај плански акт и обзиром да се јако велики
број под законских прописа мењао поново је Општинска управа упутила захтеве и поновила сарадњу
са свим надлежним институцијама да би сви издати услови били валидни и могли да се уграде у
плански документ, тако нису коришћени неки невалидни подаци него је комплетно од почетка
започета процедура, послат је позив свим институцијама за учешће у давању података, међутим слаб
је био одзив, како би план био урађен што квалитетније. Били смо у обавези да дефинишемо једну
ширу зону у оквиру које треба да се планира развој општине Мионица и она обухвата целе наведене
катастарске Општине и није план ширен на околно пољопривредно земљиште већ само које се налази
у граници ближег грађевинског подручја. Од целог плана 504 хектара је грађевинсо подручје и оно
што је новина у односу на ранији плански документ који је истекао и више не важи је да је и Бања
Лепеница сада постала део овог плана генералне регулације и то ће се тек разрађивати кроз даље
планове према најбоље понуђеном решењу. Оно о чему је дискутовано односи се на порезе, плански
документ се тиме не бави, то је предмет посебних одлука јединице локалне самоуправе која уређује
пореску политику и то је ваша ствар. Само да истакнем да је једна од примедби на јавној расправи
била да се један зона уврсти и прогласи за грађевинско земљиште јер је велики проблем ако неко буде
желео да гради, а неће бити у грађевинској зони и неће имати основа и то онда захтева измену и
допуну планског документа. Границе плана су најпажљивије могуће одређене, од података је
коришћен Елаборат о геолошким карактериситикама терена који је био расположив и овде су
евидентирана клизишта. Везано за управљање отпадом у тексту је обрађен тај део обзиром да је део
регионалног центра, депоније у Каленићу, она је добила средства Европске уније и треба да крене
изградња, завршена је комплетна документација.''
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Председавајући: ''Захваљујем госпођици Биги на исцрном образложењу, да ли се још неко јавља за
реч? Прелазимо на гласање, молим одборнике да се подизањем руке изјасне по овој тачки дневог реда.
Ко је за?''
Након обављеног гласања донет је
ЗАКЉУЧАК
Усваја се План генералне регулације за градско насеље Мионица – обрађивач ''Архиплан'' д.о.о.
Аранђеловац, са 24 гласа ЗА и 7 гласова ПРОТИВ. Остали одборници нису гласали.
V
Прелазимо на пету тачку дневног реда, претрес предлога Одлуке о усвајању Програма објеката
јавне намене у надлежности општине Мионица. Позивам предлагача Предрага Живковић као
известиоца по овој тачки дневног реда.''
Предраг Живковић: ''Поштовани председавајући, поштовани одборници, ми смо већ помињали
објекте јавне намене које је потребно реконструисати и који ће се финансирати из Фонда
солидарности Европске уније и Канцеларије за обнову поплављених подручја Републике Србије.
Већина података за програм је настао у нашој Дирекцији и ЈКП Водовод Мионица, а приоритети у
реализацији тих пројеката су наведени по редоследу из табеле с тим што је настала мала грешка у
куцању што ће бити исправљено и заборавили смо да додамо мост на Лепеници у селу Рајковић.
Имамо сву потребну пројектну документацију, имамо обезбеђене услове, да би се убрзо то одрадило
нисмо обезбедили средства за њихову реализацију јер су оштећења настала у мају и јуну 2014. године
и наравно су у надлежнсоти и локалне самоуправе. Носиац програма је Општина Мионица у складу са
Законом, а Канцеларија за обнову и развој врши координацију спровођења програма док Општина
Мионица расписује јавну набавку за реконструкцију у складу са Законом о јавним набавкама. Ако
имате неко питање изволите.''
Милан Гавриловић: ''Поштовани председавајући, колеге одборници, ја мислим да овај наслов,
програм обнове објеката јавне намене у надлежности Општине Мионица стварно нема смисла са овим
текстом. Ако се неко бавио некад неким програмирањем он мора да зна шта је програм, да он садржи
елементе од почетка до краја да се нешто реализује. Овај текст, три четири стране, ја ћу ово просто
назвати списак објеката јавне намене који су оштећени елементарним непогодама 2014. године. Из ког
разлога, прво овде се каже биће урађен ако буде било пара. Колико се то очекује пара, одакле се
очекује, ко су ти даваоци средстава, шта је реално од свега тога, шта може да се започене у току ове
године, шта у следећој, шта је у наредних пет година. Није ово да се преместе столице из првог у
други ред и да се каже ето довољно је то. Има овде у овој сали доста људи који се баве
програмирањем и који знају како то треба да изгледа. Ко је утврдио критеријуме, јесте имали на
седници неког органа критеријуме како поређати да у некој изборној јединици, из неке изборне
јединице, значи ево до редног броја 27, 28, 29 иду као поједина места. Значи постоје неке ствари које
су нереалне, каже се овде има пројекат, зашта има пројекат, ко је урадио пројекат, ко је платио
пројекат, кад је ушло у процедуру. Ја за овом говорницом нећу да кажем да се можда у свим деловима
не говоре истине, али овде има 40 објеката чија је вредност 105 милиона, колика је вредност пројеката
и ко је тај ко је урадио све те пројекте, где је та штампарија за те пројекте и где су ти пројекти, дајте
један пројекат, дајте овај пројекат за моје село Маљевић где санација око Павловића кућа кошта
милион динара, па ако је толико ја бих дао милион динара, подигао бих кредит и санирао тај пут јер
клизиште је малте не као што је било овде на Драгојевића страни, значи у некој дубини од 70 до 80
метара где треба скинути сву ту земљу, па доћи до неког слоја где је сига, па урадити шипове па онда
бетонирати слој по слој, знале ви шта је то. Мислим, ово је смешно о овоме причати, ви ћете
изгласати, јел шта је поента, поента је да се направи материјал који ће служити за неке локалне изборе
сутра, да се каже ево видите ми смо планирали 40 и нешто пројеката, урадили смо програм, а ово не да
није програм, није ни тачан списак свих ствари. Према томе, неозбиљно је било шта о овоме даље
причати, где су рокови, где је почетак, кад се шта почиње, тако да знам да ће се изгласати, али можда
ће неко некад читати. Кад би човека држали за реч они би стварно имао проблема у свом животу,
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међутим данас је изгледа лако, каже, рече човек па остаде жив, тако је и овде, ви рекосте ево програма
па остадосте живи. Хвала.''
Драган Гавриловић: ''Имам једну примедбу, то је известилац у излагању навео да је направљено
низ пропуста у изради овог материјала па ми сада треба да се изјаснимо по материјалу и да га
усвојимо па ће неко онда то да сложи како треба и да исправи, ја сам тако разумео, не знам да ли је
тако речено. Мислим да је ту направљена некаква грешка, или ћемо је направити, не можемо усвојити
материјал, сутра нема нико право да га мења сем Скупштине поново на седници. Ако имамо неки
пропуст реците који је то пропуст, ја се слажем да се тај мост на Лепеници који веже Општину са
десет горњих села и који је изузетно битан, али он треба да носи редни број, не може се само рећи
ставићемо га негде. Ако усваја Скупштина она мора да се изјасни око измене програма, не може нико
сам да одлучи ако ми то нешто поштујемо, ако не поштујемо онда можемо да усвојимо на тумбе како
каже наш народ. Такође, ја се не слежем са још неким редоследом овде, например мост у Горњем
Лајковцу носи редни број 39 или 40, а он је малте не непроходан од свих мостова који су оштећени он
је у најгорем положају, ако сте ви то мало пролазили и видели те мостове, чак преко њега не може да
се прелази, може уз личну одговорност, то је мост у Јованчићима. У извештају који је усвојила Влада
Србије набројане су све ове штете, такође ЈКП Водовод је доставио Влади и Дирекцији за воде списак
објеката из своје надлежности где има више објеката него што је то овде. Било је још оштећења на
водоводу која угрожавају водоснабдевање грађана, али можда је требао наћи још неку позицију за те
штете које су доста велике и нису безначајне. Морамо усвојити материјал који носи редне бројеве и
тачне износе штете.''
Председавајући: ''Захваљујем се на сугестији, ако се нико више не јавља за реч дајем на гласање.
Ко је за?
Након обављеног гласања донет је
ЗАКЉУЧАК
Усваја се Програм објеката јавне намене у надлежности општине Мионица, са 23 гласа ЗА и 8
гласова ПРОТИВ. Остали одборници нису гласали.
VI
Прелазимо на шесту тачку дневног реда, претрес предлога Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа ''Мионица'' из Мионице. Позивам Југослава Милића, секретара Скупштине да образложи
ову тачку дневног реда.''
Југослав Милић: ''Правни основ за доношење Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
''Мионица'', садржан је у одредбама Закона о локалној самоуправи, Закона о јавним предузећима и
Закона о комуналним делатностима. Чланом 4. став 2. Закона о јавним предузећима, прописано је да
Јавно предузеће за обављање комуналне делатности или делатности од значаја за рад органа јединице
локалне самоуправе оснива јединица локалне самоуправе, актом који доноси скупштина јединице
локалне самоуправе, која остварује права оснивача. Чланом 5. истог закона, прописано је да акт о
оснивању јавног предузећа садржи одредбе о називу и седишту оснивача, пословном имену и седишту
јавног предузећа, претежној делатности јавног предузећа, правима, обавезама и одговорностима
оснивача према јавном предузећу и јавног предузећа према оснивачу, условима и начину утврђивања
и распоређивања добити, односно начину покрића губитка и сношењу ризика, условима и начину
задужења јавног предузећа, заступању јавног предузећа, износу основног капитала, као и опису, врсти
и вредности неновчаног улога, органима јавног предузећа, имовини која се не може отуђити, о
располагању (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину јавног
предузећа у складу са законом, заштити животне средине и другим питањима која су од значаја за
несметано обављање делатности за коју се оснива јавно предузеће. У циљу производње и испоруке
комуналних производа и пружања комуналних услуга, које су незаменљив услов живота и рада
грађана и других субјеката на територији општине Мионица, оснива се Јавно комунално предузеће
„Мионица“. Оснивач Јавног комуналног предузећа предузећа „Мионица“ је општина Мионица, а
права оснивача остварује Скупштина општине Мионица. Јавно комунално предузеће „Мионица“ има
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статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом. Јавно комунално
предузеће „Мионица“, за своје обавезе одговара целокупном својом имовином и исто заступа и
представља директор предузећа. Седиште Јавног комуналног предузећа је у Мионици, ул. Војводе
Мишића бр. 23. Јавно предузеће послује као јединствена радна целина, и актом директора уређује се
унутрашња организација и систематизација послова. Претежна делатност Јавног комуналног
предузећа предузећа „Мионица“ је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде а осим наведене
претежне делатности, предузеће ће се бавити и другим делатностима које су ближе одређене чланом
12. Одлуке о оснивању јавног предузећа. Основни капитал Јавног предузећа износи 50.000,00 динара и
уписује се у одговарајући регистар АПР-а и представља уписани капитал предузећа. Имовину Јавног
комуналног предузећа „Мионица“ чиниће право својине на покретним и непокретним стварима,
новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину
Јавног комуналног предузећа „Мионица“, укључујући и право коришћења на стварима у јавној
својини општине Мионица. Јавно комунално предузеће „Мионица“, у обављању својих делатности
стиче и прибавља средства из следећих извора продајом производа и услуга,из донација и поклона, из
буџета Републике Србије и осталих извора у складу са Законом. По основу учешћа у основном
капиталу Јавног предузећа, општина као оснивач има следећа права право управљања Јавним
предузећем на начин утврђен Статутом предузећа, право на учешће у расподели добити предузећа,
право да буде информисана о пословању Јавног предузећа, право да учествује у расподели
ликвидационе или стечајне масе, након престанка Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по
измирењу обавеза и друга права у складу са Законом. Јавно предузеће је дужно да делатност за коју је
основано обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга
крајњим корисницима. Управљање у Јавном предузећу организовано је као једнодомно, органи
предузећа су Надзорни одбор и директор. Надзорни одбор има три члана које именује Скупштина
општине на период од 4 године, под условима и на начин утврђен Законом. Услови, мандат као и
надлежност чланова надзорног одбора ближе су одређени тачком 38. 39. и 40. Одлуке о оснивању
Јавног предузећа. Директора предузећа именује такође Скупштина општине, на одређено време, на
период од 4 године, по основу спроведеног јавног конкурса. На услове за именовање директора
примењују се одредбе Закона о раду. случају поремећаја у пословању Јавног предузећа Скупштина
општине може предузети мере прописане законом у циљу обезбеђења услова за неометано
функционисање предузећа. Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се
колективним уговором у складу са Законом и актима оснивача. Статутом и општим актима Јавног
предузећа ближе се уређују унутрашња организација и делокруг органа. На предлог оснивача
Скупштина општине именоваће вршиоца дужности директора Јавног предузећа, који ће имати
овлашћење директора у оснивању и који ће израдити предлог Статута и других неопходних аката и
предузети све потребне мере и радње за регистрацију истог код надлежних органа у циљу почетка
функционисања и рада Јавног предузећа.''
Председавајући: ''Отварам расправу по овој тачки дневног реда. Да ли се неко јавља за реч?
Одборник Милан Гавриловић. ''
Милан Гавриловић: ''Поштовани председавајући, поштоване колеге одборници, ова тачка дневног
реда ово је нека лакрдија. Држава Србија, ја се извињавам не знам ко је добио налог и ко је радио
предлог одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Мионица. Прво шта овде не знамо, кад се
нешто ради каже се пројектни задатак, шта треба, зашто треба, у ком правцу како треба и све остало,
ми не знамо, у овом тренутку имамо два јавна предузећа, имамо Водовод и Чистоћу, у свим
градовима, у свим Општинама, у свим местима то је тако подељено зато што су структуре пословања
различите, зато што је структура запослених људи различита, зато што је опремљеност различита,
много што шта је, показало се у пракси раније је било једно предузеће, кад су Гацини црвени били на
власти, па није функционисало, пребацивале се паре у једно, па је друго било сиромашније, па смо
онда имали проблем, нема скупљања смећа, па онда нема воде, па све зависи шта који директор се
определи у ком правцу да се више ради. Да неби тога било, јер посебно се наплаћују средства од воде
и она служе за проширење делатности водоснабдевања, требало би за опремање канализације или за
систем за пречишћавање отпадних вода, мада од тога нема ништа. Да се скупља отпад, ви знате да те
канте мора да се набаве, да се плате ти радници, да се плати депонија, гориво за одвоз, значи то су
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различите ствари. Према томе, ако је то идеја, а ја не видим овде да је то идеја да се од та два
предузећа направи једно, али прича је по вароши да је таква, прича је да ће пошто је добијен налог из
централе тог чувеног премијера да се смањи број радника где је ово један од метода, имају дупло
рачуноводство, дупло наплата, дупло финансије, да скинемо број људи, ко је у овој вароши добио
право да некога отпушта, али је добио право да запошљава, знате страначки запошљава. Али ако неко
живи од тога, ако има или пензију, ако има издржавање породице, деце која иду у школу, ако
једноставно живи од тога, нема ништа друго, ко је добио право да некога прогласи технолошким
вишком и да некога отпусти. Друго, ако се прави једно предузеће ви знате закон да се не признаје
минули рад, губите минули рад и нема у у тој категорији минули рад него остајете без тог дела пара
које носи минули рад. Значи, то су једне димензије овога, прави се један апсурд нешто што уопште не
треба. Ово је сада заживело, знате кога да зовете, кад зовете директора Водовода он се чеше по глави
са једне стране, а кад га будете звали и због смећа, улице нису опране месец дана, он ће да се чеше са
две руке, једноставно на свему овоме што радите само губи Мионица, губи становништво. То је једна
димензија, друга димензија овога, не знам ко је ово писао, не знам одакле је шта преписао, ја се
извињавам, али делатност која је овде описана, ја морам вама да узмем време, многи не воле што ја
причам, не волим ни ја што морам да причам, ја бих волео да седим, да је ово све океј, да пљескам, да
дигнем руку, кажем браво, свака част, баш сте интелигентни, све сте ово научили у школи, браво
председниче општине, браво замениче, цела екипа, ви сте гарнитура, причали сте да ћете да осветлите
Мионицу, ово је мрак, семафор не могу да поправе, али нећу да се удаљавам од теме. Раније, знате ви
старији ми смо имали председника у неколико мандата, Милана Матића, ми смо били политички
противници, али ми смо се поштовали по томе што је он нашао начин да нешто ради и да нешто
уради, једноставно имао је своје методе, системе, урадио је мноог овде, много што шта је урађено
супротно закону, избегавао је, а тако је било време, али оставио је доста Мионици, а овде се стално
нешто прича нема се пара, ништа не може да се уради, не може да се офарба неки канделабер. Хајде
шта све треба да радим (наводи делатности из предлога одлуке). Ово су глупости које је неко некога
натерао да напише. Много што шта вама треба да што сте овде написали могло да буде. То је стварно
смешно, ви хоћете да се ми смејемо, али ми нећемо да се смејемо, ми хоћемо да кажемо да сте ви
жалосни и да је овај предлог, не ви одборници, него ови понуђачи и ови творци. Правите фирму која
ће да има 50 хиљада оснивачки капитал, правите фирму чије је седиште где су сад седништа и Чистоће
и Водовода, где је та канцеларија где ће то да буде, постављате директора који је директор Водовода,
то је следећа тачка, како он може да буде директор две фирме. Ја бих разумео да сте на овој седници
Скупштине пре ове тачке дневног реда написали материјал, значи укидате као оснивачи ЈКП Чистоћу
и ЈКП Водовод, радите биланс стања, биланс опреме и све остало, правите оснивачки акт о уласку та
да предузећа у ово, отпуштате све раднике на биро, онда поново их примате са бироа, правите фирму
која ће да има ту локацију као седиште и која ће да има имовину ове две постојеће фирме. Ако то
правите напишите, а не ово овде ставите неку васионску фирму која је на том месту, а није ни на небу
ни на земљи, која не зна ће да ради, која једноставно нема са чим, која са 50 хиљада динара ће то да
ради што сте написали, па знате за колико година, за двеста година она не може ништа од овога да
крене зато што нема основа, нема одакле, немате могућност да земните азбестне цеви или нешто
друго, а ви ћете да ту радите аутопутеве и такве ствари. Мислим стварно ја бих се смејао, али не могу,
немам овде кога да питам ко је дао пројектни задатак некоме да пише ове глупости, да оснива ову
фирму јер неко ко је добио тај пројектни задатак једноставно је морао зато што му посао зависи од
тог, можда је могао да неке ствари избаци, да не буде смешан, али отукуд ми знамо да једноставно
нико ништа није на претходној седници рекао да се донесе одлука о томе да мора да се смањи број
радника, мора да се избаци. Знате како зову премијера Вучића у свету, зову га ливер зато што све даје,
значи и ви сте овде ова власт ливер, све што се тражи ви ћете дати, и живе и мртве, и фирме и све
остало само да испоштујете неке ствари. Тако, док буде имао шта да даје биће ливер и постојаће, кад
небуде било ни ЕПС-а, ни Телекома, ништа што буде могао некоме да да, онда неће ни њега бити на
месту премијера. Хвала, извините за неке дигресије, али шта да радимо све је то у животу повезано''.
Драган Гавриловић: ''Ја ћу да се мало осврнем на нешто штосе дешавало у прошлости и на неки
начин је оставило последице на садашњост, а оставиће последице и на будућност овог места које се
зове Мионица. Могу вам рећи да оснивач може доносити одлуке о спајању и раздвајању, о формирању
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нових фирми, о укидању и тако даље, то је његова надлежност. У једном моменту 2008. године због
велике кризе у тој области комуналној, односно 2009. године дошло је до формирања ЈКП ''Чистоћа
Мионица'', то је било на седници од 12. Марта, Скупштина општине је донела одлуку да формира то
предузеће и да муповери одређене делатности које и сада обавља. Тада је био комунални проблем, они
који су били одборници знају, који су учествовали и тада у политичком животу и који су нешто
радили у том периоду, знају који је то био проблем када нисте имали депонију смећа у Мионици и
када је Јавно комунално предузеће које се тада звало ЈКП''Мионица'' почело да вози смеће у Клашнић,
у Шушеоку, почело у Луг и тако даље и то да закопава јер није имало могућност коришћења ни једне
депоније у окружењу, нико то није дозвољавао. У том периоду нађено је једно решење које је било
доста скупо за општину, поверени су послови приватном предузећу из Београда које је возило то
смеће на Обреновац и наплаћивало то од општине, ту је уговарач била општина, а не ЈКП које је тада
управљало тим делом посла. Један од захтева тог приватног предузећа је било да се приватизује та
делатност и да се одређени објекти уступе том приватном предузећу и ишло се са тима одлукама кроз
Веће и припремале се одлуке, сптовођен је поступак оглашавања где се послови поверавају том
приватном предузећу, на том конкурсу учествовала су три предузећа из Београда, два фиктивно, једно
је добило тај посао. Задатак тог предузећа је био да вози смеће из Мионице и оно је имало један леп,
нови камион, све су то радници Водовода радили, а он је то добро наплаћивао, то ви сви добро знате.
Једна тура тог камиона је била 70 хиљада динара до Обреновца. Ти су послови рађени скоро две
године, у једном периоду и без одлуке о поверавању, касније се радила та одлука, али све је то некако
мало испеглано и шта се десило после, он је тражио да му се пренесе имовина, део имовине ЈКП
водовод и то зелена пијаца, сточна пијаца и те су одлуке од стране локалне самоуправе биле
припремљене и пред реализацијом, али је требало неко то и да потпише. Онда се тражило решење да
ту одлуку донесе Веће које није то хтело да прихвати, такође директор тадашњег Водовода, Славко
Петровић није хтео да потпише и онда се дошло на идеју да се формира ново предузеће и онда тамо да
се неко попстави да он то потпише и први дан по формирању тог предузећа и по именовању директора
представници те фирме су дошли са припремљеним уговором да се потпише уговор о преносу
имовине, прослава је била на зеленој пијаци у кафићу код Текића. Били су ту присутни неки људи из
Мионице на тој прослави, већ су прослављали, а син господина дотичног је шетао по пијаци и причао
где ће шта да прави, а после тога је правио свадбу, после два месеца и то је требао да буде свадбени
поклон. То је нешто што мора да знате и то је део те историје. После формирања овог предузећа,
пошто сам ја одлуком Скупштине постављен да будем директор предузећа, ја нисам прихватио да
потпишем тај уговор и почео сам самостално да обављам ту делатност, што није баш изазвало неке
симпатије локалне власти, односно врха те власти. Регистровали смо неки камион који је стајао две
године у кругу предузећа и почели да радимо. Ја сам нашао са уговором депонију у Лазаревцу, почели
смо превоз смећа на ту депонију и касније је то предузеће купило и нови камион и то у периоду од
2009. до 2011. урађена је зграда ове котларнице иза, практично доста је улагано у ту делатност да би
то предузеће могло да врши функцију која му је Скупштина одлуком додељена. Део послова је касније
прошириван одлуком оснивача где су одређени послови проширени, идеја је била да се ту још неки
послови који спадају у комуналне делатности придодају овом предузећу да их оно обавља. Сада
имамо предлог на овој Скупштини да формирамо ново предузеће, онда ћемо имати три предузећа,
сада имамо два, али много је два, али је добро три, лепши је број, непаран, можда је срећнији. Не знам
да ли је предлагач, ја сам чуо образложење секретара Скупштине које се односи на сам текст предлога
одлуке, право образложење нисам чуо, право образложење је вероватно доста сложеније и
компликованије и можда ту у овом тренутку има проблема у обављању комуналне делатности, али
питање је сад правна форма, једно предузеће, два предузећа, може било како, али суштина је да се
послови одређени одрађују и не може ово предузеће, у овом тренутку Чистоћа, бити на неки начин
препуштено само себи, није то само сад, то је дужи временски период, без сарадње локалне
самоуправе у смислу решавања одређених проблема, посебно мислим на проблеме који ће остати,
може бити једно предузеће, два или три, проблеми чишћења смећа и одношења смећа из Бање Врујци
то су проблеми који трају двадесет година и практично терет пада само на то предузеће и оно није
способно само да то реши без неких потеза оснивача који би помогли у том смислу да се тамо ти људи
на неки начин обавежу да буду корисници тих услуга изношења смећа, да те услуге плаћају јер је
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наплата из Бање мала, једини платилац тих услуга је Хотел Врујци, сви остали нису ни пола колико
плаћа Хотел, а имамо много тамо одређених привредних субјеката који једноставно избегавају ту
обевезу, неће да склопе уговор или ако склопе не плаћају и иду на то да те услуге застаре, не могу да
се наплате и то су највећи проблеми овог предузећа. Друга ствар, у самом поверавању послова то
захтева одређен број радника, извршилаца, одређену опрему и тако даље. Уколико идете, мислим могу
комуналне делатности да се повере неком приватнику да он то обавља, део тих делатности мислим да
може, не мора то да ради јавно предузеће, ако се мисли да се на овај начин смањи број радника ви ако
обављате неку делатност, а овде је много набројано тих делатности, шта то предузеће треба да ради,
ако се мисли да се то обавља онда мора да се повећа број радника за све ово што пише у одлуци о
оснивању, а питање је да ли ће оно све то радити. Могу да се јаве одређени проблеми у
функционисању у будућем периоду јер имате одређене делатности поверене и једном и другом
предузећу и сада поверавамо трећем предузећу све те делатности које су радила ова два предузећа. У
редоследу неких потеза може да се направи велики проблем, прво ви не можете да поверите нешто
што је већ поверено, морало би да се прво о томе по мени размисли мало да неби дошли у ситуацију
сутра да то предузеће не може да ради, а ова два вероватно ће ићи на неки начин или има ту законске
процедуре како то предузеће може да престане са радом, да ли ликвидација, да ли стечај. Могу ту да
настану велики проблеми, како ће те ви да возите камион који је регистрован на ЈКП ''Чистоћа'' и
власништво његово, а треба да регуструјете сутра на ново предузеће, како ћете да пренесете имовину
ако је ово ново предузеће. Можда сам редослед овде није довољно испланиран, може то да се повери
једном предузећу, није спорно, само је питање преноса имовине, део имовине ЈКП Водовод се води на
држави Србији, сточна пијаца, зелена пијаца, власник је држава Србија, корисник ЈКП, Општина се ту
не помиње нигде, а још увек није извршен пренос имовине са државе на Општину, како ћемо сутра
општнском одлуком трећем предузећу да пренесемо те објекте на коришћење, а нису општински,
потребна је сагласност Дирекције за имовину. Ово је озбиљна тема, не знам колико се озбиљно ушло,
плаши ме да не буду неке последице за само функционисање града у будућем периоду. Хвала.''
Дарко Јевтић: ''Поштовани председниче, колеге одборници, пажљиво сам слушао излагања колега
одборника и на овој тачки и на претходним па ћу мало скочити пошто и колега тако скакуће па ћу и ја
мало. Приликом тачке 4, регулационог плана, јецали сте над сузама ових наших локалних сељака овде
како су у тешкој ситуацији, како морају да плаћају порез, како ће ово да их погоди, само питам да ли
је њих и колико погађало то што порез, комуналне услуге морају да плаћају тим јавним предузећима,
колико кошта то што је Општина морала да пребацује новац тим јавним предузећима од пореза који су
плаћали. Дакле, они су два пута практично плаћали ова јавна предузећа и мене занима колико то њих
плаћа пошто сте стручњаци за сељаке, тако да заиста незнам, од када смо ми презели власт ситуација у
тим јавним предузећима је била таква каква је, катастрофална, тако да ја заиста не знам о чему овде
причате, прича се о томе да је 2009 била нека потреба да се оснује јавно комунално предузеће, мала
деца у вароши знају да је то чисто била политичка одлука да би неко постао директор. Како су та
предузећа задуживана зна се мање више да су то били више фиктивни послови неких ваших
коалиционих партнера, страначких, тако да свака прича је сувишна. Ситуација у тим предузећима је
катастрофална, потребно је да се она организују, да се направи једно које ће добро функционисати, да
се врате дугови. То није лак посао, али ја очекујем да ће се овим потезом коначно решити неке ствари
у Вароши и да нећемо имати ситуацију из прошлости. Оно што могу да гарантујем да неће бити
буразерских односа и да неће опет битинеких фиктивних послова. Ми смо имали ситуацију да се овде,
када је Зоран Читаковић преузео Чистоћу, неколико година уназад није плаћан ПДВ, али су зато неки
људи који су завршавали неке послове били дебело плаћени и преплаћени и онда једноставно ово што
се десило сада и што ће се десити ускоро, а то је рационализација ових предузећа је заиста нешто што
је неминовно и што мора да буде урађено. Хвала.''
Милан Гавриловић: ''Тај израз јецао, нико није над судбином ничијом јецао, не може нешто да се
наплати некоме ако се не дугује, ако дугује за изношење смећа, наплаћује се смеће, ако се дугује за
воду, наплаћује се вода, ако се дугује за канализацију средства за канализацију. Не знам чиме се
бавиш, шта имаш, ја доста плаћам и као приватно лице и као фирма и на једном и на другом месту, и
воду, и изношење смећа и све остало, али за осам, девет, десет година, десет месеци нисам видео да је
ни једном опрана улица. Ја сам био председник можда четири месеца, ми смо једно петнест пута прали
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улице у Мионици, није радило, није било исправно једно возило Чистоће, ми смо поправили то
возило, ставили смо га овде, ново смо тамо у Врујцима, онда је као нека бувља пијаца постојала, то
смо склонили, много смо ствари урадили, семафор је радио, отерали смо неке вране, поправили смо
сат, скупљали смо кучиће сада не може да се живи у Мионици. Шта ви мислите оним папиром што
они ваши предлажу да ћете да унапредите живот грађана у Мионици, да ћете деклеративно вашим
директорима и једним и другим, па не живимо ми на марсу, ми знамо ко је шта ко коме, ко се чиме
бави. Немате ви ни страначку ни образовну културу да можете да унапредите Мионицу, причате да
ћете да просветлите Мионицу, чиме, не можете ни једну сијалицу да замените, овамо о неким парама
причате. Значи, једноставно ова Мионица, има у нашем народу горе једна, да не вређам те људе
одатле, има неко место Козомор, чак су ту и козе умирале, а коза може да преживе свугде. И сад овде
Мионица иде у правцу Козомора, погледајте колико се објеката за привредну делатност отвара,
погледајте где је та индустрија коју сте ви подржали, где је то запошљавање осим у Општинској
управи, где су те инвестиције. Моја партија када је била на власти две хиљадите године, ми смо
урадили целу улицу Кнеза Грбовића, од Цркве до Дома здравља, завршили обданиште, стамбену
зграду, много ствари, да не причам, шта сте ви урадили, шта је ваш вама премијер дао за Мионицу,
ништа, несмете никог ништа да питате, ко мишеви сте овде, седите само у Мионици и неидете нигде и
молите бога да вам нико не дође, да вас нико ништа не пита. Шта бре ви знате, шта умете ви да
урадите, написали сте папир који нема везе са животом. Чиме ћете ви да се бавите, можете да
напишете шта хоћете, а можете и да избришете оно што пише, ви имате претежну делатност којом
ћете се бавити, необавезно, није обавеза, у неком поглављу имате делатност та, та и та и напишете
претежну којом ћете се бавити, немојте изгледати сами себи смешни, немојте дегутативне приче,
буразерски односи и остало, зна се ко плаћа порез у Мионици, колико ко има радника, ко доприноси,
ко је какав и шта. Ја говорим да млади људи желе да буду активни и желе да причају неке ствари и за
говорницом и да једноставно искажу, али те декоративне фразе, или ко мрзи вас, или вашу партију,
или неког, па све је стало у овој држави, скинули сте плате, пензије, немају људи од чега да живе,
добили сте налог да се отупусти толико људи, овај тамо прича све је у реду, све је океј, једноставно
све је упропашћено и шта ви причате, овде ћете да просветлите Мионицу, о чему причате, треба само
разумети неку ситуацију комуналну у Мионици, а онда причати о њој. Ово комунално предузеће да
разреши, не да неће да резреши, немам ја ништа против ваших кадровских решења, али људи
схватите, требају људи извршиоци, требају послови који су дефинисани да се ураде, треба програм,
требају пројекти и тако даље. Ви немате ништа, немате ни пројекте за које ће неко да да паре, ко ће да
вам да паре, морате да имате пројекте, морате да аплицирате код Европске уније, Министарстава, да
будете присутни. Председник Општине не може да седи у Мионици већ у Београду и другим местима,
да тражи и да иде као што смо ми покушавали да ступимо са Чесима и другим, тако да у принципу ја
волим расправу, али само аргументовано. Зашто некога оптуживати за неке ствари, а не знати о тим
стварима, једноставно ни део суштине, а камоли целу суштину. Хвала.''
Дарко Јевтић: ''Ја нисам рекао да неко не треба да плаћа комуналне услуге већ баш зато што их
плаћа не треба да плаћа два пута тако што се кроз порез који плаћају овој Општини и тако што
Општина пребацује новац тим јавним предузећима да би се санирали дугови који су настали на начин
на који су настали, то је била суштина моје приче. Ја нисам спомињао ни Тадића, нисам спомињао ни
Мићуновића као што ви спомињете Вучића. Ово је локална ствар, неки људи овде плаћају комуналне
услуге и плаћају порез држави који се слива у општинску касу и које после Општина мора да
пребацује да би санирала дугове који настају у тим јавним предузећима зато што је неко седам пута
пресипао пут негде. То је суштина моје приче, а није суштина Вучић, ни Тадић, ни овај из Војводине.''
Председавајући: ''Да ли се још неко јавља за реч? Молим одборнике да се подизањем руке изјасне
по овој тчаки дненвог реда. Ко је за?''
Након обављеног гласања донет је
З А К Љ У Ч АК
Усваја се Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Мионица'' из Мионице са 23 гласа ЗА
и 3 гласа ПРОТИВ. Остли одборници нису гласали.
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VII
Председавајући: ''Прелазимо на седму тачку дневног реда претрес прелдога Решења о именовању
вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа ''Мионица'' из Мионице. У материјалу за
данашњу седницу добили сте предлог Решења, Општинско веће је на својој седници одржаној дана
16.09. утврдило предлог решења о постављењу вршиоца дужности дирекотра и доставило Скупштини
на даљу надлежност. Отварам расправу по овој тачки дневног реда, да ли се неко јавља за реч?
Господин Гавриловић.''
Милан Гавриловић: ''Видите, мене само интересује пошто је овај предлог непотпун, да би неко био
директор неке фирме мора да буде запослен у тој фирми, да буде радник, а да би био запослен, пошто
је директор једне друге фирме, мора да добије сагласност Управног одбора да му они дозвољавају са
одређеним радним временом да може да буде радник те друге фирме. Да ли сам у праву, пошто има
правника ја дозвољам да ми објасне. Значи, ја знам да сам ја хтео нешто да региструјем, нисам могао,
можда је измењен неки пропис, мени није логички, ако је правнички, ако је измењен пропис, ја сам
само хтео да питам да ли сам у праву. Да би неко могао да буде директор, можда се он одриче плате,
да нема плату, али да ли мора да буде у радном односу, да буде директор, или не мора, или је можда
директор некада када му падне на памет, или ван радног времена, недељом, суботом, неким другим
данима. То ме интересује, ништа друго, да ли ме разумете.''
Председавајући: ''Да ли се јошнеко јавља за реч? Молим одборнике да се подизањем руке изјасне
по воој тачки дненвог реда. Ко је за?''
Након обављеног гласања донет је
ЗАКЉУЧАК
Усваја се Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа ''Мионица''
из Мионице са 22 гласа ЗА и 3 гласа ПРОТИВ. Остали одборници нису гласали.
VIII
Председавајући: ''Прелазимо на осму тачку дненвог реда, претрес предлога Одлуке о општинским
административним таксама. Позивам госпођу Дргаицу Суботић, начелника Одељења за општу управу као
известиоца по овој тачки.''
Драгица Суботић: ''Поздрављам све присутне, Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у
члану 9. Закона о финансирању локалне којим је прописано да скупштина јединице локалне самоуправе
може уводити локалне административне таксе за списе и радње у управним стварима, као и за друге списе
и радње које органи јединице локалне самоуправе издају, односно обављају у оквиру послова из своје
надлежности односно своје изворне надлежности. Доношењем ове одлуке не уводе се нове таксе већ се
врши раздвајање накнада од такси , јер су досадашњом одлуком о локалним административним таксама
обахваћени и изворни и поверени послови односно накнаде за рад органа су наплаћиване као таксе, што је
предлогом ове одлуке и одлуке под следећом тачком дневног реда ове Скупштине, исправљено и
усклађено са Законом. Овом одлуком регулишу се списи и радње за које се плаћа општинска
административна такса, настанак таксене обавезе, обвезници таксе, начин плаћања таксе, ослобађање од
плаћања таксе као и висина таксе.Такође важно је напоменути да није увећавана висина такси. Додата су
само два тарифна броја, под бројем 5, доношење решења о истраживању и под тарифним бројем 10
уношење имена Општине Мионица у име привредног субјекта.''
Председавајући: ''Јавља ли се неко за реч? Не, стављам предлог на гласање. Ко је за?''
Након обављеног гласања донет је
ЗАКЉУЧАК
Усваја се Одлука о општинским админситративним таксама са 23 гласа ЗА. Остали одборници нису
гласали.
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IX
Председавајући: ''Прелазимо на десету тачку дненвног реда претрес предлога Одлуке о накнадама за
рад Општинске управе. Позивам Драгицу Суботић за образложење.''
Драгица Суботић: ''Правни основ за доношење ове одлуке саджан је у члану 6. и 7. Законa о
финансирању локалне самоуправе где је утврђено да јединици локалне самоуправе припадају поред
локалне административне таксе за изворне послове и друге накнаде утврђене у складу са законом, а да
одлуку о висини накнаде доноси скупштина општине. Правни основ садржан је и у одредбама посебних
закона и других прописа (Закон о планирању и изградњи, Закона о процени утицаја на животну средину и
других прописа из области заштите животне средине, Закона о туризму, Закона о матичним књигама ...).
Овом одлуком се регулишу накнаде за рад органа када обављају поверене послове , где локална
самоуправа не може прописивати административне таксе ,али има право на стварне трошкове који настају
при обављању поверених послова. Стога је било потребно раздвојити и регулисати накнаде и
административне таксе кроз две одлуке.Такође, доношењем закона о изменама и допунама закона о
планирању и изградњи , Закона о матичним књигама, као и других закона указала се потреба за
терминолошким усклађивањем у предметној материји .Тако у претходној одлуци имамо термине који се у
Закону о планирању и изградњи не користе од 2009. године (имамо у одлуци термин акт о УТУ који је
претрпео измене од локацијске дозволе до сада локацијских услова) , а такође постоје и тарифе за које је
надлежност пренета на друге органе као нпр. оснивање и регистрација самосталних занатских радњи која
је прешла на АПР.Такође имамо и нове пренете надлежности за које је било потребно утврдити накнаде,
као на пример у области конверзије права коришћења земљишта у право својине, одрђивање земљишта за
редовну употребу и друге. Овом одлуком регулишу се списи и радње за које се плаћа накнада за рад
органа, настанак обавезе, обвезници плаћања, начин плаћања накнаде, ослобађање од плаћања накнаде као
и висина накнаде. Висина накнада које су биле утврђене нису мењане.''
Председавајући: ''Отварам расправу по овој тачки дневног реда. Јавља ли се неко за реч? Молим
одобрнике да се изјасне по овој тачки дненвог реда. Ко је за?''
Након обављеног гласања донет је
ЗАКЉУЧАК
Усваја се Одлука о накнадама за рад Општинске управе Мионица са 23 гласа ЗА. Остали одборници
нису гласали.
X
Председавајући: ''Прелазимо на десету тачку дневног реда, усвајање Локалног акционог плана за
унапређивање положаја рома у Општини Мионица. Позивам госпођу Весну Радовановић као известиоца по
овој тачки.''
Весна Радовановић: ''Добар дан желим свим присутним, ево стигао нам је још један Локални акциони
план на усвајање. Овај Локални акциони план се бави побољшањем услова живота Рома у општини
Мионица и смањењем разлика између ромске популације и осталог становништва. Основ за његову
израду је Стратегија за унапређење положаја Рома у Републици Србији усвојена од Владе 2009. године.
Радну групу за израду овог Плана су чинили представници општине Мионица, невладиног сектора,
образовних институција, Центра за социјални рад,Националне службе за запошљавање, Полицијске управе,
Дома здравља и Црвеног крста, а конслултантску подршку за израду Локалног акционог плана су пружила
лица именована од стране Националног савета Рома РС. План садржи основне географске, демографске,
историјске и др. податке о нашој општини. Он обухвата 4 приоритетне области: образовање, запошљавање,
здравствена заштита и становање. Проблематика сваке од поменутих области обрађена је стручно са
смерницама за будући рад на побољшању услова из тих области кроз још боље ангажовање свих
институција које су радиле на изради овог Плана. Као што и сами знате, на територији општине Мионица
постоје 2 концентрисана насеља Рома, а то су Толић и Наномир. У Толићу је прилично сконцентрисано
ромско становништво које нема егзистенцијалне проблеме, доста их ради у иностранству. Са Наномиром је
ситуација другачија, добар део њих нема основне услове за живот и становање и живи на рубу
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егзистенције, здравствени и хигијенски услови скоро да не постоје, а самимм тим су угрожена и уредна
похађања наставе деце, што доводи до напуштања школовања, још у вишим разредима основне школе, а то
полвачи и лоше плаћене и тешке послове, ако их и успију добити. Овај Локални акциони план је предуслов
за побољшање услова живота Рома, јер пружа основ за конкурисање за разне пројекте из ове области како
код надлежног Министарства, тако и код др. донатора. Кроз препоруке Радне групе дате су и смернице по
којима би требало да се поступа убудуће, како би заживела ова активност. Хвала на пажњи''!
Председавајући: ''Да ли се неко јавља за реч по овој тачки? Молим одборнике да се подизањем руке
изјасне по десетој тачки дневног реда. Ко је за?''
Након обављеног гласања донет је
З А К Љ У ЧА К
Усваја се Локални акциони план за унапређивање положаја рома у општини Мионица са 23 гласа ЗА.
Остали одборници нису гласали.
XI
Председавајући: ''Прелазимо на једанесту тачку дневног реда, предлог Одлуке о образовању Савета за
здравље општине Мионица. Отварам расправу по овој тачки. Да ли се неко од присутних одборника јавља
за реч? Не, молим одборнике да се подизањем руке изјасне по овој тачки. Ко је за?
Након обављеног гласања донет је
З А К Љ У ЧА К
Усваја се Одлука о образовању Савета за здравље општине Мионица са 24 гласа ЗА. Остали
одборници нису гласали.
XII
Председавајући: ''Прелазимо на дванесту тачку дневног реда, предлог Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету општине Мионица за 2015. годину, Позивам Мирјану Митровић, начелника Одељења за
финансије за образложење.''
Мирјана Митровић: ''Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
садржан је у Закону о буџетском систему, Закону о финансирању локалне самоуправе и Закона о локалној
самоуправи. Основни разлог за израду предлога ове Одлуке јесте реализација пројеката и пројектних
активности према иницијативи директних и индиректних буџетских корисника. Што се тиче ове Одлуке
она је изражена у износу 714.998 хиљада динара, односно 685.728 хиљада из буџета и 29.270 из сопствених
и осталих извора финансирања. Што се тиче прихода они су увећани по основу досадањег извршења, а
акценат је на још веће оставарење пореских прихода и обавези по кредиту, односно приходи по кредиту су
смањени за пет милиона по основу краткорочног кредита. Што се тиче расхода директни буџетски
корисник Скупштина увећана су средства по основу уговора, односно планиране су поред постојећих још
две Скупштине, планирано је опремање скупштинске сале као и израда Елабората о ромима и за
финансијско управљање и контролу, такође је било потребно уврстити и таксу за одводњавање коју врши
Србијаводе. На разделу председник Општине није било значајних измена у односу на претходни план сем
што су обавезе по основу јавног дуга смањене за пет милиона и за трошкове обраде кредита који су такође
смањени. Општинска управа није имала значајних измена изузев сталних трошкова и трошкови за набавку
материјала су смањени. Што се тиче остлих корисника извршене су измене које проистичу из редовног
пословања, увећана су средства за избеглице, накнада за новорођенчад, летња сцена, за субвенције јер не
неопходно сервисирати и приказати старе дугове. Такође код Основне школе увећани су трошкови за
електричну енергију и за јубиларне награде јер новим колективним уговором запосленим у просвети стичу
право на јубиларну награду и за 35 година радног стажа. Код индиректних буџетскх корисника,
Туристичке организације, Библиотеке, Културног центра, издвојена су додатна средства која би побојшала
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њихово досадашње пословање, а код Средње школе није било потребе за увећање у односу на прошли
ребаланс.''
Дарко Јевтић: ''Законом о буџетском систему дефинисано је да Скупштина локалне самоуправе може
вршити измену одлуке о буџету тако да желим да предложим да се за завршетак зграде ФК Р'ибница
обезбеде средства од још два милиона динара, што укупно на тој позицији износи 4,5 милиона динара а да
се у приходовној страни код текућих наменких трансфера увећа за исти износ где је наша локална
самоуправа конкурисала код надлежних Министарства за средства. Толико.''
Милан Гавриловић: ''Само једно питање, има ли какве везе ова измена и допуна програма пословања
Дирекције са овим буџетом, нема тачка дневног реда, шта се дешава. Повећана су средства за Дирекцију, а
нема у буџету, нисам видео, незнам шта се дешава, нека неко појасни. ''
Мирјана Митровић: ''Дирекција за уређење и изградњу је индиректни корисник у оквиру директног
корисника Општинске управе. Свој програм пословања ће образложити директор Дирекције заједно са
свим капиталним издацима који су планирани да се реализују од стране Општине, односно од стране
Дирекције.''
Слободан Ковачевић: ''Поштовани одборници, поштовани председавајући, друге измене и допуне
програма пословања ЈП Дирекција за уређење и изгрдњу општине Мионица за 2015. Годину врше се на
основу Закона о јавним предузећима, статута јавног предузећа и одлуке о оснивању. У материјалу сте
добили износе који се мењају, ја бих само обзиром да одборнике највише интересује шта је то од
предвиђених капиталних инвестиција овим изменама обухваћено што није било у првим изменама.
Реконструкција и изградња општинских путева и улица остали су исти износи изузев извршено је повећање
износа изградње пута у Горњем Лајковцу, у првој измени је било 4,7 милиона, а сада је 7 милиона јер је
изменом пројекта утврђено да та средства нису била довољна за изградњу. Реконструкција путева и улица
је остала иста, убачена је израда пројекта планирања цевовода од Брежђа до Кључа, односно измена
пројекта. Затим, што се тиче јавне расвете остали су износи и остала је изградња три јавне расвете, у селу
Мионици, селу Кључ и центру села Мратишић. Завршетак радова на згради ФК Рибница је одрађен до
једне фазе па није било довољно средстава, то је ово што је одборник тражио да би се коначно ставио у
функцију тај објекат. Нову капиталну инвестицију смо додали, а то је насеље села Мионице на улазу из
правца Ваљева, односно Ђурђевићи и Пајићи, постоји изграђен главни колектор када је извршена
реконструкција главног пута и тај колектор је преко касарне сишао до локације будућег посторојења. С
обзиром да на том делу постоји велики број дивље прикључених корисника дошло је до нагомиливања
отпадних вода и фекалија које угрожавају регионални пут и предвидели смо да урадимо мобилни
пречистач јер имамо локацију, то би била нека фаза главног пречистача отпадних вода. Та инвестиција
састоји се из опреме за мобилни пречистач и изградња базена за пречистач. Сала Културног центра остаје
износ исти и додали смо изградњу бушотине у Лепеници, нове бушотине да би повећали капацитет и
количину воде која нам је потребна. Неке инвестиције смо скинули, на пример изградња Општинсог пута
од Камаља до Струганика јер немамо пројектну документацију и није нам извесно да ћемо је радити, као и
изградњу новог постројења јер ту имамо проблем са нерешеним имовинским односима да би га извели.
Ако има неких питања ја ћу одговорити, за сада толико.''
Милан Гавриловић: ''Ево овако, ја сам тражио везу између овога материјала и одлуке о измени буџета
за 2015, ово сам мислио што је Слоба читао да је читао за 2016 пошто је сад септембар месец, а планирао
да утроши 250 милиона, како ће за октобар, новембар, децембар да утроши толике паре. Тражио сам везу
јер овде се многе ставке мењају, 20, 30, то се не појављује овде у буџету, ја колико знам раније је
Дирекција имала неки сопствени приход од неколико милиона, ово све остало или су трансфери из буџета,
све ове ставке које су овде мењане оне су мењане и ребалансу буџета, а није то помињано. Зато сам ја
тражио везу између овога и овога, можда си ти заборавио да ја нисам ово поменуо. Према томе хоћу да
кажем да ове цифре слагати и причати да ће нешто да се ради за наредна тримесеца стварно нема смисла,
нема резона и ово су акти и материјали за неке изборе и нешто што би требало, што је жеља и ако стварно
имате вишак тих пара, и ако је стварно тај прилив пара и све остало где се то види, хајде да видимо после
ове седнице шта сте то негде урадили, шта је то негде живо што постоји, ако 31. децембра постоји вишак
пара у буџету ви то морате да вратите Републици. Реално нема ни 5% пројеката да би се средства повукла,
нешто овде није у реду, јер ако има вишак пара и могућности да се ради, али ја видим нигде се ништа не
ради, нигде ништа није почето, причате о неким реконструкцијама, о неким стварима, дајте да се негде
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нешто закопа, дај тај резервоар, дај тај пречистач отпадних вода, једноставно неразумем много што шта.
Можда и не треба да разумем, треба спаковати неке цифре, неке бројеве, нешто, и кажете само мале измене
буџета, а ово овде са свим другачије, мења се 30, 40 ставки, па свака ова ставка из буџета је промењена,
њена вредност је промењена, тако да имам ја много примедби, али ви сте владајућа коалиција, имате право
да усмерите где хоћете и шта хоћете, ваша ствар, само пробајте да будете коректни кад правите неки
материјал па реците Програм пословања за наредних десет година и то је програм, одредите приоритет,
слажем се, а ви програм пословања за 2015 усвајате крајем септембра, а почетком новембра очекује се снег,
шта ћете да радите, свака вам част. Хвала.''
Председавајући: ''Да ли се још неко јавља за реч, не, молим одборнике да се подизањем руке изјасне по
двнасетој тачки дневног реда са предложеним изменама. Ко је за?''
Након обављеног гласања донет је
ЗАКЉУЧАК
Усваја се Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мионица за 2015. годину (II
Ребаланс) са 24 гласа ЗА и 4 ПРОТИВ. Остали одборници нису гласали.
XIII
Председавајући: Прелазимо на тринесту тачку дневног реда, претрес предлога Одлуке o приступању
општине Мионица ''Националној асоцијацији локалних канцеларија за младе'', основаној од стране 56
локалних самоуправа у Републици Србији. Позивам Жељка Радосављевић као озвестиоца по овој тачки
дненвог реда.''
Жељко Радосаваљевић: ''Поштовани председниче, поштовани одборници, Национална Асоцијација
локалних канцеларија за младе је удружење градова и општина попут СКГО и НАЛЕД-а које имају
локалну Канцеларију за младе и активно се баве развојем локалне омладинске политике. Иницијатива за
формирање Асоцијације је покренута од стране локалних координатора Канцеларија за младе, а у циљу
унапређења квалитета рада, бољег умрежавања канцеларија и размене искуства на свим нивоима. Правно
и формално успостављање Асоцијације је резултат вишегодишњег заједничког рада координатора, као и
кључних партнера који обезбеђују стратешку и системску подршку целокупном процесу. Министарство
омладине и спорта, Немачка организација за техничку сарадњу и Међународна организација за миграције.
Асоцијација је званично формирана у марту 2014 године са 56 Канцеларија оснивача. Асоцијацију чини
тренутно 67 општина и градова из Србије са тенденцијом раста.Укратко, асоцијација брине о
Канцеларијама за младе које брину о младима. Асоцијација пружа могућност умрежавања, размене
искуства, учешће у заједничким пројектима, подршку у стручном раду кординаторима како би се
институционални оквир омладинске политике на локалу унапредио и био у складу са потребама младих у
локалној заједници. Асoцијација је партнер тренутно на два пројекта Национални са ЈАЗАС-ом из Новог
Сада и очекујемо резултате са европског Ерасмус. Општина не сноси никакве финансијске обавезе према
Асоцијацији. Циљеви Асоцијације су следећи: унапређења правног оквира и општих услова за развој
локалног институционалног система омладинске политике у Републици Србији, развој и унапређење
локалне омладинске политике у градовима и општинама на територији Републике Србије кроз рад
локалних Канцеларија за младе, остваривање заједничких интереса општина и градова у области локалне
омладинске политике, побољшање капацитета општина и градова за остваривање надлежности и пружање
услуга младима, Заступање заједнички утврђених интереса својих чланова, а посебно у поступку
доношења закона и других аката од значаја за унапређење квалитета живота младих у Републици Србији.
Асоцијација пружа подршку градовима и општинама у делокругу омладинске политике у следећем:
заједничко формулисање и заступање ставова, предлога и иницијатива чланова Асоцијације усмерених на
унапређење институционалног система локалне омладинске политике и Канцеларија за младе, сарадња са
државним органима у свим питањима од значаја за квалитетан рад локалних Канцеларија за младе и
успешно спровођење локалне омладинске политике, сарадња са институцијама и партнерским
организацијама из земље и иностранства ради унапређења квалитета рада локалних канцеларија за младе
и надлежности локалних координатора, пружање подршке локалним Канцеларијама за младе у изградњи
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капацитета за успешно дефинисање, примену и ревизију локалних стратешких докумената у области
омладинске политике, примени стандарда рада локалних канцеларија за младе и надлежности локалних
координатора, изради и примени пројеката из области омладинске политике и приступу финансијским
средствима у области омладинске политике,пружање подршке локалним канцеларијама за младе у
остваривању њихових надлежности кроз размену и пружање информација, обуке, саветодавну помоћ и
подршку, размену добре праксе, као и кроз разноврсне друге активности у складу са потребама чланица,
пружање подршке учешћу представника локалних канцеларија за младе у области међународне сарадње,
на међународним скуповима и у међународним организацијама,праћење стања, анализе и истраживања у
областима од значаја за положај младих на локалном нивоу, рад на пројектима и програмима који
доприносе развоју локалног институционалног система омладинске политике у Србији.''
Председавајући: ''Да ли се неко јавља за реч? Молимо одборнике да се подизањем руке изјасне по овој
тачки дневног реда. Ко је за?''
Након обављеног гласања донет је
ЗАКЉУЧАК
Усваја се Одлука o приступању општине Мионица ''Националној асоцијацији локалних канцеларија за
младе'', основаној од стране 56 локалних самоуправа у Републици Србији са 24 гласа ЗА. Остали
одборници нису гласали.
XIV
Председавајући: ''Прелазимо на четрнесту тачку дневног реда предлог Одлуке и именовању
координатора Канцеларије за младе који ће заступати општину у Националној асоцијацији. У материјалу
за данашњу седницу добили сте предлог Одлуке. Општинско веће је на својој седници утврдило предлог и
доставило Скупштини на даљу надлежност. Отварам расправу, да ли се неко јавља за реч? Нико. Молим
да се одборници подизањем руке изјасне по овој тачки. Ко је за?''
Након обављеног гласања донет је
ЗАКЉУЧАК
Усваја се Одлука о именовању координатора Канцеларије за младе, који ће заступати интересе
општине Мионица у ''Националној асоцијацији локалних канцеларија за младе'' са 24 гласа ЗА. Остали
одборници нису гласали.
XV
Милан Гавриловић: ''Хтео бих у име одборничке групе Демократске странке да упутим захтев
општинском руководству за одржавање једне седнице на којој би били челници Општине и на којој би
одговарали на питања одборника, да ли усменој или писменој форми, поднели смо иницијативу да то буде
у усменој форми. Тражимо од општинског руководства да присуствује некој седници и да буде тачка
дневног реда питања одборника везано за тренутну финансијску ситуацију у Општини. Под два, има доста
људи који су тражили од мене, мада је ова година прошла тако, да се можда поведе мало рачуна о тој
противградној заштити, да се активирају те противградне станице, да се одобре средства за те стрелце, да
се једноставно поведе рачуна јер практично овај наш крај просто живи од пољоприреде и ако се летина
уништи онда једноставно имаћемо доста социјалних случајева. Хтели смо тако неку иницијативу везано
за, што је било раније, да покренемо па да се то прихвати, за помоћ добрим студентима, добрим ђацима.
Не знам да ли то сада тренутно постоји, нисам у ситуацији да то могу да утврдим. Значи, добрим
спортистима, нешто као стипендија или нешто тако, да једноставно и ова наша Општина, ми смо у
ранијем делу плаћали путовање ђацима, да се у том правцу једноставно погледа мало и да се помогне,
помогну та социјална питања, сада смо закаснили за набавку тих бесплатних уџбеника, о томе неко треба
да води рачуна, тако да једна социјална свера у овој Општини се мало покрене и мислим да би ту требало
без обзира на различити став политичких размишљања треба да нађемо заједнички језик да помогнемо
онима везано за набавку дрва за огрев и све остало што је ранијих година било. Моја је сугестија да неко
из општинског руководства ко је задужен за ту социјалну сверу, да ли у Већу, да ли негде, да обрати
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пажњу на оне који стварно немају и да се нађу средства да се помогне јер све се теже живи тако да та
социјална категорија код нас је све израженија. Хвала.''
Председавајући: ''Захваљујем господину Гавриловићу на сугестији, једна напомена, на следећој
Скупштини која ће бити отприлике 15. 10. председник Општине ће одговарати на постављена питања
одборника, али је боље да то буде у писаној форми 48 сати пре одржавања Скупштине да се поднесу
захтеви и питања. Констатујем да је пета седница Скупштина завршена.''
Обрзиром да више није било питања и предлога седница је завршена у 13.30 сати.

ЗАПИСНИЧАР
Бранко Петровић

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Мирослав Ђурић
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