СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Година XXIV

Број 8.

Уторак, 12. септембар 2017.

На основу члана 36. Статута општине Мионица (''Службени гласник СО Мионица'', бр. 8/2008),
Скупштина општине Мионица на седници одржаној дана 12.09.2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА (ЛАП)
ОПШТИНЕ МИОНИЦА 2017-2022

Члан 1.
Усваја се Локални антикорупцијски план (ЛАП) за општину Мионица 2017-2022.
Члан 2.
Одлуку доставити Агенцији за борбу против корупције Београд.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Скупштине општине
Мионица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 06-37/2017
Мионица, 12.09.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013 и
105/2014,104/2016 и 108/2016), члана 18. став 5. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017 ), члана 36.
Статута општине Мионица (''Службени гласник Скупштине општине Мионица'', бр. 8/2008) и члана 11.
Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Мионица
(''Службени гласник СО Мионица'', бр.4/2015) Скупштина општине Мионица на седници одржаној дана
12.09.2017. године донела је
ОДЛУКУ
о прибављању непокретности у јавну својину општине Мионица
прикупљањем писмених понуда, за потребе изградње стамбене зграде за избегла лица
у оквиру РХП-а, Потпројекат 5
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Члан 1.
Oдобрава се прибављање непокретности у јавну својину општине Мионица прикупљањем писмених
понуда, за потребе изградње стамбене зграде за избегла лица у оквиру РХП-а, Потпројекат 5, по цени која не
може бити изнад процењене тржишне вредности непокретности коју својим актом утврђује надлежни
порески орган - МФ Пореска управа, Експозитура Мионица.

Члан 2.
Предмет прибављања је непокретност уписана у Лист непокретности бр. 289 КО Мионица Варош –
катастарскa парцела број 421/2/2, воћњак 2. класе, површине од 00.38.73 ха и катастарска парцела број
421/1, воћњак 2. класе, површине од 00.06.39 ха ( енклава у кат.парцели број 421/2 ), својина приватна,
Милесе ( Живојин ) Петровић из Мионице, цело право 1/1.

Члан 3.
Прибављањем непокретности из члана 2. ове Одлуке у јавну својину општине Мионица решава се
локација изградње стамбене зграде за избегла лица у оквиру РХП-а, Потпројекат 5, којом ће бити решена
стамбена ситуација 16 породица избеглих лица из Р Хрватске и Бих и то 9 станова кроз закуп/откуп и 7
станова кроз социјално становање у заштићеним условима.
Оправданост и целисходност прибављања непокретности у јавну својину општине Мионица
прикупљањем писмених понуда је у чињеници што тренутна локација на којој је требала да се гради
стамбена зграда за избегла лица у оквиру РХП-а, Потпројекат 5 је потребна за проширење капацитета и
пратећих објеката Спортске хале, за којима се указала потреба у новије време ( после конкурисања за
изградњу зграде ), а Општина Мионица нема у својини другу одговарајућу локацију која у складу са
планским документима одговара намени, а за коју би у кратком року могла да се прибави потребна
документација за изградњу те врсте објекта, самим тим је и Јавним позивом тражено да непокретност има
одређене карактеристике.
Члан 4.
Одобрава се износ од 10.828,80 евра, односно 240,00 евра по ару, у динарској противвредности по
средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате, ради прибављања непокретности означене као
катастарскa парцела број 421/2/2, воћњак 2. класе, површине од 00.38.73 ха и катастарска парцела број
421/1, воћњак 2. класе, површине од 00.06.39 ха, укупне површине 45.12 ари, обе у КО Мионица Варош у
циљу изградње стамбене зграде за избегла лица у оквиру РХП-а, Потпројекат 5.
Порезе и трошкове који буду произашли из закљученог купопродајног уговора у целости ће
сносити општина Мионица.
Поступак прибављања непокретности из члана 2. ове Одлуке спроводи се сагласно одредбама
Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/2011 и 88/2013), Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и
42/2017 ) и Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини
општине Мионица ( ''Службени гласник Скупштине општине Мионица'', бр. 4/2015).
Члан 5.
Овлашћује се заменик председика општине, да са власником земљишта, у име и за рачун општине
Мионица потпише уговор о прибављању непокретости.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику СО
Мионица ''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 464-12/2017
Мионица, 12.09.2017.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.

На основу члана 31. Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016 и 108/2016) , члана 5. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда (''Службени гласник РС'', бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017 ), члана 2. Став 4, тачка 3. Одлуке о
прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Мионица
(''Службени гласник СО Мионица'', бр.4/2015) и члана 36. Статута општине Мионица (''Службени гласник
СО Мионица'', бр. 8/08), Скупштина општине Мионица, на седници одржаној дана 12.09.2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Мионица
без накнаде у корист Српске православе цркве – Црквене општине Пауне
– Храма Свете тројице у Шушеоци

Члан 1.
Непокретност у јавној својини општине Мионица, отуђују се без накнаде из јавне својине општине
Мионица на следећи начин:
Грађевинско земљиште на катастарској парцели број 495, укупне површине 0.10.35 ха уписана у
листу непокретности број 305 КО Шушеока, као јавна својина општине Мионица отуђују се без накнаде из
јавне својине и преносе у својину Српске православне цркве - Црквена општина Пауне.
Члан 2.
Дужана је општина Мионица да дозволи и трпи да се лице из поглавља I ове одлуке, упише као
власник на непокретности која је пренета у својину.

Члан 3.
Обавезују се Српска православна црква - Црквена општина Пауне и општина Мионица да закључе
Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине у складу са Законом о јавној својини.
Порезе и трошкове који буду произашли из закљученог купопродајног уговора у целости ће
сносити општина Мионица.
Члан 4.
Поступак прибављања непокретности из члана 1. ове Одлуке спроводи се сагласно одредбама
Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 и 108/2016),
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Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', бр.
24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017 ) и Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању
стварима у јавној својини општине Мионица ( ''Службени гласник Скупштине општине Мионица'', бр.
4/2015).
Члан 5.
Овлашћује се заменик председика општине, да са власником земљишта, у име и за рачун општине
Мионица потпише уговор о прибављању непокретости.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику СО
Мионица ''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 464-13/2017
Мионица, 12.09.2017.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.
На основу члана 15. став 1. тачка 4. члана 33. став 1. тачка 5. члана 34, 35 и члана 42. став 6. тачка 6.
Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', бр. 111/09 , 92/2011 и 93/2012), Уредбе о саставу и
начину рада штабова за ванредне ситуације (''Службени гласник РС'', бр. 98/10) и члана 36. Статута
Скупштине општине Мионица (''Службени гласник СО Мионица'', бр. 8/2008),
Скупштина општине Мионица на седници одржаној дана 12.09.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

I Образује се Општински штаб за ванредне ситуације за територију општине Мионица (у даљем тексту:
Општински штаб), као оперативно стручно тело за координацију и руковођење заштитом и спасавањем у
ванредним ситуацијама.
Општински штаб чине: комадант, заменик комаданта, начелник и чланови општинског штаба.
У Општински штаб се именују:
1. Бобан Јанковић, председник Општине Мионица, комадант Општинског штаба
2. Милован Лекић, заменик председника Општине Мионица, заменик комаданта Општинског штаба;
3. Владимир Андрејевић, инспектор за послове цивилне заштите за општину Мионица, начелник
Општинског штаба;
4. Предраг Вујић, саобраћајни инспектор Општинске управе Мионица – лице задужено за обаваљње
стручних послова у ванредним ситуацијама;
5. Горан Рангелов, начелник Општинске управе Мионица, члан;
6. Мирослав Ђурић, председник Скупштине општине Мионица, члан,
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7. Ј угослав Милић, секретар Скупштине општине Мионица, члан;
8. Слободан Ковачевић, члан Општинског већа општине Мионица, члан;
9. Иван Ђуковић, члан Општинског већа општине Мионица, члан;
10. Нада Миловановић, инспектор за заштиту животне средине СО Мионица, члан;
11. Милан Петровић, стручни сарадник за пољопривреду СО Мионица, члан;
12. Александар Ковачевић, лице задужено за послове информисања у Општини Мионица, члан;
13. Александар Мишић, в.д. директор Дома здравља Мионица, члан;
14. Влада Јеренић, начелник Полицијске станице Мионица, члан;
15. Миливоје Павловић, директор ЈКП ''Водовод Мионица'' из Мионице, члан;
16. Зоран Читаковић, извршни директор ЈКП ''Водовод Мионица'' из Мионице, члан;
17. Славко Стојковић, шеф ''Електродитрибуције'' Ваљево, Радне јединице Мионица, члан;
18 Драган Новаковић, запослени у ЈКП ''Водовод Мионица'' из Мионице, члан;
19. Саша Богдановић, командир Ватрогасно спасилачке јединице Мионица, члан.
20. Стоја Лазаревић, секретар Црвени крст Мионица, члан;
21. Урош Стојковић, представник Ловачког друштва ''Војвода Живојин Мишић'', члан.
II Општински штаб по потреби посебним актом образује помоћне, стручно-оперативне тимове за
специфичне задатке заштите и спасавања.
III Општински штаб обавља следеће послове:
-

руководи и координира раду субјеката система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на
спровођењу утврђених задатака;
руководи и координара спровођење мера и задатака цивилне заштите;
разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености Плана заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама на територији општине Мионица;
прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање;
наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се користе
у ванредним ситуацијама;
стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и
предузетим мерама;
разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених и
оспособљених правних лица;
процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;
сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе;
именује поверенике и заменика повереника у насељеним местима;
разматра и предлаже доношење Одлуке о организацији заштите и спасавања на територији Општине
Мионица;
ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за Општину Мионица,
доноси наредбе, закључке и препоруке,
Обавља и друге послове у складу са законом.

IV Послови Општинског штаба финансирају се из буџетских средстава у складу са Законом.

V Даном ступања на снагу овог решења, престаје да важи Решење о образовању Општинског штаба за
ванредне ситуације за територију општине Мионица, бр. 02-12/2015 од 20.03.2015. године.
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VI Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Скупштине општине Мионица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 02-24/2017
Мионица, 12.09.2017 године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.

На основу члана 36. тачка 9. Статута општине Мионица (''Службени гласник СО Мионица'', бр.
8/2008),
Скупштина општине Мионица на седници одржаној дана 12.09.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
БИБЛИОТЕКЕ ''МИЛОВАН ГЛИШИЋ'' ИЗ МИОНИЦЕ
I. Поставља се Весна Марковић из Мионице, ЈМБГ 0505976776016, за вршиоца дужности
директора Библиотеке ''Милован Глишић'' из Мионице, на период од 6. месеци.
II. Решење ступа на снагу даном доношења од стране Скупштине општине Мионица, а решење
доставити Библиотеци ''Милован Глишић''из Мионице и именованој.
III. Решење објавити у ''Службеном гласнику СО Мионица''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 02-23/2017
Мионица, 12.09.2017. године.
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Садржај:

1.Одлука о усвајању Локалног антикортупцијског плана општине Мионица .............................................
2.Одлука о прибављању непокретноси у јавну својину општине Мионица прикупљањем писмених
понуда, за потребе изградње стамбене зграде за избегла лица оквиру РХП-а, Потпројекат 5................
3.Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине општине мионица за потребе Српске православне
цркве- Црквене општине Пауне-Храма Свете тројице у Шушеоци ..........................................................
4.Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Мионица..........................
5.Решење о именовању в.д. директора Библиотеке ''Милован Глишић'' из Мионице .............................

Издаје : Скупштина општине Мионица
За издавача: Југослав Милић, секретар Скупштине општине Мионица
Тираж: 30 примерака

Штампа: Скупштинска служба СО Мионица
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