СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Година XXVI

Број 2.

Петак, 15. март 2019.

На основу члана 36. Статута општине Мионица (''Службени гласник СО Мионица'', бр. 8/08),
Скупштина општине Мионица на седници одржаној дана 15.03.2019. године, донела је

ОДЛУКУ

I. Одобрава се да екстерну ревизију Завршног рачуна буџета општине Мионица за 2018. годину,
обави друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане
законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

II. Одлука ступа на снагу даном доношења од стране Скупштине општине Мионица, а Одлуку
доставити Државној ревизорској институцији.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 400-16/2019
Мионица, 15.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014 – др.
Закон и 101/2016 – др. Закон и 47/2018) и члана 11. и 15. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл.
гласник.РС'' бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин. изн., 125/2014 – усклађени дин изн. и
95/2015 усклађени дин изн. 83/2016, 91/2016 усклађени дин изн. и 104/2016 и усклађени дин изн. и 96/2017
усклађени дин изн. и 89/2018) и члана 36. Статута општине Мионица ( ''Сл. гласник СО Мионица'', бр.
8/2008) Скупштина општине Мионица на седници одржаној дана 15.03.2019. године, донела је

О Д Л У К У
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга на
територији општине Мионица и утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне
комуналне таксе.
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Члан 2.
Локалне комуналне таксе уводе се за :
1. истицање фирме на пословном простору,
2. држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина,
3. држање средстава за игру ("забавне игре").
Члан 3.
Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење
прописано плаћање локалне комуналне таксе .
Члан 4.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, прдмета или услуга за чије је коришћење
прописано плаћање локалне комуналне таксе .
Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуга .
Члан 5.
Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета или услуга од стране државних
органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе,
односно предузећа и установа чији је оснивач општина Мионица.
Члан 6.
Износи таксе прописују се тарифом локалних комуналних такси.
Тарифа локалних комуналних такси садржи 3 тарифна броја и саставни је део ове одлуке.
Члан 7.
Средства остварена наплатом локалних комуналних такси, које су прописане овом одлуком, су изворни
приход Општине и припадају буџету Општине.
Члан 8.
Обрачун и наплата комуналне таксе врши се преко Одељења за буџет и финансије Општинске управе
Мионица- Одесек за порез и локалне јавне приходе и органа надлежног за регистрацију возила .
Члан 9.
Обвезник локалне комуналне таксе дужан је да, за коришћење права, предмета или услуга за чије
коришћење је прописано плаћање локалне комуналне таксе, поднесе пријаву.
Уколико обвезник локалне комуналне таксе не поднесе пријаву у року прописаном овом Одлуком,
обавеза се може утврдити по службеној дужности на основу налаза надлежног инспектора, података из
евиденције надлежних органа и других података којима располаже орган надлежан за утврђивање таксе.
Пријава се подноси посебно за тарифни број 1. и 3.
Образац пријаве за утврђивање обавезе плаћања комуналне таксе из ст. 1. овог члана, утврдиће
Одељења за буџет и финансије- Одесек за порез и локалне јавне приходе .
Пријава за тарифни број 1. подноси се до 31. марта године за коју се утврђује локална комунална такса
или у року од 15 дана од дана почетка обављања делатности..
Пријава за тарифни број 3. подноси се до 31. марта године за коју се утврђује локална комунална такса
или у року од 15 дана од дана почетка држања средстава за игру.
Обвезник је дужан да сваку промену (трајне или привремене одјаве делатности, промене делатности,
промене локације објекта, стечаја или ликвидације и сл.) пријави надлежном органу у року од 10 дана од
дана настале промене.
Члан 10.
У погледу начина утврђивања комуналне таксе, поступака по правним лековима, начина и рокова
плаћања, камате, повраћаја, застарелости наплате, принудне наплате, казнених одредаба и осталог што није
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регулисано овом Одлуком, примењује се закон којим се уређује порески поступак и пореска администрација
и Закон о финансирању локалне самоуправе.
Члан 11.
Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове Одлуке врши Општинска управа –
Одељење за инспекцијске послове- комунална инспекција за локалну комуналну таксу из члана 2 тачка 3., а
за тачку 1. истог члана надзор врши Одељења за буџет и финансије- Одесек за порез и локалне јавне
приходе .
Члан 12.
Таксени обвезник, који пре добијања одобрења надлежног органа почне са коришћењем права,
предмета или услуга за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе, односно не поднесе
пријаву у роковима прописаним чланом 9. ове Одлуке, казниће се за прекршај, и то:

- Физичко лице или одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 25.000 динара,
- Предузетник новчаном казном у износу од 50.000 динара и
- Правно лице новчаном казном у износу од 100.000 динара.
Члан 13.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама за
територију општине Мионица број: 434-6/2018 од 13.06.2018.године.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Мионица .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 434-6/2019
Мионица, 15.03.2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.

ТАКСЕНА ТАРИФА
ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ

Тарифни број 1.
Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору утврђује се на годишњем нивоу
према величини правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство, према регистрованој
делатности обвезника, према годишњем приходу за мала правна лица и предузетнике и то:
Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстава у мала
правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају деллатности: банкарства; осигурања имовине
и лица; производњом и трговином нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским
производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају
годишњи приход до 50.000.000,00 динара, не плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на
пословном простору (у даљем тексту: фирмарина).
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Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна лица,
као и предузетници и мала правна лица који имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара (осим
предузетника и правних лица која обављају деллатности: банкарства; осигурања имовине и лица;
производњом и трговином нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским
производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека),
фирмарину плаћају на годишњем нивоу две просечне бруто зараде јединице локалне самоуправе.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна лица
(осим правних лица која обављају деллатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производњом и
трговином нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима;
производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) фирмарину плаћају на
годишњем нивоу три просечне бруто зараде јединице локалне самоуправе.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и
мала правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници а обављају делатности
банкарства, осигурања имовине и лица, производњом и трговином нафтом и дериватима нафте, производње
и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских
услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и
ноћних барова и дискотека фирмарину плаћају на годишњем нивоу десет просечних бруто зарада јединице
локалне самоуправе.
Под просечном зарадом, у смислу става 2.3. и 4. овог члана, сматра се просечна бруто зарада по
запосленом остварена на територији општине Мионица у периоду јануар – август године која претходи
години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа недлежног за послове
статистике.
Изузето од става 3. овог члана, јединица локалне самоуправе може утврдити и већи износ фирмарине, уз
претходну сагласност министарства надлежног за финансије.
НАПОМЕНА:
Локалну комуналну таксу по овом тарифном броју решењем утврђује Одељење за буџет и финансије
- Одесек за порез и локалне јавне приходе.
Обвезник таксе дужан је да најкасније до 31.марта текуће године, односно у року од 15 дана од дана
почетка обављања делатности поднесе пријаву Одесеку за порез и локалне јавне приходе и достави податке
од значаја за одређивање висине таксе, ради доношења решења.
Обвезник је дужан да одељењу из става 1.ове напомене, поднесе пријаву о свакој промени од
значаја за утврђивање таксе, у року од 15 дана од дана настанка промене.
Протеком рока из става 2. и 3. ове напомене Одесек за порез и локалне јавне приходе доноси
решење о обавези плаћања таксе по службеној дужности.
Под истакнутом фирмом, сматра се сваки истакнути назив или име, које упућује на то да правно или
физичко лице обавља делатност, без обзира где је фирма истакнута на пословном простору. Ако се на једном
пословном простору налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа само за једну фирму.
Правна лица и предузетници који делатност обављају у више издвојених пословних јединица, имају
умањење 70 % на сваку следећу истакнуту фирму. Првом истакнутом фирмом сматра се она истакнута на
седишту фирме.
Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору утврђује се у годишњем нивоу,
а плаћа се месечно и то тако да је обвезник дужан уплатити рату најкасније до 15-ог у месецу за претходни
месец.
До доношења решења о утврђивању таксе за текућу годину, такса се плаћа аконтационо у висини
обавезе за последњи месец у години која претходи години за коју се утврђује таксена обавеза.
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Тарифни број 2.
Годишња комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила утврђује се у следећим
износима:
1. За теретна возила:
- за камионе до 2 тоне носивости .......................................
- за камионе од 2 до 5 тона носивости...............................
-за камионе од 5 до 12 тона носивости...............................
- за камионе преко 12тона носивости ................................
2.

1.500,00 динара
2.000,00 динара
3.500,00 динара
5.000,00 динара

За теретне и радне приколице
(за путничке аутомобиле).......................................

500,00 динара

3. За путничка возила:
- до 1150 cm3 ............................................................ 500,00 динара
- од 1150 cm3
до 1.300 cm3
.................................. 1.000,00 динара
3
- од 1.300 cm
до 1.600 cm3
.................................. 1.500,00 динара
- од 1.600 cm3
до 2.000 cm3
................................. 2.000,00 динара
- од 2.000,00 cm3 до 3.000 cm3 ............................ 3.000,00 динара
- преко 3.000 cm3
.............................................. 5.000,00 динара
4.

За мотоцикле:
- до 125 cm3.........................................................
400,00 динара
- од 125 cm3 до 250 cm3
.............................................
600,00 динара
- од 250 cm3 до 500 cm3
............................................. 1.000,00 динара
- од 500 cm3 до 1200 cm3
............................................. 1.200,00 динара
- преко 1200 cm3
.............................................. 1.500,00 динара
5. За аутобусе и комби бусеве по
регистрованом седишту ...................................

-

50,00 динара

6. За прикључна возила: теретне приколице,
полуприколице и специјалне теретне
приколице за превоз одређених врста терета:
до 1 тоне носивости ......................................................
400,00 динара
од 1 до 5 тона носивости
..............................................
700,00 динара
од 5 до 10 тона носивости ...........................................
950,00 динара
од 10 до 12 тона носивости ......................................... 1.300,00 динара
преко 12 тона носивости ............................................... 2.000,00 динара

7. За вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата ............................
- чија је снага мотора од 66 до 96 киловата . ................
- чија је снага мотора од 97 до 132 киловата ................
- чија је снага мотора од 133 до 177 киловата .............
- чија је снага мотора преко 177 киловата ...................
8.

1.500,00 динара
2.000,00 динара
2.500,00 динара
3.000,00 динара
4.000,00 динара

За радна возила, специјална адаптирана
возила за превоз реквизита за путујуће забаве,
радње и атестирана специјализована
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возила за превоз пчела.......................................... 1.000,00 динара
НАПОМЕНА:
Таксени обвезник дужан је да таксу из овог тарифног броја уплати на одговарајући рачун јавних прихода
општине Мионица, пре регистрације, односно продужења важности регистрације и да органу надлежном за
регистрацију пружи доказ о уплаћеној такси.
Орган надлежан за регистрацију возила одбиће захтев за регистрацију уколико није достављен доказ о
уплати таксе по овом тарифном броју.
Тарифни број 3.
За држање средстава за игру (''Забавне игре'') – билијар, пикадо, флипери, електронске видео игре,
СЕГА – апарати, забавне игре на рачунарима, симулатори, видео аутомати и друге сличне направе које се
стављају у погон уз помоћ новца или жетона и друге сличне игре, таксе се плаћа месечно по средству за игру
и то:
1. Билијар (по столу) ............................................
500,00 динара
2. Томбола .............................................................
1.500,00 динара
3. Флипери и видео игре (по апарату).................
500,00 динара
4. Остало ...............................................................
1.000,00 динара
НАПОМЕНА:
Обвезник по овом тарифном броју је корисник простора, правно и физичко лице, односно предузетник
који држи апарате за игре, односно приређује забавне игре у простору.
Обвезник који држе средства за игру подложни такси по овом тафирном броју дужни су пре почетка
коришћења средстава за игру пријавити сва средства надлежном општинском органу управе - Одесек за
порез и локалне јавне приходе ради утврђивања комуналних такси, као и престанак коришћења средстава а
таксу су дужни платити у року од 15 дана од дана пријема решења о утврђивању таксе.

На основу члана 68. став 1. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број 135/04,
36/09 – др. закон, 72/09 – и др. закон, 43/2011 одлука УС и 14/2016), члана 36. Статута општине Мионица
(„Службени гласник СО Мионица“, број 8/08) и уз сагласност Министарства заштите животне средине број
401-00-1547/18 од 24.12.2018. године, Скупштина општине Мионица на седници одржаној 15.03.2019.
године, донела је
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ МИОНИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за територију
општине Мионица за 2019. године, утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава овог
фонда за реализацију започетих и реализацију нових приоритетних проблема заштите животне средине, уз
стварање услова за решавање и других проблема у наредном периоду, а све у складу са законима у области
заштите животне средине и другим посебним законима.
Планирани приход у буџету Општине Мионица за 2019. годину– средства фонда за заштиту
животне средине опредељена су у укупном износу од 18.800.000,00 динара и финансирају се из следећих
извора:
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1. Средства од накнаде за заштиту и унапређење животне средине која се наплаћује по Одлуци о
накнади за заштиту и унапређење животне средине
општине Мионица (Службени гласник
општине Мионица, број 1/2014, измене 5/2015), планирано 7.000.000,00 динара.
2. Пренета средства Буџетског фонда за заштиту животне средине 2018 године у износу од
10.300.000,00 динара
3. Средства Министарства за заштиту животне средине опредељених за санацију и рекултивацију
депоније на десној страни обале реке Рибнице у износу од 1.500.000,00 динара
II
Планирана финансијска средства буџетског Фонда из овог програма користиће се за финансирање
следећих пројеката и активности:
Редни
број

Намена
Активност / пројекат

Планирани износ
(динара)

1.

Праћење квалитета ваздуха, праћење нивоа буке у животној средини и
повремена циљана мерења индикатора животне средине, према
потреби

110.000,00

2.

Праћење квалитета воде на водотоковима

80.000,00

3.

Уклањање дивљих депонија

550.000,00

4.

Набавка опреме за организовано управљање чврстим отпадом набавка и уградња стубних металних канти, набавка мрежастих
контејнера за ПЕТ амбалажу, набавка соло канти, кеса и набавка
контејнера

200.000,00

5.

Одржавање јавних и зелених површина у Варош Мионица и Бања
Врујци

12.000.000,00

6.

Набавка садница и опреме за озелењавање и уређење јавних
површина у Варош Мионици и Бањи Врујци

500.000,00

7.

Уређење парковских површина- садња и замена дрвореда

400.000,00

8.

Учешће у инвестицији капиталног пројекта - Изградња регионалног
центра за управљање отпадом „Каленић“

610.000,00

9.

Израда пројекта за уклањање дивљих депонија

500.000,00

10.

Санација и рекултивација депоније на десној страни обале реке
Рибнице

11.

Израда пројектне документације (идејно решење, пројекат за
грађевинску дозволу, пројекат за извођење) за пречистач отпадних
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вода у Мионици
12.

Ревизија Локалног плана управљања отпадом на територији општине
Мионица

500.000,00

13.

Чишћење канала и корита водотокова другог реда од отпада и
наплавина на територији општине Мионица

500.000,00

14.

Чишћење канала и корита водотокова другог и трећег реда који
служе за прихват атмосферских вода на територији општине Мионица

200.000,00

15.

Програми информисања јавности о стању и квалитету животне
средине

10.000,00

16.

Сузбијање ларви и одраслих форми комараца

80.000,00

17.

Сузбијање крпеља

80.000,00

18.

Реализација програма спречавања коровске биљке амброзије у
урбаном делу општине

80.000,00

У складу са чланом 61. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др закон и 103/2015,
99/2016, 113/2017) може се вршити преусмеравање средстава унутар Програма у износу до 10% вредности
апропријације чија се средства мењају.
III
Финансирање, односно суфинасирање активности из овог Програма, вршиће се у зависности од
прилива средстава прикупљених у складу са приливом наменских уступљених средстава у складу са
Законом о заштити животне средине (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 135/2004, 36/09, 72/09,
43/2011 одлука УС и 14/2016).
IV
Када се приходи не остварују у планираном износу, председник општине Мионица утврђује
приоритетне активности, на предлог надлежног органа за заштиту животне средине Општинске управе
Мионица.
V
Стручне и административно техничке послове за реализацију програма и пројеката као и надзор над
извршавањем уговорених обавеза спроводи Општинска управа општине Мионица, преко стручних служби.
VI
О утрошку средстава буџетског програма у складу са чланом 100. став 6. Закона о заштити животне
средине („Сл. гласник РС“, број 135/04, 36/09, 72/09 – др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016),
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Министарству заштите животне средине Републике Србије биће достављен извештај о коришћењу
средстава најкасније до 31. марта текуће године за претходну.

VII
Овај Програм објавиће се у ''Службеном гласнику СО-е Мионица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 501-64/2018
Мионица, 15.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени
гласник Републике Србије" број 10/13, 142/14, 103/15 и 110/16), члана 36. Статута општине Мионица
(“Службени гласник СО Мионица”, број 8/2008) и Одлуке о буџету општине Мионице ("Службени гласник
СО Мионица", број 7/2018"). По прибављеном Решењу о давању претходне сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде (број 320-00-1003/2019-09 од 13.02.2019. године) на Предлог
програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину
Мионица за 2019. годину,
Скупштина оштине Мионица на седници одржаној дана 15.03.2019.године, доноси:

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ МИОНИЦУ
ЗА 2019. ГОДИНУ

I.

ОПШТЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ

И

ТАБЕЛАРНИ

ПРИКАЗ

ПЛАНИРАНИХ

МЕРА

Анализа постојећег стања
Географске и административне карактеристике:
Први писани подаци о Мионици се налазе сачувани у харачком тефтеру из 1818. године. У овом
спису се наводи да је у селу кнеза Раке Тешића (Мионици) у Ваљевској нахији тада било 38 домова, са 51
пореском и 113 харачких глава. Мионица постаје засебна општина у колубарском срезу, односно Ваљевском
округу 1839. године. На почетку 1895. године, краљевским проглашењем, Мионица постаје варошица, чиме
је озваничено њено развијање у насеље градског типа.
У Општини Мионица има 36 насељених места, и то место Мионица (варошица) и 35 села: Берковац,
Брежђе, Буковац, Вировац, Вртиглав, Велика Маришта, Голубац, Горњи Лајковац, Горњи Мушић, Гуњица,
Доњи Мушић, Дучић, Ђурђевац, Клашнић, Кључ, Команице, Крчмар, Маљевић, Мионица (село), Мратишић,
Наномир, Осеченица, Паштрић, Планиница, Попадић, Радобић, Рајковић, Ракари, Робаје, Санковић,
Струганик, Табановић, Тодорин До, Толић и Шушеока. Општина Мионица припада региону Шумадије и
Западне Србије, а у оквиру овог региона налази се у Колубарској области и административно припада
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колубарском округу. Поред Мионице, колубарском округу припадају општине: Ваљево, Љиг, Осечина, Уб и
Лајковац. Западну границу Општине чини општина Ваљево, са североистока се граничи са општином
Лајковац, са источне стране са општином Љиг, са југоистока са општином Горњи Милановац, а са
југозапада са општином Косјерић. Општина Мионица обухвата делове две географске целине: Подгорине и
Колубаре. Обухвата део Подгорине које представљају огранци Маљена и Сувобора, а Колубарски део
представљају средњи и доњи делови сливова Лепенице, Рибнице и Топлице. Територија општине Мионица
је неправилног облика издуженог од северо-истока према југо-западу. Дужа оса износи око 26 километара, а
краћа око 19 километара.
Општина Мионица обухвата површину од 329 km², што представља 13%
од укупне површине колубарског округа који заузима површину од 2.474 km². Укупан број становника по
попису из 2011. године у општини Мионица био је 14.335, a број становника по km² износи 43,6, што је
знатно испод просека за Републику Србију. Укупан број домаћинстава износи 4.616. На подручју Општине
Мионица има 35 катастарских општина.
.
Природни услови и животна средина:
Подручје oпштине Мионица показује велики опсег надморских висина, од 140 до 1.105 метара. На
северу Општине насеља су на нижим надморским висинама, до 200 метара. Средишњи делови Општине су
на висини од 200 до 400 метара, а на југу је планинска и субпланинска зона са надморским висинама већим
од 400 метара. Највиша кота у општини Мионица је Краљев сто са 1.103 метара надморске висине, а најнижа
кота је на ушћу реке Рибнице у Колубару са надморском висином од 136 метара.Надморске висине су
приказане у табели “Надморске висине катастарских општина у oпштини Мионица”. На подручју oпштине
Мионица је заступљена релативно стабилна, умерено-континентална клима, са извесним специфичностима,
које се манифестују као елементи субхумидне и микротермалне климе. Карактеришу је хладне зиме и сува и
топла лета. Средња годишња вредност максималне температуре ваздуха на подручју Мионице је 17,7ºC.
Највише вредности максималних температура ваздуха се јављају у месецу јулу (28,4ºC ) и у месецу августу
(28,3ºC). Средња годишња вредност минималне температуре ваздуха је 6,5ºC. Минималне температуре
ваздуха се јављају у зимском периоду и то у децембру (-1,6ºC) и фебруару ( -2,4ºC). Годишњи просечни број
дана са минималном температуром ваздуха нижом од -10оC је 7. Годишњи просечни број дана са
максималном температуром ваздуха нижом од 0ºC је 16. Годишњи просе чни број дана са минималном
температуром ваздуха нижом од 0ºC је 86. Годишњи просечни број дана са максималном температуром
вишом од 25ºC је 98. Годишњи просечни број дана са максималном температуром ваздуха вишом од 30ºC је
36, и годишњи просечни број дана са минималном температуром ваздуха вишом од 20ºC је 5. Гледано у
ширем контексту, у односу на западну Србију, Мионица има науједначеније температуре. Амплитуде
температура ваздуха (разлике измеду апсолутне максималне и апсолутне минималне температуре) износе у
просеку 10,9ºC. Амплитуда која је међу најнижима на поменутом простору указује на изузетну стабилност
температура ваздуха. Вредности ваздушног притиска крећу се у распону од 992,8–1.000,2 mb, док је
просечна годишња вредност 996,6 mb. Средња годишња вредност релативне влажности ваздуха
посматраног периода износи 72%. Највиша релативна влажност ваздуха је у децембру и износи 82%, а
најнижа је у летњем периоду године (јуни) и износи 64%. Брзина ветра се креће у интервалу од 1,2-1,8 m/s, с
тим што су њене највеће вредности у марту и априлу, а најмање у децембру и јануару. Годишњи просек
износи 1,5 m/s. Ветрови утичу на друге параметре климе (температуру ваздуха, релативну влажност ваздуха
и др.), а такође и на земљиште, јер повећавају његову испаравање. Инсолација или дужина сијања Сунца за
конкретно подручје, зависи од географске ширине, надморске висине, годишњег доба, експозиције терена,
облачности и чистоће ваздуха. Просечна годишња инсолација на овом подручју за посматрани период
износи 2.025,0 часова. Просечна месечна инсолација износи 168,7 часова, с тим што највећу инсолацију
имају пролећни и летњи месеци (мај, јун, јул, август), а најмању зимски месеци (децембар, јануар и
фебруар). Највећа осунчаност овог подручја је у јулу (278,7 часова), а најмања у децембру (64,4 часова).
Средња годишња облачност износи 6,0/10 покривености неба. Највећа облачност је у децембру и јануару и
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износи 7,4/10, а најмања је у августу и износи 4,5/10 покривености неба. Средњи годишњи број дана са
облачношћу мањом од 2 (ведри дани) износи 59. Средњи годишњи број дана са облачношћу већом од 8
(тмурни дани) износи 123. Знатно је већи број тмурних него ведрих дана, што је пропорционално средњој
годишњој облачности. Ово подручје се одликује просечном годишњом сумом падавина од 774,0 mm. Та
количина воденог талога неравномерно је распоређена по годишњим добима и месецима. За истраживани
период највећа количина падавина јавља се у јуну (89,2 mm) а најмања у фебруару (42,6 mm).
Општина Мионица има разгранату хидрографску мрежу, коју чине реке, подземне воде и извори.
Територија Општине гравитира интерним речним сливовима трију река: Рибнице која има стални ток од
изворишта до ушћа у Колубару, са притокама Манастирицом и Паклешницом, Лепенице (свој стални ток
формира на рачун истицања термалних и хладних карстних изданских вода у селу Кључ) и Топлице са
притокама Копљаницом и Берковачком реком, која има стални ток од села Берковца до ушћа у Колубару.
Сви водени токови припадају сливу реке Колубаре која је главни дрен површинских и подземних вода овог
подручја.
Надморске

К.Општ н.виси
ина
на

висине

катастарских

К.Општина

општина

у

oпштини

Мионица

н.виси К.Општ н.виси К.Општ н.виси К.Општ н.виси
на
ина
на
ина
на
ина
на

Беркова
ц

200635

Г.Мушић

165250

Миониц
а.с

150230

Попадић

180430

Табанов
ић

160200

Брежђе

300875

Гуњица

300550

Миониц
а.в

175185

Радобић

160195

Тодорин
До

155245

Буковац

374550

Клашнић

150200

Мратиш
ић

340770

Рајковић

200360

Толић

200385

Д.Муши
ћ

180253

Команице

180265

Наноми
р

155250

Ракари

180255

Вировац

140215

Дучић

180250

Кључ

200370

Осечени
ца

3501105

Робаје

280450

Вртигла
в

160250

Голубац

400535

Крчмар

4401035

Паштри
ћ

200435

Санкови
ћ

180220

Шушеок
а

145205

Г.Лајков
ац

325910

Маљевић

180- Планини
260
ца

480880

Струган
ик

360615

Ђурђева
ц

160260

Извор :

РГЗ,

Кат.непокретн
ости

Стање и трендови у руралном подручју
Демографске карактеристике и трендови:
По процени РЗС-а, за 2017. годину на подручју општине Мионице има 13.276 становника, док по
попису из 2002. године било је 16.513, а 2011. године 14.335 становника. Број домаћинстава у 2011. години
је 4.616, а од тога у руралном делу 4.042. Од овог броја у 2002. години било је 14.790 становника у руралном
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подручју општине, а у 2011. години овај број износи 12.715 становника. Укупан број становника у периоду
2002 – 2011 година смањен је за 2.178, а од тога 2.075 у руралном подручју. До смањења броја становника
дошло је у свим насељеним местима изузев у Селу Мионица где је број повећан за 123 становника. Ово је
наставак тренда смањења укупног броја становника којих је 1991. године било укупно 17.368.
По броју становника најбројнија насеља су: Варош Мионица 1620, Село Мионица 1569, Осеченица
710, Попадић 694, Дучић 522 и Паштрић 503. Сва остала насеља имају мање од 500 становника, а просечан
број по насељу је 398. просечан број становника у руралном делу је још мањи и износи 363 становника.
Најмање становника имају Гуњица – 101 и Клашнић – 107.
Од овог броја (14.335) 7.249 је мушког пола, а 7.086 женског пола. Према старости 2.022 или 14,1 %
је млађих од 15 година, 3.102 или 21,7 % старијих од 65 година, а просечна старост је 44,4 године.
Старосна структура је веома неповољна јер се просечна креће у оквиру дубоке демографске
старости и већа је од просечне у Републици.
Према образовној структури старијих од 15 година је 3.495 или 28,4 % становника је без школске
спреме и са непотпуним основним образовањем, 3.762 или 30,5 % са основним образовањем, 4.334 или 35,2
% са средњим образовањем и 692 или 5,6 % са вишим и високим образовањем.
Што се тиче миграционих кретања, 52% становника је мењало боравиште у оквиру територије
општине, а дневне миграције радно активног становништва одвијају се у оквиру општине са 63,6 % радно
активних становника, а у другим општинама у региону 22,3 %. У свим насељеним местима је приметна
депопулација која је изражена кроз смањење броја становника за 15,2 % у периоду 2002 – 2011. година, док
је у истом периоду број становника у руралном подручју смањен за 16,3 %. У укупном становништву
пољопривредно учествује са 27,6% .
Диверзификација руралне економије:
На територији Општине од укупног броја становника 6.793 је активно или 47,7 % становника, а од
тога 6.339 обавља занимање што је 44,2 % од укупног броја, односно 93,3 % од броја активних становника.
Овај проценат активног становништва и у оквиру тога учешће становника који обављaју занимање
представља развојну предност. Од броја активних 3.594 или 56,7% обавља занимање у пољопривреди, 833
или 13 % у прерађивачкој индустрији, 444 или 7 % у трговини и 226 или 3,56 % у грађевинарству. Ове
делатности обухватају 80,2 % активног становништва које обавља занимање.
Запослених у Општини је 1.858 од чега 46 % жена. Од овог броја 1.215 је запослено код правних
лица, 641 су приватни предузетници. Број запослених на 1000 становника је 133, а од тога 87 у правним
лицима. Број запослених лица на 1000 становника је знатно испод републичког који износи 239. Стопа
запослености је 15,1.
Незапослених лица је 608 од чега 172 први пут тражи запослење или 28,3 %, 219 или 36% је без
квалификације, 308 или 50,7 су жене, а број незапослених на 1000 становника је 43 што је испод
републичког просека. Стопа незапослености је 8,95. Друштвени производ у општини Мионица у највећем
делу се остварује у области пољопривреде. У структури мионичке привреде највеће учешће има
пољопривреда са око 50%. Прерађивачка индустрија учествује са око 22%, док трговина на велико и мало,
услуге одржавања учествују са око 15% док остатак представљају друге привредне гране.
Природне атрактивности општине Мионица значајне за развој туризма одликују се високим
степеном атрактивности. У њих убрајамо пре свега добар географско-саобраћајни положај. Од природних
атрактивности ту је и река Рибница и велики број живописних брдско планинских предела у непосредном
окружењу који делом и припадају подручју Општине (Сувобор, Маљен, Дивчибаре итд.). Од природних
лепота и туристичких потенцијала издваја се неколико природних пећина. Рибничка пећина се налази са
друге стране реке Рибнице. Улаз јој је у облику троугла, висине 12 метара, ширине 25 метара, и у нивоу
речне воде. У њој живи око петнаест врста слепих мишева, веома ретких у Европи. Због лепоте и реткости
заштићена је као природни споменик. Мокра пећина представља највреднији и најинтересантији туристички
потенцијал Равне Горе. Налази на надморској висини од 645 метара. Смештена је на левој долинској страни
реке Граба, која је једини хидрографски елемент овог простора. Управо се у Мокрој пећини и налази
извориште реке. Укупна дужина пећине је 395 метара, висинска амплитуда износи приближно 16 метара.
Пећина "Врело" у виду крашког врела, из ње извире река под истоименим називом, која се улива у
Палезничку реку.
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Kао друштвене претпоставка за развој туризма убрајамо и значајне културно – историјске
споменике као што су село Струганик са родном кућом Војводе Живојина Мишића, као и бројне манастире
и цркве и то: Манастир Боговађа са црквом Светог Ђорђа, основан је 1545. године, спаљен 1789. године за
време Кочине крајине, а народни прваци Хаџи-Рувим и Хаџи-Ђера су 1791-1794. године подигли нову цркву
и конаке. У то време постаје један од важнијих средишта отпора против Турака. Године 1805. био је једно
време седиште српског Правитељствујушчег совјета. Мионичка црква, храм Вазнесења господњег,
саграђена 1856. године и представља најстарију грађевину у Мионици. Црква Светог Петра и Павла
подигнута је 1907. године на рушевинама манастира, највероватније саграђеног за време Немањића. Црква
Светог Вавдења, као остатак манастира из 14. века, стављена је под заштиту Државе. Представља велику
српску светињу, јер су у њој сачувана два саркофага у којима су били сахрањени чланови светородне лозе
Бранковића: деспот Ђурађ, Јерина и Стефан Бранковић. Црква Светог Николе се налази на заравни изнад
реке Манастирице, заштићен је споменик културе. Најстарији податак о цркви је из 1736. године. Паљена је
1788. године за време Кочине крајине, а 1793. године обновили су је отац и син, Никола и Милован Грбовић,
кнежеви из Мратишића. До 1837. године била је у склопу манастирског комплекса.
Остали културно – историјски споменици такође имају своје туристичке вредности и то су:
-Камени мост Живојина Мишића, који осим архитектонске вредности има историјски значај. На
њему је славни војсковођа за време Колубарске битке зауставио Прву српску армију у повлачењу, повратио
јој борбени морал и вратио је на положај.
-Велимирови двори су остаци старог града из 15. века, заштићени споменик културе. Комплекс чине
део оградног зида дужине 40 метара, "кула" и једнобродна црква са припратом сачувана до висине венца.
Налази се на реци Лепеници.
-Добре воде, је место на падинама планине Сувобор, где се традиционално одржава чобански
планинарски вишебој.
Кулина је остатак средњовековног утврђења, на рановизантијским и праисторијским
основама. Има издужен облик и протеже се 80 метара правцем запад – исток са једном кулом у пречнику 8
метара на западној страни. Налази се у изворишном делу Крчмарске реке.
-Грбовића белег је место проналажења предмета из раног бронзаног доба.
Стари занати Удружење „Нада“ негује традицију израде ручних радова, а други занати који су
раније били развијени тренутно не постоје (опанчари, сарачи, ковачи, абаџије и слично).
Рурална инфраструктура:
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
Тренутно стање по питању водоснабдевања је такво да се за водоснабдевање индивидуалних
потрошача и индустрије на подручју општине Мионица користи вода из каптираних извора, као и бушених
и копаних бунара за потребе индивидуалних потрошача. Основна три система водоснабдевања су ’’Орловац
- Паштрић’’ и ’’Крчмар-Рајковић’’, као и крак “ Крчмар-Драчић” са кога се снабдева део села Шушеока и
Ђурђевац. Укупан капацитет са ових система је променљив у току године и креће се од 25 – 77 л/с. Ови
системи снабдевају 3.340 домаћинстава или 58% становништва у 22 насеља, док остатак – 42 %
становништва користи индивидуалне водоводне системе, углавном из плитких бунара или примитивно
изведених каптираних извора. Основни проблеми водоснабдевања су велики губици на постојећем систему
због застарелости опреме и самим тим честих кварова, мањак воде у летњем периоду, цевоводи са азбестним
цевима и лоша хигијенско – санитарна контрола индивидуалних изворишта.
САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Укупна дужина путева на територији Општине износи 292,918 километара. Од овога је 215,411 са
савременим коловозом. Државни путеви другог реда су у дужини од 82,218 километара од чега 75,111
километара са савременим коловозом. Општински путеви су дужине 210,7 километара, од чега 140,3
километара са савременим коловозом. Пруга Београд – Бар пролази границом Општине кроз место Дивци
удаљено 7 километара од средишта Општине. Путни правац Р 202 повезује магистралне путне правце М 4 и
М22 пролазећи централним делом општине (Дивци – Мионица – Љиг), а путни правац Р 205 повезује путне
правце М 22 и М 21 односно Ибарски пут са туристичким местом Дивчибаре.
И поред тога што се
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сваке године обнављају и асфалтирају нови путни правци, недостаци у саобраћајној инфраструктури
огледају се у техничко - технолошкој застарелости основне и пратеће инфраструктуре, незадовољавајући
квантитет и квалитет савремених саобраћајница и саобраћајне инфраструктуре у целини, а нарочито у
руралном делу општине у брдско – планинском подручју, мале могућности локалне самоуправе да утиче на
промену оваквог стања.
ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Међу трансформисаним видовима енергије најзаступљенија је електрична енергија. На територији
општине нема гасовода ни топловода са других извора, а постоје услови за развој мини хидроелектрана,
соларних електрана, погона на биомасу, коришћење термоминералних вода и слично што спада у обновљиве
изворе енергије. Снабдевање потрошача је обезбеђено преко три трафостанице 35/10 kv, средњенапонском
мрежом са трафостаницама 10/04 kv и нисконапонском мрежом. Постојећи капацитети електро енергетске
инфраструктуре су неприлагођени сталном притиску растуће потрошње на територији Општине. Ниво
изграђености преносне и дистрибутивне мреже тренутно није задовољавајући, како у погледу покривености
простора Општине, тако ни погледу капацитета саме мреже, техничких карактеристика водова и
дистрибутивних трафостаница.
ФИКСНА И МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА
На подручју општине је инсталирано шест дигиталних телефонских централа са укупним
расположивим капацитетом од 5.623 прикључака фиксне телефоније са до сада 4.461 претплатника у свим
насељеним местима, а целокупна територија је покривена сигналом мобилних оператера. Расположив део
телекомуникационе мреже који отпада на модерне оптичке каблове је минималан, односно недовољан да
одговори савременим телекомуникационим захтевима. Дистрибутивну и магистралну мрежу фиксне
телефоније најчешће чине бакарни каблови ограниченог фреквентног опсега и релативно мале брзине
преноса, недовољни за данашње потребе комуницирања и преноса података. Код мобилних оператера се
повремено јавља проблем слабијег сиигнала, а на ово доста утиче и конфигурација рељефа.
ПОШТЕ
На подручју општине Мионица функционише четири поштанске испоставе, са укупно седам
услужних шалтера. Јединице поштанске мреже су просторно лоциране у следећим насељима: Мионица
Варош, Брежђе, Рајковић и Горња Топлица. Постојећи просторни распоред поштанских испостава, њихов
број, као и асортиман и квалитет услуга које оне пружају не одговарају броју и степену разуђености насеља,
укупној површини Општине.
ПРИСТУП ИНТРНЕТУ
Могућност приступа интернету је обезбеђена преко ПТТ као провајдера за АДСЛ и бежичну
конекцију коју још обезбеђују и Теленор, ВИП, МТС и неки локални провајдери. Приступ интернету је овим
начинима обезбеђен за највећи део становништва.
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
Информисање становништва обавља се преко доступних телевизијских и радио програма,
интернета, сајта Општине Мионице, а од локалних медија на подручју општине не постоји ни радио ни тв
станица већ само локални месечни лист „Билтен“.
РЕШАВАЊЕ ПИТАЊА ОТПАДА
Општина Мионица има урађен Локални еколошки план којим је детаљно приказано стање и
проблеми по питању прикупљања и депоновања свих врста отпада, индентификовани загађивачи и кроз
циљеве дати правци за решавање проблема. ЈКП „Водовод Мионица“ пружа услуге сакупљања и одношења
комуналног отпада на теритотији општине Мионица. Организованим сакупљањем и одношењем отпада је
обухваћено 1790 домаћинстава, односно 850 домаћинстава у Вароши Мионица, 120 домаћинстава Села
Мионица и 820 домаћинстава Горње Топлице – Бања Врујци која обухвата територију три села тј. села
Ракари, Попадић и Берковац. С обзиром да се сакупљање и одношење отпада врши на територији која чини
само 15,68 % укупне територије општине Мионица, налази се велики број дивљих сметлишта и то 35, са
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којих се организовано, али само повремено одвози отпад. Отпад се одвози на депоније ван општине, а
предвиђена је изградња регионалне депоније на територији општинe Уб. Постројења за пречишћавање
отпадних вода не постоје па њихова изградња представља свакако један од најзначајнијих циљева у области
комуналне инфраструктуре уопште. Предвиђена је изградња постројења на подручју насеља Варош
Мионице и Бање Врујци. ЈКП „Водовод „ Мионица је надлежан за управљање отпадним водама, односно
канализационим системом на који је прикључено свега 510 корисника из категорије домаћинстава. Укупно
испуштене отпадне воде на годишњем нивоу износе 679.000 м3. Технолошке отпадне воде се непречишћене
директно уливају у реку Рибницу из дела индустријских погона који још увек обављају функцију
производње.
.
Показатељи развоја пољопривреде
.
Пољопривредно земљиште:
Од укупне површине према подацима из катастра, пољопривредно земљиште чини 22.291 ха. На
основу досадашњих праћења констатован је тренд повећања неплодног земљишта.
Агрохемијски параметри особина земљишта су утврђени анализом више од двеипо хиљаде узорака
земљишта са територије општине Мионица. Већина око 70% је кисело земљиште. На појединим теренима је
установљена велика количина кречног материјала. Главна одлика земљишта ове општине је закишељеност
која мора бити за потребе ратарских култура коригована.
Типови земљишта су – подзол (земљиште киселог супстрата), смеђе подзоласто (типично шумско
кисело и јако кисело) и смонице (вертисол) и метаморфозиране смонице (умерено ограничене у
продуктивности; сливови река Рибнице, Топлице и Лепенице). Смоница је у овом подручју типична
компактна и тешка за обраду. Земљиште је значајно угрожено ерозијом, клизиштима, поплавама у
водотоцима.
Према резултатима пописа пољопривреде из 2012. године од 22.291 ха коришћено је 16.313 ха што
износи 49,6 % укупне површине. По категоријама коришћено пољопривредно земљиште је, по попису, и
eвидентирано у следеће категорије: оранице и баште 9.050 ха, воћњаци 1.446 ха, виногради 3 ха, ливаде и
пашњаци 5.661 ха и остало земљиште (окућнице и др) 153 ха.
Од коришћених површина наводњава се 149 ха и то: 126 ха ораница и башта, 19 ха воћњака, 3 ха
ливада и пашњака и 2 ха осталог земљишта. Према врсти усева на ораницама и баштама наводњава се 84 ха
жита и силажног кукуруза, 25 ха поврће, бостан и јагоде и 17 ха остало. Површински се наводњава 55,0 %
површина, 11,5 % орошавањеми 33,5 % системима „кап по кап“.
У својини Републике Србије на територији општине Мионица, према катастарским подацима, има
841,23 ха пољопривредног земљишта.
До сада je 19,77 ха пољопривредног земљишта у својини Републике, а на територији општине
Мионица за 2019. годину издато у закуп у првом кругу Jавног надметања.
.
Вишегодишњи засади:
Под вишегодишњим засадима на подручју општине Мионица налази се 1.449 ха од чега 1.446 ха су
воћњаци и 3 ха виногради. Ово заједно чини 8,88 % коришћеног пољопривредног земљишта у 2.373
газдинства што значи да 68,64% газдинстава има неки облик воћарско – виноградарске производње тј.
поседује вишегодишњи засад.
Природни услови за производњу воћа нису ограничавајући фактор за
већину воћних врста како у погледу земљишта, тако и климатских услова јер је мионичка општина у
традиционално воћарском подручју Србије. Садашњи ниво производње је условљен непостојањем
удружења произвођача што проузрокује неорганизован и несигуран откуп производа. Уситњена производња
и мала могућност финансијских улагања утичу на количине и квалитет производа који се нуде тржишту, а
самим тим и постизање нижих цена и губитке у производњи. У прошлости је ова производња имала далеко
већи значај за општину и доносила знатно већу добит него данас. Природнии услови дозвољавају значајно
повећање површина под вишегодишњим засадима, а у вишим пределима општине нарочито повећање
површина под малином и купином. Осим овог, неопходно је увођење новог сортимента и савремене
технологије у производњи воћа.
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Од укупно 1.446 ха воћњака 659 ха је плантажних, а 767 екстензивних, док је од 3 ха винограда 2 ха
сорти за јело и 1 ха осталих винских сорти.
Од 1.446 ха воћњака 60 ха је јабука, 35 ха крушке, 4 ха брескве, 6 ха кајсије, 18 ха вишње, 1.192 ха
шљиве, 36 ха ораси, 8 ха лешници, 22 ха остало воће, 36 ха малине, 23 ха купине и 6 ха остало бобичасто
воће (боровница, аронија и сл). На подручју општине, у току предходних година подигнуто је око 5 ха
засада јабуке, по најсавременијој технологији гајења са книп садницама, наводњавањем „кап по кап“ и
противградним мрежама. Такође подигнуто је 8-10 ха засада боровнице, као и нових засада леске на
површини од око 3 хектара. Реализована је и инвестиција у подизању засада јагоде и малине на око 10 – 15
ха у комплексу парцела у селу Шушеока.
Сточни фонд:
За развој сточарсва постоји највећи број природних и инфраструктурних услова, а у прилог томе
говори и податак да је Мионица у блиској прошлости била подручје са допло већим бројем говеда него
данас и међу водећим произвођачима и извозницима товних грла тзв „babi – beef“ са чак 10.000 извезених
грла, а још пре један век подручје са веома развијеном сточарском производњом. Садашња производња је у
говедарству базирана већим делом на производњу млека и квалитетних приплодних грла, а мање у тов
јунади. Свињарство и овчарство су слабије заступљени у односу на говедарство и углавном се производе
товна грла, прасад и јагњад за клање. Изузетно је развијено живинарство, односно тов бројлера и
производња конзумних јаја где се број грла креће и до милион комада на стању и по томе је ова општина
друга у Србији, одмах после општине Житиште. Имајући у виду расположиву крмну базу, близину
великих откупних капацитета, потрошачких центара, извозне могућности, а пре свега традицију, постојеће
капацитете за узгој стоке и инвестициона опредељења комерцијалних газдинстава, потенцијали за даљи
развој сточарства нису ни изблиза исцрпљени. Извесна преоријентација потребна је у брдско-планинском
подручју, где се мора инсистирати на већем искоришћавању ливада и пашњака.
На подручју општине регистровано је 2.937 газдинстава која поседују стоку, а укупно је
регистровано 23.372 условна грла стоке (105 на 100 ха пољопривредне површине) што је сврстава међу
првих 25 општина у Србији по броју условних грла.
По гранама сточарства број грла је следећи: 11.136 говеда од чега 5.031 крава, 20.495 свиња од чега
2.362 крмача, 20.014 оваца од чега 15.656 приплодних, 1.269 коза, 88 коња, 792.545 кокоши, 361 ћурка, 488
патки, 104 гуске, 696 остала живина и 2.752 кошнице пчела.
Објекти
за
смештај
стоке
на
газдинствима својом бројношћу и капацитетима превазилазе тренутне потребе, односно искоришћеност. Код
дела постојећих објеката неопходно је улагање у савременију опрему, нарочито код музних крава.
За смештај говеда постоји 2.664 објекта са 27.366 места од којих се користи 10.984. За смештај
свиња има 2.024 објекта са 26.638 места од којих се користи 15.416. За смештај кока носиља има 1.163 са
372.853 места од којих се користи 322.526. За смештај остале стоке има 820 објеката капацитета 54.722
места од којих је коришћено 62.571.
.
Механизација, опрема и објекти:
На подручју општине Мионица регистровано је 410 једноосовинских трактора, 2.453 двоосовинских
трактора и 319 комбајна. Од прикључних машина регистровано је 140 берача кукуруза, 1.880 плугова, 1.474
тањираче, 1.325 дрљача, 88 сетвоспремача, 67 ротофреза, 471 растурач минералног ђубрива, 105 растурача
стајњака, 679 сејалица, 595 прскалица1.563 приколице и 1.347 косилица.
Механизација је веома стара јер је око 95 % свих трактора, комбајна и прикључних машина старије
од 10 година. Последњих година је присутан тренд увоза половних трактора и машина које су исто доста
старе, али су савременије у исправнијем стању од већине постојеће механизације на селу. Узрок овоме је
недостатак сопствених средстава за набавку нове и савремене механизације, као и неповољни банкарски
кредити за ове намене. Објекти за смештај стоке на газдинствима својом бројношћу и капацитетима
превазилазе тренутне потребе, односно искоришћеност. Код дела постојећих објеката неопходно је улагање
у савременију опрему, нарочито код музних крава.
За смештај говеда постоји 2.664 објекта са 27.366 места од којих се користи 10.984. За смештај
свиња има 2.024 објекта са 26.638 места од којих се користи 15.416. За смештај кока носиља има 1.163 са
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372.853 места од којих се користи 322.526. За смештај остале стоке има 820 објеката капацитета 54.722
места од којих је коришћено 62.571.
Објекти за смештај пољопривредних производа на газдинству регистровани су у следећем броју:
2.516 кошева за кукуруз капацитета 44.962 м3, 1.050 амбара капацитета 25.001 м3, 48 силоса капацитета
1.788 т. Кошеви и амбари се ккористе са око 50 % капацитета, а силоси са око 96 %. Сушара има 78
капацитета 1.852 м3, а коришћено је око 55% капацитета, а објеката за силажу је 380 са капацитетом од
43.033 м3 од чега је коришћено око 70 %. На подручју општине Мионица постоји 1.422 објекта за смештај
пољопривредних машина и опреме на газдинствима са укупним капацитетом 63.442 м2 од којих је
коришћено око 90%. Такође је регистровано и 6 хладњача капацитета од 476 м3 од којих је коришћено око
98 % капацитета.
Радна снага:
На подручју општине Мионица 3.457 пољопривредних газдинстава има укупно 8.231 члана и
стално запослених на газдинству од чега 3.575 жена и 4.656 мушкараца. Од овог броја 8.150 је на
породичним пољопривредним газдинствима, а 81 на газдинствима правних лица.
Носиоци газдинства су у 514 газдинства жене, а у 2.858 мушкарци. Чланова породице и рођака који
су обављали пољопривредну активност на газдинству је 4.772 од чега је 3.034 жене и 1.738 мушкараца.
Стално запослених на газдинству је 6 од чега 2 жене и 4 мушкарца.
Од укупно 3.919 годишњих радних јединица (ГРЈ) носиоци газдинства су остварили 1.674 од чега
176 жене, чланови породице и рођаци 1.969 ГРЈ од чега 1.267 жене и стално запослени на газдинству 64 ГРЈ
од чега 18 жене. У исто време сезонска радна снага је ангажована укупно 212 годишњих радних јединицаи
то у 1.798 породичних газдинстава је остварено 197 ГРЈ, а по основу уговора у 13 газдинстава 1 ГРЈ. У
газдинствима правних лица сезонска радна снага остварила је у 17 газдинстава 14 ГРЈ, а у по основу уговора
није регистрована ниједна ГРЈ. Старосна и образовна структура су скоро идентичне уукупној структури
становништва јер 89% становника насељава рурално подручје.
Према старости 2.022 или 14,1 % је млађих од 15 година, 3.102 или 21,7 % старијих од 65 година, а
просечна старост је 44,4 године. Према образовној структури старијих од 15 година је 3.495 или 28,4 %
становника је без школске спреме и са непотпуним основним образовањем, 3.762 или 30,5 % са основним
образовањем, 4.334 или 35,2 са средњим образовањем и 692 или 5,6 са вишим и високим образовањем.
Структура управника (менаџера) газдинстава је следећа: Од 3.457 газдинстава на 492 су управници
жене, а на 2.965 мушкарци. Од укупног броја 2.529 има само пољопривредно искуство стечено праксом тј.
85,8 %, 27 има курсеве из области пољопривреде, 84 средњу пољопривредну школу, 644 другу средњу
школу, 46 вишу пољопривредну школу или факултет, 127 другу вишу школу или факултет.
.
Структура пољопривредних газдинстава:
У општини Мионица има укупно 3.457 пољопривредних газдинстава што је 74,9 у односу на укупан
број домаћинстава који износи 4.616. Ових 3.457 газдинстава користи 16.313 ха пољопривредног земљишта
према следећој структури: - 30 пољопривредних газдинстава (ПГ) је без земљишта, 406 ПГ користи мање од
1 ха тј. укупно 267 ха, 535 ПГ користи 1 – 2 ха тј. укупно 809 ха, 1.323 ПГ користи 2 – 5 ха тј. укупно 4.506 ,
854 ПГ користи 5 – 10 ха тј. укупно 5.946 ха, 261 ПГ користи 10 – 20 ха тј. укупно 3.488 ха, 36 ПГ користи 20
– 30 ха тј. укупно 832 ха, 10 ПГ користи 30 – 50 ха тј. 355 ха, и 2 ПГ користе 50 – 10 ха тј. 109 ха.
У процентима стање је следеће: без коришћења земљишта је 0,86 % ПГ, 11,8 % ПГ користи до 1 ха
или 1,63 % земљишта, 15,47% ПГ користи 1 – 2 ха или 4.95% земљишта, 38,27 % ПГ користи од 2 – 5 ха или
27,82 % земљишта, 24,71 % ПГ користи од 5 – 10 ха или 36,84 % земљишта, 7,64 % ПГ користи 10 – 20 ха
или 21,38 % земљишта, 1,04 % ПГ користи 20 – 30 ха или 5,1 % земљишта, 0, 27 % ПГ користи 30 – 50 ха
или 2,17 % земљишта и 0,05 % газдинстава користи 50 – 100 ха или 0.66 % земљишта.
Структура газдинстава према броју условних грла је следећа:
- 2.937 газдинстава поседује сточни фонд што је 84,6 % ПГ или 63,6 % домаћинстава. Ова ПГ
поседују 23.372 условна грла. 2.366 ПГ поседује мање од 4 условна грла (УГ), 714 ПГ поседује 5 – 9 УГ, 186
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ПГ поседује 10 – 14 УГ, 75 ПГ поседује 15 – 19 УГ, 97 ПГ поседује 20 – 49 УГ, 29 ПГ поседује 50 – 99 УГ,
15 ПГ поседује 100 – 499 УГ и 5 ПГ поседује више од 500 УГ.
.
Производња пољопривредних производа:
Производња пољопривредних производа у ратарству на територији општине Мионица углавном је
усмерена на производњу жита, крмног биља и нешто индустријског биља, а све заједно у функцији
сточарске производње са веома мало тржишних вишкова који се најчешће реализују на подручју мионичке
или суседних општина. Постигнути приноси су у границама просека за регион.
Производња у воћарству базира се на производњи шљиве, јабуке, малине, купине и боровнице.
Доминира шљива, како по површинама, тако и по вредности производње, а углавном се прерађује у ракију,
делом продаје и троши у свежем стању, а део иде на сушење. Производња јабуке је углавном за локална
тржишта док се малина, боровница и купина највећим делом извозе.
Производња у сточарству се код говедарства базира највише на производњи млека, приплодних
грла и делимично тову јунади. У свињарству и овчарству производе се товна грла, прасад и јагњад за клање,
за домаће тржиште и извоз.
Производња у живинарству је веома развијена, а производи се углавном пилеће месо, јаја и
нарочито коке носиље за тржиште широм Србије. Јаја и месо се највише продају на тржишту Београда – на
пијацама где произвођачи дуги низ година имају закупљене тезге и у трговинама. Квалитет живинарских
производа је, због релативно дуге традиције препознатљив на тржишту.
Физички обим производње у
ратарству је око 5.496 т пшенице, 15.503 т кукуруза. 2.135 т кромпира,11.574 т крмног биља, 5.767 т ливаде.
У воћарству 5.691 т шљиве, 351 т јабуке, 224 т крушке, 44 т дуње, 40 т брескве, 51 т ораси, 42 т
јагоде, 214 т малине, 51 т купине, 173 т вишње, 104 т трешње, 23 т кајсије, 11 т грожђе.
У сточарству нема прецизних података о количинама произведеног меса па се процене базирају на
бројности грла стоке. Код производње млека регистрован је откуп 7.462.000 литара. Знатан део млека
заврши и у преради у домаћинствима и прода се углавном на пијацама. У живинарсву је регистрован откуп
15.932.000 комада јаја.
До сада на територији општине нема ни један произвођач који се бави производњом органских
производа.

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника:
На подручју општине Мионица нема активних земљорадничких задруга ни удружења изузев
Удружења одгајивача говеда сименталске расе „Колубара“ са седиштем у Лајковцу где су учлањени
одгајивачи са подручја мионичке општине. На подручју општине је раније било 13 задруга које су се касније
укључиле у АИК „Србијанка“ и по распаду комбината и саме се угасиле. Постоји само задруга „Мионица“,
али она није активна већ се неколико радника издржава издавањем имовине у закуп.
Трансфер знања и информација:
Трансфер знања и информација до пољопривредника обавља се преко Одељења за локални и
економски развој-службе за пољопривреду Општинске управе Мионица, ПССС Ваљево, листа Напред,
телевизије ВТВ Ваљево, телевизије ВАЉЕВО ПЛУС, ГЕМ телевизије Лазаревац, тв канала са националном
фреквенцијом, дневних листова и интернета.
Највећу улогу и поверење имају ПССС Ваљево и
општинска служба за пољопривреду, а пренос знања врши се свакодневно контактом са произвођачима,
зимским школама за пољопривреднике, показним вежбама на имањима земљорадника, организовањем
огледа са стрним житима и кукурузом, посета сајмовима и изложбама из области пољопривреде,
дистрибуцијом писаних упутстава и брошура.
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Табела 1. Мере директних плаћања
Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
буџет за
текућу
годину без
пренетих
обавеза (у
РСД)

Износ
постицаја по
јединици
мере
(апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%) (нпр.
30%, 50%,
80%)

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе

Износ
постицаја по
јединици
мере
(апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%) (нпр.
30%, 50%,
80%)

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе

УКУПНО

Табела 2. Мере кредитне подршке
Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
буџет за
текућу
годину без
пренетих
обавеза (у
РСД)

УКУПНО

Табела 3. Мере руралног развоја
Редни број

Назив мере

Шифра
мере

1

Инвестиције у
физичку имовину
пољопривредних
газдинстава

101

2.000.000,00

70

50.000,00

0,00

2

Управљање
ризицима

104

3.000.000,00

100

0,00

0,00

УКУПНО
Табела 4. Посебни подстицаји

Планирани
Износ
Максимални
буџет за текућу подстицаја по износ подршке
годину без
кориснику
по кориснику
пренетих
(%) (нпр.
(ако је
обавеза (у
30%, 50%,
дефинисан)
РСД)
80%)
(РСД)

5.000.000,00
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Редни
број

1

Назив мере

Подстицаји за
промотивне
активности у
пољопривреди
и руралном
развоју

Шифра
мере

Планирани
буџет за
текућу
годину без
пренетих
обавеза (у
РСД)

Износ
постицаја по
јединици
мере
(апсолутни
износ у
РСД)

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%) (нпр.
30%, 50%,
80%)

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе

402

2.500.000,00

0,00

100

0,00

0,00

УКУПНО

2.500.000,00

Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне
подршке, мера руралног развоја и посебних подстицаја
Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
буџет за
текућу
годину без
пренетих
обавеза (у
РСД)

Износ
постицаја по
јединици
мере
(апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%) (нпр.
30%, 50%,
80%)

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе

УКУПНО
Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Вредност у
РСД

Буџет

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за 7.500.000,00
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза)
Планирана средства за директна плаћања

0,00

Планирана средства за кредитну подршку

0,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја

5.000.000,00

Планирана средства за посебне подстицаје

2.500.000,00

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања,
кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја

0,00

Пренете обавезе

0,00

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике:
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Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
територију општине Мионица утврђујe се структура мера, односно намена и начин коришћења средстава за
2019. годину, у укупном износу од 7.500.000,00 динара (1,11% буџета) која су Одлуком о буџету општине
Мионица за 2019. годину ('Службени лист општине Мионица број 7/2018), опредељена на буџетским
позицијама 72,73 и 74. Потенцијални корисници мера подршке су регистрована пољопривредна
газдинства са територије општине Мионица са активним статусом у складу са Правилником о упису у
регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације
Реализација Програма, односно дефинисане мере допринеће:
•
модернизацији производње и јачању производне конкурентности:
повећање продуктивности газдинства,
смањење производних трошкова;
•
достизању националних и стандарда ЕУ на пољу:
заштите животне средине, јавног здравља,
здравља животиња и биљака,
добробити животиња,
•
повећању квалитета производа, хигијене и безбедности хране;
•
побољшању конкурентности породичних пољопривредних газдинстава;
•
побољшању квалитета производа уз испуњавање националних и ЕУ стандарда у области
безбедности хране и заштите животне средине;
•
добијању производа веће додате вредности у циљу повећања доходка и побољшању
одрживих услова за живот сеоског становништва.
Пољопривредна политика и политика руралног развоја Републике Србије обухвата низ мера и
активности које предузимају надлежни органи у циљу обезбеђивања квалитетне и здравствено исправне
хране, јачања конкурентности пољопривредних производа на тржишту, подизања нивоа животног стандарда
пољопривредника, пружања подршке руралном развоју и заштити животне средине од негативних утицаја
пољопривредне производње.
У складу са овом политиком и општина Мионица, као јединица локалне
самоуправе спроводи активности везане за пољопривредну производњу и рурални развој на својој
територији.
.
Информисање корисника о могућностима које пружа
пољопривредне политике и политике руралног развоја:

Програм

подршке

за

спровођење

Билтен Општине Мионица, лист Напред, сајт Општине Мионица, регионалне радио и тв станице, и
у Одељењу за локални и економски развој Општинске управе Мионице-служби за пољопривреду.
.

Мониторинг и евалуација:
Реализацију програма обавља Комисија за спровођење Програма подршке пољопривредне
политике и политике руралног развоја коју образује Председник општине. Задатак Комисије је да распише
Конкурс за доделу подстицајних средстава из буџета Општине у пољопривреди, и да након завршеног
конкурса и обраде захтева за подстицаје, утврди прелиминарну листу кандидата у складу са критеријумима
конкурса. Нераспоређена средства по мерама могу се преусмерити на меру где је већи број поднетих
захтева, од средстава предвиђених мером у оквиру програма, на основу предходно добијене сагласности
министарства на измену програма, правећи нову прелиминарну листу кандидата до утрошка средстава у
границама опредељених. Комисија предлаже расподелу средстава и утврђује коначну ранг листу на основу
обрађених захтева. У складу са правоснажном одлуком о додели средстава Председедник општине
закључује уговор са корисницима средстава којима се регулишу међусобна права и обавезе, Председник
општине доноси решење о исплати подстицајних средстава на наменске рачуне корисника у року од 15 дана
од дана закључивања уговора. Обавеза корисника подстицаја је да добијене подстицаје користи са пажњом
доброг домаћина и да сву документацију која се односи на исплату подстицајних средстава чува најмање 5
година од дана исплате подстицајних средстава, а прецизније ће бити регулисано уговором.
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II.ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
2.1. Назив и шифра мере:
101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

.

2.1.1. Образложење:
Основне карактеристике пољопривредног сектора на територији општине Мионица произилазе из
неповољне структуре пољопривредних газдинстава. Уситњеност поседа, мали број грла стоке на
породичним фармама, неадекватни производни и смештајни објекти, слаба примена савремених технологија
производње и увођење новог сортимента су карактеристике локалне пољопривреде. Тренутно, постоји
општи недостатак количина пољопривредних производа одговарајућег квалитета, посебно меса, воћа и
поврћа и других производа који би се користили првенствено за покривање локалних и регионалних
потреба. Један од веома битних узрока недовољне конкурентности мионичке пољопривреде јесте ниска
продуктивност која произилази и из недовољне техничке и технолошке опремљености газдинстава.
Постојећа механизација је застарела. Пољопривредна газдинства, због неповољног економског и социјалног
стања, нису у могућности да сама обезбеде довољно средстава за модернизацију производње.
Повећањем расног састава сточног фонда, куповином модерне опреме и заснивањем нових
производних засада на пољопривредним газдинствима могуће је побољшати економске аспекте деловања и
знатно боље испуњавати захтеве одржавања природних ресурса, заштите и добробити животиња и
безбедности хране.
Ова мера је у складу са тачком 1.18 овог програма и Стратегијом развоја општине Мионица, као и
са националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014-2024. Сектор - Воће, грожђе, поврће и
цвеће. Структуру биљне производње сеоског подручја општине Мионица карактерише велика хетерогеност,
производња махом за сопствене потребе и мањим делом за тржиште, што је последица уситњености сеоског
поседа, недовољне едукације и недовољне примене савремене технологије производње. За сада је само око
35 ха под воћем (јабука, јагода, боровница) подигнуто или у фази припреме по најсавременијој технологији
производње. Осим овог и постојећа структура сортимента, неадекватан садни материјал, недостатак
специјализоване механизације, недовољно површина које се наводњавају, недовољно искоришћених
површина погодних за воћарску производњу, као и недостатак финансиских средстава за инвестиције,
имајући у виду да се уложена средства враћају након 3-5 година додатно угрожавају ову производњу.
Интервенције у оквиру ове мере ће бити усмерене на подршку сектору за инвестициона улагања
произвођача приликом заснивања нових и обнављања постојећих производних засада, што ће уз редовну
примену савремене агротехнике давати високе, квалитетне и стабилне приносе, побољшати сортимент
засада квалитетнијим сортама. Ефекти ће се огледати и у усвајању нових технологија гајења у сарадњи са
ПССС Ваљево, повећаној понуди квалитетнијег воћа што ће даље омогућити и заједнички наступ
произвођача на тржишту.
.
2.1.2. Циљеви мере:
Општи циљеви:
- Стабилност дохотка пољопривредних газдинстава;
- Повећање производње;
- Побољшање продуктивности и квалитета производа;
- Смањење трошкова производње;
- Унапређење техничко-технолошке опремљености;
- Одрживо управљање ресурсима и заштите животне средине;
- Раст конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта;
- Усклађивање са правилима ЕУ, њеним стандардима, политикама и праксама.
Специфични циљеви по секторима:
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Сектор -Воће:
Повећање површина под интензивним засадима; Повећање квалитета, количине и разноврсности
понуде воћа за домаће и инострано тржиште, као и обезбеђење постојећих прерадних капацитета (хладњаче)
неопходном сировином.
.
2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду:
Мера је комплементарна са мерама Националног програма за рурални развој. Двоструко финансирање
предвиђене мере ће се спречити тако што ће се конкурсном документацијом тражити: да рачуни и остала
документа буду оргинална, као и потписивањем изјаве корисника да са пуном материјалном и кривичном
одговорношћу није користио средства по другом основу за исте инвестиције које су предмет захтева, те
увидом у евиденцију реализованих подстицаја од стране локалне самоуправе - општине Мионица.
Издавањем потврде надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалиштва, односно
седишта као и према месту где се налази објекат предмета инвестиције подносиоца захтева да за предметну
инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу ( субвенције, подстицаји, донације), односно да
иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја спречава се или омогућује
подношење захтева за подстицаје Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управи за
аграрна плаћања или другим органима и организацијама који овакав доказ предвићају за доделе својих
подстицаја. Потврда се издаје на основу евиденције реализованих инвестиција код локалне самоуправе.
.
2.1.4. Крајњи корисници:
Крајњи корисници мере су физича лица-регистрована комерцијална пољопривредна газдинства са
активним статусом са пребивалиштем на територији општине Мионица, регистрована (обновљена) код
Управе за трезор, филијала Ваљево, експозитура Мионица у складу са законом којим се уређује
пољопривреда до дана објављивања конкурса за подстицаје.
.
2.1.5. Економска одрживост:
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској
одрживости улагања.
.
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике:
Општи критеријуми за кориснике по овој мери:
- Да је комерцијално породично пољопривредно газдинство са територије општине Мионица
(физичко лице) са активним статусом регистровано код Управе за трезор, филијала Ваљево, експозитура
Мионица у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације,
као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“ бр. 17/13, 102/15,
6/16, 46/17 и 102/18) регистровано (обновљено) до дана објављивања конкурса, што доказује одговарајућом
документацијом из регистра пољопривредних газдинстава;
- Предмет инвестиције реализован у периоду од 01.10.2018. године до 30.11.2019. године на
парцелама које су уписане у регистар;
-Корисник мора да достави доказ о извршеном плаћању и набавци предмета субвенције, које мора
бити извршено у периоду од 01.10.2018. године до 30.11.2019 години до дана подношења захтева, и то:
1) рачун (фактура) која гласи на име и извод или налог за плаћање оверен од стране банке ако је плаћање
извршено безготовински, или
2) рачун (фактура) која гласи на име и фискални исечак ако је плаћање извршено готовински;
- Да је најмања вредност инвестиције 30.000,00 динара са пдв-ом;
- Да је измирио доспеле обавезе по основу изворних јавних прихода, што доказује издавањем
уверења из локалне пореске администрације које не сме бити старије од три месеца;
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- Корисник, за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом
основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за
коришћење подстицаја;
- Да је потписао изјаву да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима.
- Kорисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Мионица.
- Корисник не сме да отуђи предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје у року од пет
година од дана исплате подстицаја и да се у том периоду предмет наменски користи;
.
2.1.7. Специфични критеријуми:
Сектор - Воће
У сектору производње воћа, грожђа, поврћа, хмеља и цвећа, прихватљиви корисници треба да:
1) у РПГ имају уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих биљних
култура;
2) имају: мање од 2 hа јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 hа другог воћа, односно 0,150 hа цвећа, односно 0,2-100 hа винове лозе;
3) у случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) производних (са
наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе, имају на крају инвестиције: 0,1-50 hа јагодастих врста
воћака и хмеља, 0,3-100 hа другог воћа, 0,2-100 hа винове лозе;
Прихватљиви корисници за инвестицију 101.4.1 су пољопривредна газдинства која планирају
заснивање производње једне воћне врсте или винограда у периоду од 01.10. 2018. године до 30.11.2019.
године и то на површини не мањој од 0,30 ха за коштичаво воће, од 0,30 ха јабучасто воће, од 0,10 ха за
јагодичасто воће- воћних врста јагоде, малине и купине, и од 0,20 ха за виноград.
.
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра инвестиције

Назив инвестиције

101.4.1

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање)
вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе

2.1.9. Критеријуми селекције:
Редни Тип критеријума за избор
број
1

Да/Не

Бодови

не

Не

Приликом спровођења ове мере није предвиђено бодовање подносилаца
захтева за коришћење подстицаја већ ће се исплата подстицаја вршити по
редоследу подношења захтева, до утрошка средстава у Буџетском фонду
за пољопривреду, на основу испуњења услова прописа

2.1.10. Интензитет помоћи:
Максимални износ подстицаја за инвестиције је 70% од вредности инвестиције без пдв- и то до
50.000,00 динара по кориснику под условом да најмања вредност инвестиције буде 30.000,00 динара са пдвом.Конкурсном документацијом ће се прецизирати прихватљиви трошкови.
.
2.1.11. Индикатори/показатељи:
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Редни број

Назив показатеља

1

Укупан број подржаних пројеката

2

Укупна вредност инвестиција у физичка средства

3

Површина под новим вишегодишњим засадима

4

Укупно учешће ЈЛС (РСД)

2.1.12. Административна процедура:
Подстицаји за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава одобраваће се путем
конкурса. Конкурси ће се дефинисати по секторима и врстама инвестиција у оквиру мере по претходно
утврђеним критеријумима и расположивим средствима. Конкурси ће се објављивати путем штампаних и
електронских медија. Пријем захтева, у складу са конкурсним условима, вршиће Комисија за спровођење
програма мера општине Мионица. Детаљне административне провере се спроводе ради утврђивања да ли је
потпун, поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева испуњени.
После административне контроле, прихватљиви захтеви ће бити проверени теренским обиласком
газдинстава потенцијалних корисника.
Коначну одлуку о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичка
средства пољопривредних газдинстава доноси Комисија за спровођење програма мера општине Мионица.
Начин реализације одобрених подстицајних средстава и обавезе корисника прецизираће се решењем које
доноси Преседник општине. На основу Одлуке Комисије Преседник општине доноси Решење о расподели
средстава из буџета Општине Мионица за доделу подстицајних средстава у пољопривреди, након чега се
врши исплата на наменске рачуне пољопривредних газдинстава.
.
2.2. Назив и шифра мере:
104 Управљање ризицима

.

2.2.1. Образложење:
У складу са Законом о подстицајима и руралном развоју („Службени гласник РС“ бр. 10/13, 142/14 и
103/15), АП и ЈЛС могу да утврђују мере подршке који се односе на премију осигурања за усеве, плодове,
вишегодишње засаде, расаднике и животиње животиње, кроз подстицаје за инвестиције у пољопривреди за
унапређење конкуретности и достизање стандарда квалитета. Ова мера је у складу са националном
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014-2024.године. Подстицај за премију осигурања за усеве,
плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње има за циљ сигурност у производњи, односно
надокнаду штете причињене елементарном непогодом. Нестабилна клима последњих година и висок степен
ризика у пољопривредној производњи (град, поплава, мраз, суша) последица су огромних губитака у
пољопривреди (штета од мајских поплава 2014. године на пољопривреди је процењена на 30.582.552,00
динара без вредности штете на клизиштима). Наш циљ је да се овом мером на један начин заштите
произвођачи од ризика. Мали број пољопривредних газдинстава врши осигурање пољопривредне
производње и користи могућност регресирања премија осигурања.
Према подацима из катастра на територији Општине пољопривредно земљиште чини 22.291 ха, а
према попису пољопривреде из 2012. године 16.313 ха представља коришћено пољопривредно земљиште, од
чега је под мрежама за заштиту од града свега 12 ха под воћним врстама. Овакви подаци нас упућују на
неопходност примене ове мере.
Сврха ове мере је заштита од ризика целокупне површине засејане
стрним житима (пшеница, јечам, овас и тритикале) на подручју Општине. Циљну групу представљају
пољопривредна газдинства са територије Општине која се налазе у активном статусу. Искуство нам говори
да је у 2016. години од стране Осигуравајућег друштва исплаћена ливидирана штета у износу од 484.235,00
динара за свих 57 газдинстава која су пријавила штету од града на стрним житима.
.
2.2.2. Циљеви мере:
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Осигурање усева пшенице, јечма, овса и тритикала рода 2019. години на целој територији општине
Мионица. Овом мером цела територија општине Мионице, односно усеви стрних жита на целој територији
Општине биће заштићени од евентуалних природних непогода. Тако да ће се на пољопривредним
газдинствима на територији Општине у знатној мери смањити могући ризик у производњи стрних жита и на
тај начин допринети економској стабилности и побољшању укупних перформанси истих. Спровођењем ове
мере обезбедиће се исплата штете за сва газдинства, која евентуално претрпе штету од елементарних
непогода.
.
2.2.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду:
Постоји комплементарност мере-подстицај за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих
засада, расадника и животиња са НПРР и са Уредбом о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном
развоју („Службени гласник РС“ бр. 8/16). Двоструко финансирање није могуће јер Осигуравајуће друштво
не може да оствари подстицаје код МПШВ, а за премију осигурања пољопривредна газдинства не могу
конкурисати код Општине.
.
2.2.4. Крајњи корисници:

Осигуравајуће друштво.

.

2.2.5. Економска одрживост:
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или
пројекат о економској одрживости улагања.
.
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике:
2.2.7. Специфични критеријуми:

Нема

.

Нема

.

2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра инвестиције

Назив инвестиције

104.3

Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

2.2.9. Критеријуми селекције:

.

Редни Тип критеријума за избор
број
1

Да/Не

Бодови

не

Не

Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере.

2.2.10. Интензитет помоћи:

премије

Максимални износ подстицаја за премију осигурања износи 100% од вредности укупно плаћене
без пдв-а .
.

2.2.11. Индикатори/показатељи:
Редни број

Назив показатеља

1

Површина у ха осигураних од штета на усеву пшенице, јечма, овса и тритикала.

2

Укупан број подржаних газдинстава за регрес премије осигурања.
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2.2.12. Административна процедура:
Спровођење поступка Јавне набавке мале вредности - услуге осигурања пшенице, јечма, овса и
тритикала рода 2019. године на територији општине Мионица. Након спровођења поступка и доношења
Одлуке о избору најповољније понуде председник Општине, као носилац извршне власти, закључиће
Уговор са најповољнијом осигуравајућим друштвом. Након потписивања Уговора, а у случају настанка
штете, осигуравајуће друштво исплаћује штету регистрованим пољопривредним газдинствима која се налазе
у активном статусу, према пријавама штете самом друштву или Општинској управи.Осигуравајуће друштво
доставља списак Општинској управи са подацима о корисницима и износу исплаћене штете.
Јавна набавка и потписивање Уговора са осигуравајућим друштвом морају бити спроведени
најкасније до почетка одбране од града (15. априла текуће године ).
2.3. Назив и шифра мере:
402
Подстицаји
за
.
2.3.1. Образложење:

промотивне

активности

у

пољопривреди

и

руралном

развоју

Одрживи развој пољопривреде и руралних подручја захтева да буде заснован на праћењу нoвих
технологија, стручном усавршавању и константном трансферу знања и информација. Пољопривредни
произвођачи и сеоско становништво све теже успевају да самостално, без икакве стручне помоћи примењују
иновације у производњи, пласману, развоју непољопривредних делатности, маркетингу и другим
активностима везаним за развој руралних средина.
Ова мера је у складу са националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014–2024,
Националним програмом руралног развоја 2018-2020, и Стратегијом развоја општине Мионица.
Облици стицања нових знања –стручно оспособљавање и активности стицања вештина и показне
активности биће усмерене на пољопривредне произвођаче, сеоско становништво и на стручњаке локалног
агросектора, из свих пољопривредних и непољопривредних области, који ће резултате стручног
усавршавања користити за даљи рурални развој на подручју општине Мионица.
Сврха ове мере огледа се у едукацији и оспособљавању становништава, као и у показним вежбама
ради усвајања нових технологија рада у пољопривреди. Превасходни значај се огледа у развоју сточарства,
воћарства, обуци младих пољопривредника и жена које су носиоци пољопривредних газдинстава.
Ефекти ове мере треба да се огледају кроз смањење трошкова производње, већу продуктивност,
бољи маркетинг и продају пољопривредних производа.
У предходном периоду одржане су обуке за произвођаче вођа и млека кориснике локалних
подстицаја, као и посета сајму пољопривреде у Новом Саду.
.
2.3.2. Циљеви мере:
Општи циљеви
•
Развој пољопривреде и руралних подручја заснован на знању;
•
Функционално повезивање свих актера локалног агросектора;
•
Повећање доступности и квалитета знања, унапређење социјалне и економске инклузије малих и
средњих газдинстава и микропредузећа у руралним срединама;
•
Одрживи развој, заштита ресурса, побољшање биодиверзитета и смањење миграције становништва;
Специфични циљеви
•
Повећање нивоа стручног знања и вештина сеоског становништва;
•
Примена нових технологија и иновација;
2.3.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду:
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Мера је комплементарна са мерарама Националног програма за рурални развој. Овом мером биће
подржавани управо они корисници и оне врсте инвестиција, у оквиру ове мере, које нису предмет
подстицаја у оквиру других фондова, донација и IPARD програма.
Двоструко финансирање није могуће имајући у виду да меру спроводи ЈЛС и да непосредни
корисници нису у прилици да конкуришу за активности предвиђене овом мером код МПШВ Републике
Србије.
.
2.3.4. Крајњи корисници:
Крајњи корисници средстава ове мере су: Регистрована пољопривредна газдинства, предузетници и
правна лица који пружају саветодавне и друге услуге регистрованим пољопривредним газдинствима и
пољопривредним удружењима, предузетници и правна лица регистровани за превоз путника, општина
Мионица и грађани.
.
2.3.5. Економска одрживост:
За реализацију ове мере није потребно подносити бинзнис план или пројекат о економској
одрживости улагања.
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике:
Општи критеријуми за кориснике ове мере:
- Пољопривредна газдинства у активном статусу.
- Правна лица регистрована у АПР-у.
.
2.3.7. Специфични критеријуми:
Специфични критеријуми за кориснике ове мере не постоје.

.

2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра инвестиције

Назив инвестиције

402.1

Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска
путовања

402.2

Стручно оспособљавање и активности стицања вештина и показне активности

2.3.9. Критеријуми селекције:
Редни Тип критеријума за избор
број
1

Да/Не

Бодови

не

Не

Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере с
обзиром да није предвиђено рангирање потенцијалних корисника.

2.3.10. Интензитет помоћи:
Инвестиција 402.1. која се односи на информативне активности: сајмови, изложбе, манифестиције,
студијска путовања финансираће се у износу од 80%.
Инвестиције 402.2. која се односи на стручно оспособљавање и активности стицања вештина и
показне активности финансираће се у износу од 100%.
.
2.3.11. Индикатори/показатељи:
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Редни број

Назив показатеља

1

Број организованих манифестација, сајмова, изложби и студијских путовања

2

Број учесника – пољопривредника

3

Укупан број одржаних едукација/радионица

4

Број едукованих пољопривредника

2.3.12. Административна процедура:
Ову меру спроводи
Комисија која
ће доносити одлуке о опредељивању средстава,
организовањем, припремом и посетом пољопривредних произвођача сајму пољопривреде у Новом Саду,
као и студијско путовање у иностранство.
Избор пружаоца услуге вршиће у складу са Законом о јавним набавкама.
.
III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТA
Табела: Општи подаци и показатељи
Назив показатеља

Вредност, опис показатеља

Извор податка и
година

ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина

рзс*

Регион

Шумадија и Западна Србија

рзс*

Област

Колубарска област

рзс*

Град или општина

Мионица

рзс*

Површина

329 км²

рзс*

Број насеља

36

рзс*

Број катастарских општина

35

рзс*

Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди 5
(Планиница,
Горњи
(ПОУРП)
Лајковац,
Крчмар,
Осеченица и Мратишић
Демографски показатељи
Број становника

13.276

рзс**

Број домаћинстава

4.616

рзс*

Густина насељености (број становника/површина, km²)

40

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100)

-15,2

рзс**

-16,3

рзс**

Становништво млађе од 15 година (%)

- у руралним подручјима АП/ЈЛС

14,1

рзс**

Становништво старије од 65 година (%)

21,7

рзс**

Просечна старост

46

рзс*

Индекс старења

176

рзс*
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30

Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем (%) 28,4%

рзс*

Основно образовање (%)

30,5%

рзс*

Средње образовање (%)

35,2%

рзс*

Више и високо образовање (%)

5,6%

рзс*

Пољопривредно становништво у укупном броју становника (%)

27,6%

Процена

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)

Равничарски, брежуљкасто
брдски и брдско планински

Интерни

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна класа

Подзол, подзоласто
земљиште, смонице

Интерни

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...)

Умерено - континентална

Интерни

Просечна количина падавина (mm)

774,0 мм

Интерни

Средња годишња температура (оС)

10,9 ºC

Интерни

Хидрографија (површинске и подземне воде)

Реке Лепеница, Рибница,
Топлица. Колубара уз
границу општине. Већи
број издани пијаћих и
термоминералних вода.

Интерни

Површина под шумом (hа)

9.456,05 ха

рзс*

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%)

28,52 %

рзс*

Пошумљене површине у претходној години (hа)

15,04 ха

рзс*

Посечена дрвна маса (m3)

10.509 m³

рзс*

Природни услови

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:

3.457

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):

2.253 од тога 1.819 активна

- породична пољопривредна газдинства (%)

2.251 (99,91%)

- правна лица и предузетници (%)

2 пасивна (0,09%)

рзс***
Управа за трезор

Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа)

16.313 ха

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)

49,6%

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци,
остало(18) (ha, %)

9.050 ха (55,5%) оранице и
баште 1.446 ха (8,86%)
воћњаци 3 ха (0,02%)
виногради 5.661 ха (34,7%)
ливаде и пашњаци 153 ха
(0,93%) остало

рзс***

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало(19) (ha,
%)

5.792 ха (64%) жита, 137 ха
(1,5%) индустријско биље,
50 ха (0,6 %) поврће, 2.951
ха (32,6%) крмно биље, 49
ха (0,54%) остало

рзс***

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha)

4,71 ха

рзс***
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Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha)

0

Интерни

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha)

0

Интерни

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ

161

рзс***

Одводњавана површина КПЗ (ha)

20

Интерни

Наводњавана површина КПЗ (ha)

149 ха

Површина пољопривредног земљишта у државној својини на
територији АП(20) (ha)

841.23,00 ха

Интерни

Површина пољопривредног земљишта у државној својини која се 230.74,13 ха
даје у закуп (ha):

Интерни

рзс***

- физичка лица (%)

100%

Интерни

- правна лица (%)

11.136 говеда; 20.459
свиња; 21.273 оваца и коза;
794.194 живине; 2.752
кошнице пчела

Интерни

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број)

2.863 трактора 319
комбајна 9.734 прикључне
машине

рзс***

Трактори, комбајни, прикључне машине (број)

11.707

рзс***

Пољопривредни објекти (број)

6 хладњача; 78 сушара; 4
стакленика; 493 пластеника

рзс***

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници (број)

9.033 ха (2.745 ПГ)
минерална ђубрива; 4.950
ха (2.463 ПГ) Стајњак;
4.748 ха (2.075 ПГ)
средства за заштиту биља

рзс***

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за заштиту
биља (ha, број ПГ)

8,231

рзс***

Број чланова газдинства и стално запослених на газдинству:

99,2 : 0,8 %

рзс***

(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/предузетника)
(ha)

3.919

рзс***

Годишње радне јединице (број)

3.919

рзс***

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника (број)

2

Интерни

Производња пољопривредних производа(количина):
- биљна производња (t)

5.496 пшеница 15.503
кукуруз 2.135 кромпир
11.574 крмно биље 5.767
ливаде 351 јабуке 5.691
шљиве

- сточарска производња (t, lit, ком.)

7.462.000 литара млека

рзс***

Интерни

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
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Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева(26) (km)

292,918 километара

рзс*

Поште и телефонски претплатници (број)

4; 5.392

рзс*

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број)

3.340

рзс*

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број)

517

рзс*

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3)

679 хиљ.m³

рзс*

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3)

0

рзс*

Водопривредна инфраструктура

Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном енергијом (број)

2 мини соларне електране 1
мини хидроцентрала

Интерни

Објекти образовне инфраструктуре (број)

1 предшколска, 2 основне
са 15 подручних одељења и
1 средња

рзс*

Број становника на једног лекара

829

рзс*

Број корисника социјалне заштите

829

рзс*

Диверзификација руралне економије

829

Социјална инфраструктура

Запослени у секторима
водопривреде (број)

пољопривреде,

шумарства

и 932

рзс* рзс***

Газдинства која обављају друге профитабилне активности(30) 57
(број)

рзс***

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији АП/ЈЛС 849
(број)

рзс*

Трансфер знања и информација

9905 (9013 домаћи, 892
страни )

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не)

Да ( Ваљево )

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем 23 одабраних и око 450-500
(број)
осталих

Интерни
ПССС

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 320-10/2019
Мионица, 15.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.
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На основу члана 36. тачка 9. Статута општине Мионица (''Службени гласник СО Мионица'', бр. 8/2008),
Скупштина општине Мионица на седници одржаној дана 15.03.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I. Усваја се План летњег одржавања општинских јавних путева за 2019. годину ЈКП ''Водовод
Мионица''.
II. Решење ступа на снагу даном доношења од стране Скупштине општине Мионица, а решење
доставити ЈКП ''Водовод Мионица''.
III. Решење објавити у ''Службеном гласнику СО Мионица''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 352-26/2019
Мионица, 15.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.

На основу члана 36. Статута општине Мионица (''Службени гласник СО Мионица'', бр. 8/08),
Скупштина општине Мионица на седници одржаној дана 15.03.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I. Прихвата се Извештај о раду Библиотеке ''Милован Глишић'' Мионица за 2018. годину и План и
Програм радa Библиотеке ''Милован Глишић'' Мионица за 2019. годину.

II. Решење ступа на снагу даном доношења од стране Скупштине општине Мионица, а Решење
доставити Библиотеци ''Милован Глишић'' Мионица.

III. Решење објавити у ''Службеном гласнику СО Мионица''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 023-1/2018
Мионица, 15.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.
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На основу члана 36. тачка 9. Статута општине Мионица (''Службени гласник СО Мионица'', бр. 8/2008),
Скупштина општине Мионица на седници одржаној дана 15.03.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
''ДОМА ЗДРАВЉА МИОНИЦА'' ИЗ МИОНИЦЕ

I. Именује се Александар Мишић, ЈМБГ 0205959710059, за вршиоца дужности директора ''Дома
здравља Мионица'' из Мионице, на период од 6 месеци.
II. Решење ступа на снагу даном доношења од стране Скупштине општине Мионица, а решење
доставити ''Дому здравља Мионица'' из Мионице и именованом.
III. Решење објавити у ''Службеном гласнику СО Мионица''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 112-10/2019
Мионица, 15.03.2019. 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 15.03.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МИОНИЦА

I. Поставља се Весна Ђујић из Мионице, ЈМБГ 0303971776016, за вршиоца дужности директора
Туристичке организације Мионица, на период од 6 месеци.
II. Решење ступа на снагу даном доношења од стране Скупштине општине Мионица, а решење
доставити Туристичкој оргнаизацији Мионица и именованој.
III. Решење објавити у ''Службеном гласнику СО Мионица''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 112-9/2019
Мионица, 15.03..2019. године.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.
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На основу члана 36. тачка 9. Статута општине Мионица (''Службени гласник СО Мионица'', бр. 8/2008),
Скупштина општине Мионица на седници одржаној дана 15.03.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА МИОНИЦА
I. Поставља се Зоран Миливојевић из Мионице, ЈМБГ 3009961771011, за вршиоца дужности
директора Културног центра Мионица, на период од 6. месеци.
II. Решење ступа на снагу даном доношења од стране Скупштине општине Мионица, а решење
доставити Културном центру Мионица и именованом.
III. Решење објавити у ''Службеном гласнику СО Мионица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 112-8/2019
Мионица, 15.03.2019. 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 15.03.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
СПОРТСКОГ ЦЕНТРА МИОНИЦА
I Овим решењем именује се Управни одбор Спортског центра Мионица, у следећем саставу:
1.
Јелена Јовановић, председник
2.
Ана Томић, члан
3.
Игор Марковић, члан
4.
Милан Јанковић, члан из реда запослених
5.
Дејан Митровић, члан из реда запослених
II Решење ступа на снагу даном доношења од стране Скупштине општине, а решење доставити Спортском
центру Мионица и именованим.
III Решење објавити у ''Службеном гласнику СО Мионица''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 02-8/2019
Мионица, 15.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.
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