
ИНВЕСТИЦИОНИ  ПРОГРАМ
ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ОПШТИНЕ МИОНИЦА ЗА 2013. ГОДИНУ

А. ПУТНА МРЕЖА И МОСТОВИ

Ред
бр.

Назив путног правца
Планирани извори 

финансирања
Општински 

буџет
Додатни 
извори 

финансирања

1. Адаптација и асфалтирање регионалног путног правца Дивци -Мионица – Љиг 
(Мионица– Г.Топлица)  у дужини од 2,8 км II фаза (хабајући слој)                        *

2. Адаптација и асфалтирање регионалног путног правца Боговађа-Мионица 
-Дивчибаре у дужини од 15,2 км ( II фаза). *

3. Адаптација и асфалтирање регионалног путног правца Ваљево-Рајковић-
Богдановића брдо у дужини од 10 км –  II фаза (хабајући) *

4. Реконструкција и асфалтирање локалног путног правца Д.Топлица-Вртиглав-
Кружни пут Табновић-Лепенице-мост на реци Рибници (Табановић), 4,5 км. * *

5. Реконструкција и асфалтирање локалног путног правца од магацина 
''Уљарице''-школа у Табановићу у дужини од 1,5 км. * *

6. Реконструкција и асфалтирање  пута од Р 259 Брежђе-Горњи Лајковац-
Планиница у дужини од 6,5 км I фаза, * *

7. Реконструкција и асвалтирање пута Шешеока-Ђурђевац-Котлине 3,5 км * *
8. Реконструкција и асфалтирање локалног пута Вртиглав – Табановић – Вировац 

у дужини од  3  км * *
9. Адаптација и асфалтирање локалног пут Мратишић – Жабари 

у дужини од 3,5 км. *
10. Реконструкција путног правца Команице – Дучић у дужини од 3,4 км 

( I и II фаза). * *
11. Реконструкција и асфалтирање путног правца Брежђе – Лајковац – Планиница 

– Сувобор у дужини од 11 км ( I и II фаза). *
12. Реконструкција и асфалтирање пута Рајковић – Робаје (Бојиновићи) дужине 

4,5 км (I и II фаза). *
13. Реконструкција и асфалтирање локалног пута Б. Врујци – Берковац у дужини 

од 8,8 км ( I  фаза) и  II фазе 2 км. * *
14. Изградња обилазног пута око центра Мионице – Лубенин дужине 1,9 км. *
15. Реконструкција и асфалтирање локалног пута Горњи Мушић – Средњак ( пут 

Словац – Бабајић)  дужине 2,5 км. * *
16. Реконструкција и асфалтирање локалног пута Разбојиште – Струганик – 

Планиница – Сувобор у дужини од 20 км (I и II фаза). *
17. Алсвалтирање деонице пута Јашевина 0,5 км * *
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18. Мионица-Кључ-Рајковић-Буковац-Мратишић (санација и крпљење оштећења 
на асвалтној подлози) *

19. Санација и крпљење ударних рупа свих локалних асвалтираних путева * *
20. Вртиглав (Станојевићи – црвка) * *
21. Изградња и реконструкција  локалних путева прве категорије * *

-  Брежђе – Осеченица – Крчмар                                                                                                      6,7 
-  Толић (пут ка гробљу)                                                                                                                   1,0
-  Тодорин До - Дучић 0,6
 - Брежђе-Рибница – Струганик                3,0
 - Рајковић – Кључ II фаза 3,5
-  Попадић – Рибничка црква 1,5
-  Маљевић – Грбића куће - Мељевине               1,0
-  Маљевић – Гавриловић – Остојића воденица 2,5
-  Буковац – Крчмар 4,2
-  Веселиновац – Вировац (центар) 3,0
- Маришта – Јокићи – Горњи Мушић  (II фаза -  пресипање) 1,7
- Команице – Поповића куће               2,0
- Доња Топлица – Доњи Мушић - Гаврићи – Р-205 3,4
- Поповић – Топлица 0,8
- Ракари – Топлица – Дучић 3,3
- Кључ – школа Јевтићи, школа Максимовићи иТрифуновићи и Секулићи 3,6
- Толић – Качаревићи –Јевтићи-Кључ (II фаза- пресипање) 2,0
- Сретеновићи – Гај 2,3
- Брежђе-Поповача-Радичевац пут кроз Милиће 2,5
- Урошевићи – Рибница – Јованчићи 1,4
- Ђурђевац – Марковићи – Грујичићи (II фаза – пресипање) 3,8
- Осеченица – ''Живановића брдо-извор''Орловац'' 2,8
- Томићи – Голубац 2,1
- Голубац – дом Голубац – Живановића брдо 1,4
- Санковић – Радобић 1,6
- Гуњица – Белова кафана – дом у Гуњици 1,5
- Ковачевића кућа – Јовичићи 3,2
- Асфалтирање у Наномиру 1,3
- Мост на реци рибници – Степановићиу Паштрићу II фаза 2,1
-  Вртиглав од регионалног пута Р 205 до Табановића
-  Планиница (од Р 259- сеоско гробље – пресипање)
-  Попадић – Паштрић (до пута ка Рибничкој цркви – засеок Каони поток
- Ђурђевац – Котлине (Ковачевићи – Котлине);
- Вр тиглав – Црква – Обрадовића куће;
- Дучић – Ћумурски крај 1,2 км;
- Дучић – Дрљачки крај 1,2 км;
- Дучић – Кацапа – Станићи 2, 5 км;
- Дучић - Живковића крај – Гробље – Миловановића куће 0,5 км;
- Попадић – Петровића брег 3 км;
- Попадић – Разбојиште – Вишњица 4 км;
- Крчмар – Биљеге – Растава 3 км;
- Крчмар – Маринковића кућа – Школа 2, 5 км;
- Крчмар – пут за  сеоско гробље; 
- Струганик – продавница – Николића крај 2 км;
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- Лепеница – Санковић – Радобић 3,6 км; 
- Велика Маришта – пут за Стражару 1,5 км.
- Ракари, Ђорђевића штала – Степановићи 1 км;
- Главица – Топлица.
- Рајковић-Мратишић
- Бели пут – Пешићи
- Ракари – Дучић – Миловановићи – гробље Дучић
- Светлак – Табановић
- од Р 205 Лазићи – Обрадовићи – Ристићи
-  Од Р 205 - Трифуновићи
- Баћенац – Николићи-Попадић – продавница Струганик 3,7
- Maчков споменик – Жути мост 2,0
- Толић – Брежђе- Осеченица 5,5
- Робаје, Драгојевићи – Бунчевица                                                                                      2,3
- Ђорђевићи – Лепеница                    1,6
- Рајковић, Котлине – Ликнићи 1,5
- Рајковић, центар кружни пут 1,6
- Крчмар Мост-Бела стена-Маринковића кућа 2,5
- Берковац – Киселице 3,5
- Од Р 205 – Поповића куће – Вртиглав
- Живановића брдо – Крчмарска црква

22. Реконструкција и пресипање туцаником и шљунком споредних путева и 
главних засеочких путних праваца укупне дижине 30 км – први слој тампона. *

23. Замена  постојећих и постављених нових саобраћајних знакова – према 
налозима. *

24. Реконструкција моста на Сувоборској реци – Савинац у Планиници – Лајковцу 
(I фаза). *

25. Реконструкција моста на реци Топлици (Доња Топлица) – припремни радови *
26. Изградња моста на Рибници – припремни радови. *
27. Изградња три мања моста на реци Манастирици према изворишту ''Орловац''     

припремни радови - I фаза. *
28. Изградња и поправка мостова:

      - изградња моста на Ђурђевачкој реци на путу Кључ – Рајковић - I фаза
      - изградња мостова на реци Топлици  (Вировац) – (Дучић –Команице) - I 
фаза
     -  изградња 3 мања моста на реци Крчмарици

*

29. Изградња два моста у Планиници на Матића реци и Савинцу на путу 
Планиница – Горњи Лајковац *

30. Израда планске документације  нижег реда *
Б. УЛИЦЕ И ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

Ред
бр.

Назив путног правца
Планирани извори 

финансирања
Општински 

буџет
Додатни 
извори 

финансирања
1. Изградња тротоара Дивчибарски пут – Лубенин у дужини од 2 км. * *
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2. Асфалтирање ул.  Тешановић сокак  од Дома здравља до Дивчибарског пута 
дужине 500м. *

3. Реконструкција улице  Живорада Вишића почев од игралишта ФК ''Рибница'' 
до улице Раке Тешића и  реконструкција улице Раке Тешића. *

4. Изградња и реконструкција осталих улица у Мионици, у прстенастој зони од 
центра у дужини од 2 км. *

5. Изградња улице у Бања Врујци поред апартмана - 0,8 км. *
6. Изградња тротоара  улице Јове Алексића и Ваљевског пута према Радобићу 

дужине 2 км    (I фаза). **
7. Изградња тротоара леве стране улице Војводе Живојин Мишић 

у дужини 1,5 км     (I фаза). *
8. Уређење парковског простора и центра према Акту о уређењу простора центра 

Бање Врујци (I фаза). *
9. Изградња тротоара  улице Поручника Летице и  улице Аце Обрадовић. *
10. Изградња тротоара Топлички пут – Маљевачки пут у дужини од 2 км. * *
11. Изградња улице крoз Бању Врујци од Р-202 до Жутог моста 1 км 

(хабајући слој) *

В.  ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Ред
бр.

Планирани извори 
финансирања

Општински 
буџет

Додатни 
извори 

финансирања

1. Израда елабората о резервама и санитарне зоне * *
2. Реконструкција главног цевовода разводне мреже и објеката на њој у дужини 

од 20 км (I фаза) (Разбојиште-Команице-Маљевић-Вртиглав) * *
3. Реконструкција постојећег водовода ''Орловац – Мионица'' разводна мрежа 

( I и II фаза). * *
4. Главни цевовод и разводна мрежа у с. Дучић и с. Тодорин До (II фаза) * *
5. Изградњаглавног цевовода Горњи Мушић, Доњи Мушић и Наномир 

( I  фаза).  * *
6. Доводни цевовод изворишта Ћекова и Мертова чесма - Резервоар Ћајинац 

1,30 км. * *
7. Реконструкција главног цевовода ''Орловац – Лубенин – Светлак'' деоница 

 ПК Матијевић резервоар ''Разбојиште'' ( II фаза). * *
8. Изградња и реконструкција водовода:

- Ђурђевац – резервоар ''Вис'' - Санковић  * *
9. Изградња повезаног цевовода са системом Стубо ровни, и систематских 

објеката на њему у дужини од 7 км (I  фаза). * *
10. Реконструкција каптаже  ''Орловац'' и израда гласвног вода. * *
11. Измештање и реконструкција главне водоводне мреже Горња Топлица – Б. 

Врујци  у  дужини од 1,5 км. ( II фаза). * *
12. Разводна водоводна мрежа села Берковац. 

- Јелав насеље- Герића поток * *
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13. Изградња цевовода Разбојиште – Пискавица – Горња Топлица * *
14. Изградња цевовода село Мионица-Светлак-Табановић  (I  фаза). * *
15. Разводни цевовод за водоснабдевање насеља ''Тришићи'' * *
16. Главни резервоар ''Лубенин'' * *
17. Главни резервоар ''Поповача'' * *
18. Резервоар Пискавице * *
19. Главни резервоар ''Кључ'' – главни доводни цевовод Брежђе-Кључ * *
20. Резервоар Горњи Мушић * *
21. Доградња изворишта Паштрић * *
22. Реконструкција водовода Крчмар – Рајковић. ( II фаза). * *
23. Израда каптаже изворишта ''Кључ'' * *
24. Прикључење насеља Козомор на водовод Орловац – Мионица  (I  фаза). * *
25. Резервоар Робаје * *
26. Резервоар Овчарник * *
27. Изградња бунара у Робајама * *
28. Велика Маришта, водовод * *
29. Команице – Јевтића крај * *

Г. ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Ред
бр.

Планирани извори 
финансирања

Општински 
буџет

Додатни 
извори 

финансирања

1. Израда система пројекта за пречишћавање отпадних вода у Мионици * *
2. Изградња пројекта за пречишћавање отпадних вода и канализационе мреже у 

Бањи Врујци. * *
3. Изградња фекалне канализационе мреже регионалног пута Р-202 ул. Тике 

Марића до локације пречишћавања отпадних вода - реципијента у дужини од 
1,035 км ( I и II фаза).

*

4. Изградња фекалне канализационе мреже Г.Топлица, Б. Врујци,с. Берковац 
деоница Жути мост – Бања Врујци (наставак радова) *

5. Изградња кишне канализационе мреже Горња Топлица-Бања Врујци *
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6. Доградња канализационе мреже у Бањи Врујци дужине 3 км * *
7. Изградња фекалне канализације, доградња мреже:

- од постојеће јаме до постројења
- Тешановића насеље и 8.Нова до Кнеза Грбовића.  

* *

8. Изградња фекалне и кишне канализационе мреже у насељу Јасење, улица 
Топлички пут, Милана Станишића, Војводе Мишића (од раскрснице путева 
Љиг-Доња Топлица до моста на Рибници)

*

Д.  ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА

Ред
бр.

Планирани извори 
финансирања

Општински 
буџет

Додатни 
извори 

финансирања

1. Изградња трансферне депоније  смећа на територији општине Мионица.             * *

Ђ. ГРОБЉЕ

Ред
бр.

Планирани извори 
финансирања

Општински 
буџет

Додатни 
извори 

финансирања

1. Изградња капеле и урбанистичко решење гробаља * *
Е. ПИЈАЦЕ

Ред
бр.

Планирани извори 
финансирања

Општински 
буџет

Додатни 
извори 

финансирања

1. Завршетак изградње сточне пијаце * *
2. Реконструкција крова зелене пијаце у Мионици *
3. Изградња тржног центра и зелене пијаце у Бањи Врујци * *
4. Набавка опреме и транспортних средстава за обављање делатности према 

плану и програму пословања

Ж. ПТТ САОБРАЋАЈ

Ред
бр.

Планирани извори 
финансирања

Општински 
буџет

Додатни 
извори 

финансирања

1. Завршетак започетих радова на замени ТТ централе у Рајковићу, Горњој 
Топлици и Доњој Топлици *

2. Изградња базних станица *
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З.  ЕЛЕКТРО МРЕЖА И ЕЛЕКТРО СИСТЕМИ

Ред
бр.

Планирани извори 
финансирања

Општински 
буџет

Додатни 
извори 

финансирања

1. Реконструкција целокупна не реконструисане високо и ниско напонске мреже 
и преносних система на територији Општине према Програму 
електродистрибуције( II фаза).

* *

2. Изградња и одржавање постојеће јавне расвете у свим месним заједницама. * *

И. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Ред
бр.

Планирани извори 
финансирања

Општински 
буџет

Додатни 
извори 

финансирања

1. Завршетак изградње школе у Доњој Топлици *
2. Адаптација школске зграде у Рајковићу * *
3. Уређење школског дворишта и санација зграде кухиње у Основној школи у 

Горњој Топлици * *
Ј. ОБЈЕКТИ И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Ред
бр.

Планирани извори 
финансирања

Општински 
буџет

Додатни 
извори 

финансирања

1. Адаптација постојеће старе зграде обданишта * *
К. ЗДРАВСТВО

Ред
бр.

Планирани извори 
финансирања

Општински 
буџет

Додатни 
извори 

финансирања

1. Реконструкција и адаптација здравствено рехабилатационог центра у Бањи 
Врујци * *

2. Реконструкција и адаптација зграде амбуланте у Буковцу *

Л. СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ

Ред
бр.

Планирани извори 
финансирања

Општински 
буџет

Додатни 
извори 

финансирања
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1. Наставак радова на изградњи спортске хале у Мионици * *
2. Изградња  ''Спортског центра'' на локацији ''Старе сточне пијаце'' спортских 

садржаја  *
3. .Завршетак зграде ФК ''Рибница''  * *
4. Завршетак комплекса спортско рекреативног центра у Прибарима – Лепеница, 

завршетак терена и других објеката, 1 бушотина за обезбеђење додатних 
количина воде (I фаза).

* *

Љ. КУЛТУРА

Ред
бр.

Планирани извори 
финансирања

Општински 
буџет

Додатни 
извори 

финансирања

1. Наставак радова на завршетку зграде културног центра и библиотеке *
2. Изградња атријума иза зграде културног центра ( I фаза). *

М. ТУРИЗАМ

Ред
бр.

Планирани извори 
финансирања

Општински 
буџет

Додатни 
извори 

финансирања

1. Уређење простора и изградња помоћних објекта око родне куће Војвода 
Живојин   Mишић *

2. Проширење и изградња паркова у Струганику * *
3. Уређење простора око школе у Рибници

Њ. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СЕОСКИХ ДОМОВА

Ред
бр.

Планирани извори 
финансирања

Општински 
буџет

Додатни 
извори 

финансирања

1. Маљевић * *
2. Буковац * *
3. Планиница * *
4. Команице * *
5. Крчмар * *
6. Стара школа Рајковић * *
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7. Санковић * *
8. Вртиглав  (II фаза) * *
9. Осеченица * *
10. Радобић * *
11. Мратишић * *
12. Ђурђевац * *
13. Вировац * *

О. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРКВЕНИХ ДОМОВА

Ред
бр.

Планирани извори 
финансирања

Општински 
буџет

Додатни 
извори 

финансирања

1. у селима Горњи Лајковац, Крчмар, Вртиглав и Паштрић (Рибница). *
2. Учешће у адаптацији цркве у Горњем Лајковцу *
3. Велимирови двори село Кључ *

II  ПОСЕБAН  ДЕО

Ред
бр.

Планирани извори 
финансирања

Општински 
буџет

Додатни 
извори 

финансирања

1. Планирани пројекти инвестиција по посебном програму великих система *

ВРУЈЦИ - Попадић
 -  Јаревац ТС реконструкција мреже 
 -  Далековод 20 (10)кв Савићи
 -  Крстићи – Селина, завршетак радова

ГОРЊИ МУШИЋ
- БТС10кв и БТС 10/0,4кв ''Мала Маришта''
- Реконструкција ННМ на БТС ''Мала 
Маришта'' у Горњем Мушићу – II фаза

ДУЧИЋ
- Дучић-Јабланови-пут Дучић-Бабајић, ТС 
реконструкција мреже – завршетак радова

БЕРКОВАЦ
- Реконструкција ННМ мреже у Берковцу, 
дужине 8 км – завршетак радова.

РАКАРИ
- Реконструкција ННМ мреже и замена стуба  
Ђорђевићи - завршетак радова
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Р О Б А Ј Е
- Делимична реконструкција ниско-напонске 
мреже из Савића, II фаза
-  Реконструкција нисконапонске мреже 
Марковићи-Радивојевићи-Арсенијевићи (III 
фаза)

В Р Т И Г Л А В
- Напајање потрошача који су прикључени на 
ТС Доња Топлица, I фаза.

ДОЊИ     МУШИЋ
- Реконструкција ниско-напонске мреже и 
замена стубова (90 комада носећих и 20 
ојачних бетонских стубова) – завршетак 
радова.

В Е Л И К А   М А Р И Ш Т А
- Реконструкција ниско напонске мреже 
заменом стубова бетонским (60 комада 
носећих и 20 ојачаних) – завршетак радова.

ГОРЊИ МУШИЋ
- Реконструкција ННМ – Читаковићи – 

завршетак радова.

МРАТИШИЋ
- Реконструкција ННМ ''Мратишић 2'' – 
завршетак радова и изградња нове ТС 
''Мратишић 3'' (у фази рада)

ПАШТРИЋ 2.
- Реконструкција ННМ
- Измештање далековода Живковићи-Камаљ 
(Попадић) 

БРЕЖЂЕ
- Реконструкција ННМ ''Брежђе 2'' - Савићи

КЉУЧ
- Реконструкција извода према Секулићима и 
ТС ''Кључ'' – Јевтићи-Несторовићи-
Ђурђевићи, ТС 10/04 KW Кључ 3 (Секулићи) 
– II фаза

ГОРЊИ МУШИЋ (ЗАСЕОК  
ЧИТАКОВИЋА КРАЈ)
- Реконструкција ниско-напонске мреже 
(уградња 80 носећих и 20 ојачаних стубова)- 
завршетак радова.

БАЊА ВРУЈЦИ
- ТС код хотела кабловска мрежа
- реконструкција мреже код дома здравља, 
пијаце и базена
- изградња далековода 20 KW. за напајање 
Бање Врујци из ТС 110/35/20 KW Љиг
- ТС Врујци код поште 10/04 MBTS и 
кабловски вод за напајање
- реконструкција нисконапонске мреже.

КРЧМАР
- Реконструкција ННМ за Недељковиће из ТС 
Крчмар 1
- ТС 10/04 KW  ''Мионица 19'' – нова ТС  –  I 
фаза
- Далековод Богдановића брдо - Крчмар

ОСЕЧЕНИЦА
- Реконструкција ННМ ''Осеченица 5''

ГОЛУБАЦ
- Реконструкција ННМ ''Голубац 1''
- Реконструкција ННМ ''Голубац 2''

РАДОБИЋ
- Реконструкција ННМ ''Радобић''

ГОРЊИ ЛАЈКОВАЦ
- Реконструкција ННМ ''Горњи 

Лајковац''

СТРУГАНИК
- Трафо станица Шутуљићи – 

Каљевићи

СКУПШТИНА ОПШТИНА МИОНИЦА
Број: 352-47/2013.

Мионица,  19. 04. 2013. године

  
П Р Е Д С Е Д Н И К 

Слободан Ковачевић с.р.
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На основу члана 15. став 1. тачка 1. 
Закона о ванредним ситуацијама („Службени 
гласник РС“, број 111/09 и 92/11),  члана 20. 
став  1.  тачка  19.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Службени  гласник  РС“,  број: 
129/07)  и  члана  17.  и  36  Статута  општине 
Мионица („Службени гласник СО Мионица“, 
број  8/2008),  Скупштина општине Мионица, 
на  седници  одржаној  дана  19.априла  2013. 
године, донела је

О Д Л У К У

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
МИОНИЦА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом  Одлуком  регулише  се 
организација  и  функционисање  цивилне 
заштите  на  територији  општине  Мионица; 
дужност  органа  општине  у  заштити  и 
спасавању и  изради  процене  угрожености  и 
плана  заштите  и  спасавања  у  ванредним 
ситуацијама;  образовање  штаба  за  ванредне 
ситуације;  постављење  повереника  и 
заменика  повереника  цивилне  заштите  у 
насељеним  местима;  формирање  јединица 
цивилне заштите опште намене;  одређивање 
оспособљених  правних  лица  за  заштиту  и 
спасавање;  финансирање  и  друга  питања  из 
области цивилне заштите.

Члан 2.
Субјекти  заштите  и  спасавања  на 

територији општине Мионица су:
1. Скупштина општине;
2. Општинско веће;
3. Председник општине;
4. Општинска управа;
5. Оспособљена  привредна  друшзва  и 

друга  правна  лица  од  значаја  за 
заштиту  и  спасавање  на  територији 
општине;

6. Грађани и удружења грађана и друге 
организације.

II.  НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ

    1. Скупштина општине
Члан 3.

У остваривању своје улоге у систему 
заштите и спасавања становништва и 
материјалних и културних добара на 
територији општине Мионица, Скупштина 
општине врши следеће послове:

-  доноси  одлуку  о  организацији  и 
функционисању  цивилне  заштите  на 
територији  општине  Мионица  и  обезбеђује 
њено  спровођење  у  складу  са  јединственим 
системом заштите и спасавања у Републици 
Србији;

-  доноси  план  и  програм  развоја 
система  заштите  и  спасавања  на  територији 
општине,  у  складу  са  дугорочним  планом 
развоја  заштите  и  спасавања  Републике 
Србије;

-  планира  и  утврђује  изворе 
финансирања  за  развој,  изградњу  и 
извршавање задатака заштите и спасавања и 
развој цивилне заштите и спровођење мера и 
задатака  цивилне  заштите  на  територији 
општине;

-  образује  Општински  штаб  за 
ванредне ситуације;

- разматра висину насталих штета од 
последица  елементарних  непогода  и  других 
несрећа и у року од 60 дана од дана настанка 
последица  упућује  захтев  за  помоћ  Влади 
републике Србије;

-  разматра  извештаје  председника  о 
битним питањима за заштиту и спасавање;

- обавља и друге послове у складу са 
законом и другим прописима.

2. Општинско веће

Члан 4.
У остваривању своје улоге у систему 

заштите  и  спасавања  становништва, 
животиња, материјалних и културних добара 
на територији општине Мионица и одредбама 
закона,  Општинско  веће  врши  следеће 
послове:

-  доноси  Процену  угрожености  на 
територији општине;

- доноси План заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама;
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-  одређује  оспособљена  правна  лица  од 
значаја за заштиту и спасавање на територији 
општине, у складу са законом;

- образује Комисију за процену штете 
настале  од  елементарних  непогода,  на 
предлог  Општинског  штаба  за  ванредне 
ситуације;

-  доноси  одлуку  о  накнади  штете 
настале од последица елементарних непогода 
и других несрећа;

-  прати  реализацију  превентивних 
мера заштите;

-  прати  стање  угрожености  на 
територији општине, доноси решења у циљу 
спречавања  настајања  и  елиминисања 
ванредне  ситуације  и  о  спроведеним 
активностима  обавештава  скупштину 
општине;

- обавља и друге послове у складу са 
законом и другим прописима.

3. Председник општине

Члан 5.
Председник  општине  је  командант 

Општинског штаба за ванредне ситуације по 
положају и обавља следеће послове:

-  стара  се  о  спровођењу  закона  и 
других  прописа  из  области  заштите  и 
спасавања;

-  наређује  формирање,  опремање  и 
обуку  јединица  цивилне  заштите  опште 
намене;

-  наређује  евакуацију  грађана, 
правних  лица  и  материјалних  добара  са 
угроженог  подручја  и  стара  се  о  њиховом 
збрињавању;

-  одлучује  о  увођењу  дежурства  у 
органима општине и другим правним лицима 
у ванредној ситуацији;

-  предлаже  Скупштини  општине 
заменика  команданта,  начелника  и  чланове 
Општинског штаба за ванредне ситуације;

-  доноси  одлуку  о  проглашењу 
ванредне  ситуације  на  територији  општине 
Мионица  на  предлог  Општинског  штаба  за 
ванредне ситуације;

-  стара  се  о  организацији  и 
спровођењу  мобилизације  грађана,  правних 
лица и материјалних средстава за извршавање 
задатака заштите и спасавања;

-  усмерава  и  усклађује  рад 
општинских  органа  и  правних  лица  чији  је 
општина  оснивач,  у  циљу спровођења  мера 
заштите и спасавања;

-  предлаже  Општинском  већу  План 
заштите  и  спасавања  у  ванредним 
ситуацијама, на усвајање;

- активира оспособљена правна лица 
од  значаја  за  заштиту  и  спасавање  на 
територији  општине  Мионица,  на  предлог 
Општинског штаба за ванредне ситуације;

-  остварује  сарадњу  са  суседним 
општинама,  Министарством  унутрашњих 
послова  и  Војском  Србије,  у  циљу 
усклађивања  активности  у  ванредним 
ситуацијама;
             - извештава скупштину општине о 
стању на терену и о предузетим активностима 
у ванредној ситуацији;

- обавља и друге послове у складу са 
законом и другим прописима;
            
4. Општинска управа

Члан 6.
 Ошптинска управа, у оквиру своји 

надлежноси, у систему заштите и спасавања 
обавља следеће послове:

-  прати стање у вези са заштитом и 
спасавањем  у  ванредним  ситуацијама  и 
предузима мере за заштиту и спасавање;

-  учествује  у  изради  Процене 
угрожености територије општине Мионица и 
Плана  заштите  и  спасавања  у  ванредним 
ситуацијама;

-  послове  у  вези  са  привременим 
померањем и евакуацијом становништва;

- учествује у припреми и спровођењу 
збрињавања настрадалог становништва;

- организује,  развија и води личну и 
колективну заштиту;

-  остварује  сарадњу  са 
организационим  јединицама  Сектора  за 
ванредне ситуације – Одељењем за ванредне 
ситуације у Ваљеву;

-  набавља  и  одржава  средства  за 
узбуњивање  у  оквиру  система  јавног 
узбуњивања у Републици Србији, учествује у 
изради  студија  покривености  система јавног 
узбуњивања на територији општине;
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-  стара  се  о  обезбеђењу 
телекомуникационе и информационе подршке 
за потребе заштите и спасавања;

- обавља и друге послове у складу са 
законом и другим прописима.

Члан 7.
Стручни,  оперативни,  плански  и 

организациони  послови  у  вези  заштите  и 
спасавања  у  ванредним  ситуацијама  за 
територију општине Мионица обављају се у 
Општинској  управи  у  Одељењу  за  општу 
управу ( у даљем тексту надлежно Одељење).

Надлежно  Одељење  обавља  следеће 
послове:

- израћује  предлог  Процене 
угрожености  територије  општине 
Мионица у сарадњи са  Сектором за 
ванредне  ситуације  –  Одељењем  за 
ванредне  ситуације  у  Ваљеву  , 
Општинским  штабом  за  ванредне 
ситуације  и  другим  стручним 
органима  општине  и  предлаже 
Општинском већу његово доношење;

- израђује План заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама у сарадњи са 
Сектором  за  ванредне  ситуације  – 
Одељењем  за  ванредне  ситуације  у 
Ваљеву  и  предлаже  Општинском 
већу његово доношење;

- носилац  је  активности  на  изради 
Плана  функционисања  цивилне 
заштите  и  система  осматрања  и 
обавештавања;

- послове  у  вези  попуне,  опремања  и 
обучавања јединица цивилне заштите 
опште намене;

- планира  збрињавање  угрожених, 
пострадалих, избеглих и евакуисаних 
лица  у  ванредним  ситуацијама  у 
сарадњи  са  Општинским  штабом  за 
ванредне  ситуације  и  у  складу  са 
Планом  заштите  и  спасавања  у 
ванредним ситуацијама;

- води  евиденцију  о  припадницима 
јединица  цивилне  заштите  и 
средствима  и  опреми  у  цивилној 
заштити;

- прати  опасности,  обавештава 
становништво  о  опасностима  и 
предузима друге превентивне мере за 
смањење  ризика  од  елементарних 
непогода и других несрећа;

- послове  у  вези  са  набавком  и 
одржавањем  средстава  за 
узбуњивање у оквиру система јавног 

узбуњивања  у  Републици  Србији, 
учествује  у  изради  студије 
покривености  система  јавног 
узбуњивања  за  територију  општине 
Мионица;

- организује,  развија  и  води  личну  и 
колективну  заштиту  на  територији 
општине Мионица;

- усклађује  планове  заштите  и 
спасавања  у  ванредним  ситуацијама 
са  суседним  јединицама  локалне 
самоуправе;

- остварује  непосредну  сарадњу  са 
организациопном  јединицама 
Сектора  за  ванредне  ситуације  – 
Одељењем  за  ванредне  ситуације  у 
Ваљеву;

- израђује  план  мобилизације  и 
организује  извршење  мобилизације 
јединица  цивилне  заштите  опште 
намене;

- обавља  стручне  и  административно 
техничке послове за рад Општинског 
штаба за ванредне ситуације;

- стара  се  о  режиму  рада 
противградних  станица  и  предлаже 
мере  за  функционисање  система 
одбране од града;

- обавља и друге  послове у складу са 
законом и другим прописима.

Oпштински штаб за ванредне ситуације

Члан 8.
За  координацију  и  руковођење 

заштитом  и  спасавањем  у  ванредним 
ситуацијама,  као  оперативно-стручно  тело, 
образује  се  Општински  штаб  за  ванредне 
ситуације.

Општински  штаб  за  ванредне 
ситуације  чине  командант  штаба,  заменик 
команданта, начелник и чланови штаба.

Командант  Општинског  штаба  је 
Председник општине, по положају а заменик 
команданта је заменик Председника општине 
по положају.

Начелник Општинског штаба је  лице 
које  за  постављење  предложи  руководилац 
Подручне  организационе јединице надлежне 
службе;
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Чланови општинског штаба су:
1) чланови Општинског већа у чијем 

делокругу  су  послови  из  области:  здравља, 
пољопривреде,  водопривреде  и  шумарства, 

рада и социјалне политике, заштите животне 
средине;

2) представници општинске управе у 
чијем  делокругу  су  послови  из  области: 
саобраћаја,  грађевине,  енергетике, 
информисања, трговине и услуга;

3) руководиоци јавних предузећа, 
привредних  друштава,  руководиоци 
организационих јединица одбране,  полиције, 
хуманитарних  организација,  удружења 
грађана,  других  правних  лица  и  установа  у 
чијем  делокругу  су  послови  од  значаја  за 
заштиту  и  спасавање  у  ванредним 
ситуацијама.

Општински штаб за ванредне ситуације
образује, по потреби, помоћне стручно-
оперативне  тимове  за  специфичне  задатке 
заштите и спасавања.

Члан 9.
Општински  штаб  за  ванредне  ситуације 

обавља следеће послове:

1) предлаже Председнику општине 
доношење  одлуке  о  проглашењу  ванредне 
ситуације;

2) руководи и координира рад субјеката 
система заштите и спасавања и снага заштите 
и  спасавања  у  ванредним  ситуацијама  на 
спровођењу утврђених задатака;

3) руководи и координира спровођење 
мера и задатака цивилне заштите;

4) разматра и даје мишљење на предлог 
Процене  угрожености  и  предлог  Плана 
заштите  и  спасавања  у  ванредним 
ситуацијама;

5) прати стање и организацију заштите 
и  спасавања  и  предлаже  мере  за  њихово 
побољшање;

6) наређује употребу снага заштите и 
спасавања,  средстава  помоћи  и  других 
средстава  која  се  користе  у  ванредним 
ситуацијама;

7) стара се о редовном информисању и 
обавештавању  становништва  о  ризицима  и 
опасностима и предузетим мерама;

8) разматра организацију, опремање и 
обучавање  јединица  цивилне  заштите  и 
оспособљених правних лица;

9) наређује приправност-спремност за 
ванредне ситуације;

10) процењује угроженост од настанка 
ванредне ситуације;

11) сарађује са штабовима суседних 
јединица локалне самоуправе;

12) именује поверенике и заменике 
повереника у насељеним местима;

13) разматра и предлаже доношење 
одлуке  о  организацији  заштите  и  спасавања 
на територији општине;

14) наређује евакуацију становништва и 
доноси  одлуку  о  обиму  евакуације  и 
категоријама становништва које се евакуише;

15) ангажује оспособљена правна лица 
од  значаја  за  заштиту  и  спасавање  на 
територији општине;

16) доноси наредбе, закључке и 
препоруке;

17) обавља и друге послове у складу са 
законом и другим прописима.

Члан 10.
 Штаб у случају ванредне ситуације 

може наредити и следеће мере:

- мобилизацију јединица цивилне 
заштите  опште  намене,  грађана  и 
материјалних средстава;

- увођење дежурства правних лица;
- посебан режим обављања одређених 

комуналних делатности;
- посебне мере и поступке хигијенско-

профилактичког карактера;
- посебан режим саобрађаја или 

забрану саобраћаја локалним путевима;
- одређивање другачијег распореда 

радног времена;
- посебне приоритете у испоруци 

комуналних  и  других  производа  и  пружању 
услугга  (воде,  грејања,  гаса,  електричне 
енергије,  путничког  превоза,  друмског 
превоза и сл.);

- привремену забрану приступа и 
кретања у појединим угроженим подручјима;

- привремену забрану коришћења 
одређених  покретних  и  непокретних 
средстава власницима односно корисницима;

- обезбеђење обавезног поштовања 
наређених  мера  од  стране  становништва  и 
правних лица у организовању и спровођењу 
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евакуације и других активности у заштити и 
спасавању;

- корисницима, односно власницима 
стамбених  зграда,  станова,  пословних 
просторија  и  других  зграда  да  приме  на 

привремени  смештај  угрожена  лица  из 
угроженог подручја;

- и друге мере.

III ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

Члан 11.
Цивилну заштиту чине лична, 

узајамна  и  колективна  заштита,  мере  и 
задаци,  повереници  цивилне  заштите, 
заменици  повереника  и  јединице  цивилне 
заштите,  систем осматрања,  обавештавања и 
узбуњивања,  овлашћена  и  оспособљена 
правна  лица,  хуманитарне  и  друге 
организације  опремљене  и  оспособљене  за 
заштиту  и  спасавање  и  стим  у  вези,  скуп 
активности  које  се  односе  на  попуну, 
материјално  опремање,  обучавање, 
оспособљавање,  мобилизацију  и  активитање 
цивилне заштите.

Члан 12.
У остваривању законом утврђених 

задатака  цивилне  заштите  субјекти  система 
заштите и спасавања на територији општине 
Мионица  у  складу  са  законом  и  другим 
прописима  припремају  и  спроводе  мере 
цивилне заштите, а нарочито:

1) превентивне мере;
      2) мере заштите у случају непосредне 

опасности  од  елементарних  непогода  и 
других несрећа;

      3) мере заштите када наступе 
елементарне непогоде и друге несреће;

4) мере ублажавања и отклањања 
непосредних  последица  од  елементарних 
непогода и других несрећа.

Повереници цивилне заштите

Члан 13.
За организацију и спровођење 

превентивних  мера  заштите  и  покретање 
почетних  активности  у  случају  појаве 
опасности  по  људе  и  материјална  средства 
формираће се повереници цивилне заштите и 
њихови заменици.

Повереници цивилне заштите и 
заменици  повереника  (у  даљем  тексту: 
повереници)  постављају  се  ради  обављања 
послова  заштите  и  спасавања  у  насељеним 
местима, делу насеља, стамбеним зградама и 

селима,  привредним  друштвима  и  другим 
правним лицима.

Поверенике и заменике повереника у 
насељеним  местима  поставља  Општински 
штаб за ванредне ситуације.

У привредном друштву и другом 
правном  лицу,  поверенике  поставља 
директор,  односно  руководилац,  зависно  од 
организационе  структуре,  просторног 
организовања и деловања и броја запослених.
           По питању постављања повереника из 
претходног  става,  остварује  се  сарадња  са 
Штабом.

Повереници предузимају непосредне 
мере  за  учешће  грађана  и  запослених  у 
спровођењу мера и задатака цивилне заштите, 
личне,  узајамне  и  колективне  заштите  и 
руководе јединицама цивилне заштите опште 
намене.

Грађани на угроженим и настрадалим 
подручјима  дужни  су  да  поступају  по 
упуствима повереника.

Деловање и задаци повереника 
утврђују  се  упутством  за  рад  повереника 
цивилне заштите.

Јединице цивилне заштите опште 
намене

Члан 14.
За извршавање задатака цивилне заштите, као 
оперативне  снаге,  образују  се,  опремају  и 
оспособљавају   јединице  цивилне  заштите 
опште намене.

Јединице цивилне заштите опште намене 
оспособљавају  се  за  извршавање  обимних  и 
мање сложених задатака из области заштите и 
спасавања,  као  што  су   локализовање  и 
гашење почетних и мањих пожара и шумских 
пожара,  учешће  у  заштити  од  поплава, 
указивање  прве  помоћи,  одржавање  реда, 
учешће  у  збрињавању  угроженог 
становништва,  помоћ  у  асанацији  терена  и 
обављање  и  других  активности  по  процени 
Општинског штаба за ванредне ситуације.

Члан 15.
У општини Мионица формираће се 
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једна  јединица  цивилне  заштите  опште 
намене,  јачине  један  вод  са  укупно  30 
обвезника цивилне заштите (два одељења од 
15 лица са по три екипе у одељењу).

Попуну, опремање и обуку јединица 

цивилне  заштите  опште  намене  извршиће 
Одељење  за  општу  управу  у  сарадњи  са 
Одељењем за финансије.

Координацију послова из става 3. 
овог члана вршиће Општинско веће.

Оспособљена  правна  лица  за  заштиту  и 
спасавање

Члан 16.
Оспособљена правна лица од значаја 

за  заштиту  и  спасавање  на  територији 
општине Мионица одређује  посебним актом 
Општинско веће.

Оспособљена правна лица врше 
заштиту и спасавање грађана, материјалних и 
других добара у случају опасности и несрећа 
изазваних  елементарним  непогодама  и 
другим  несрећама  у  складу  са  својом 
делатношћу,  као и задацима које им нареди 
Општински штаб за ванредне ситуације.

Активирање оспособљених правних 
лица налаже Председник општине, на предлог 
Општинског штаба за ванредне ситуације.

Општинско веће правним лицима из 
става  1.  овог  члана  уговором  обезбеђује 
накнаду  стварних  трошкова  за  спровођење 
припрема и ангажовање у извршавању мера и 
задатака цивилне заштите.

Уговор из става 4. овог члана 
закључује  Председник  општине,  или  лице 
које он овласти.

Лична, узајамна и колективна заштита

Члан 17.
Ради  остваривања  личне,  узајамне  и 

колективне  заштите  органи  општине, 
привредна  друштва  и  друга  правна  лица 
обезбеђују  и  држе  у  исправном  стању 
потребна  средства  и  опрему  за  личну, 
узајамну и колективну заштиту и врше обуку 
запослених из области цивилне заштите.

Грађани  и  власници  стамбених  зграда, 
односно кућа,  дужни су да набаве и држе у 
исправном стању потребна средства и опрему 
за  личну,  узајамну  и  колективну  заштиту  у 
складу са законом и другим прописима.
      Општинска  управа  у  сарадњи  са 
организационом  јединицом  Сектора  за 
ванредне ситуације – Одељењем за ванредне 
ситуације  у  Ваљеву,  припрема  упутства  и 
друге  публикације  којима  ће  се  вршити 

едукација  становништва  о  поступцима  у 
могућој или насталој ситуацији.
      У  реализацији  наведених  активности 
укључују се и повереници цивилне заштите.

IV  ФИНАНСИРАЊЕ  СИСТЕМА 
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

Члан 18.
Систем  заштите  и  спасавања 

финансира  се  из  буџета  оптине  Мионица  и 
других извора у складу са законом и другим 
прописима.

Из буџета општине финансира се:
1) припремање, опремање и обука 

Општинског  штаба  за  ванредне  ситуације, 
јединица  цивилне  заштите,  повереника  и 
заменика повереника и трошкови спровођења 
мера заштите и спасавања;

2) трошкови ангажовања оспособљених 
правних  лица  у  складу  са  уговором  за 
извршавање задатака заштите и спасавања;

3) изградња система за узбуњивање на 
територији општине;

4) прилагођавање и одржавање 
заштитних објеката за склањање у складу са 
законом;

5) обука становништва из области 
заштите и спасавања;

6) санирање штета насталих природном 
и другом незгодом, у складу са материјалним 
могућностима;

7) друге потребе заштите и спасавања, у 
складу са законом и другим прописима.

V ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ

Члан 19.
За нарочите успехе у организовању и 

спровођењу  задатака  цивилне  заштите  и 
других  послова  заштите  и  спасавања,  у 
привредним  друштвима  и  другим  правним 
лицима,  службама  и  органима  општинске 
управе,  штаба  за  ванредне  ситуације, 
јединицама  цивилне  заштите,  повереницима 
цивилне  заштите,  заменицима  повереника, 
другим  припадницима  и  заслужним 
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појединцима  на  територији  општине 
Мионица, додељују се признања и награде.

Признања и награде ће се уручивати 
на  дан  општине  и  на  Светски  дан  цивилне 
заштите (1. март).

Обавевезује  се  Општинско  веће  да 
ближе уреди врсту награда и признања као и 
критеријуме за њихову доделу.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.
Постављење  повереника  и  заменика 

повереника  извршиће  Општински  штаб  за 
ванредне ситуације у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Општинско  веће  донеће  акт  о 
одрећивању  оспособљених  правних  лица  од 
значаја за заштиту и спасавање на територији 
општине Мионица у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од  објављивања  у  „Службеном  гласнику 
Скупштине општине Мионица“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 320-31/2013

Мионица, 19. 04.  2013. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Слободан Ковачевић с.р.

На основу члана.  Закона о  заштити 
природе  (''Сл.  гласник  РС'',  бр.  36/2009, 
88/2010 и 91/2010 – испр.) и члана 36. Статута 
општине  Мионица  (''Сл.  гласник  СО 
Мионица'', бр. 8/2008),

Скупштина  општине  Мионица  на 
седници  одржаној  дана  19.  априла  2013. 
године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ 
РИБНИЦА

Члан 1.
Овом  Одлуком  врши  се  измена  и 

допуна Одлуке о заштити споменика природе 
Рибница бр. 633-1/99 од 11.02.1999. године.

Члан 2.
Члан 6. Одлуке о заштити споменика 

природе Рибнице мења се и гласи:

''о споменику природе Рибница стара 
се  управљач  Туристичка  организација 
''Рибница'' Мионица. ''

Члан 3.
Остале одредбе Одлуке о заштити 

споменика природе Рибница бр. 633-1/99 од 
11.02.1999. године остају не промењене.

Члан 4.
Овлашћује  се  Општинска  управа 

Мионица – Одељење за инспекцијске послове 
да уради пречишћен текст Одлуке о заштити 
споменика природе Рибница и терминолошко 
усклађивање  одредби  Одлуке  са  Законом  о 
заштити природе.

Члан 5.
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог 

дана  од  дана  објављивања  у  Службеном 
гласнику Скупштине општине Мионица. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 633-1/2013

Мионица, 19- 04. 2013. године

П Р Е Д С Е Д Н И К
Слободан Ковачевић 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 19. априла 2013. 
године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I     Даје  се  сагласност  на  Статут  Јавног 
комуналног предузећа ''Водовод Мионица'' из 
Мионице. 

II  Решење ступа на снагу даном доношења од 
стране  Скупштине  општине,  а  решење 
доставити   ЈКП  ''Водовод  Мионица''  из 
Мионице. 
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III. Решење објавити у ''Службеном 
гласнику СО Мионица''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Број: 023-13/2013
Мионица, 19. 04. 2013. године

  
П Р Е Д С Е Д Н И К 

Слободан Ковачевић 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  19. априла 2013. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I     Даје  се  сагласност  на  Статут  Јавног 
комуналног предузећа ''Чистоћа Мионица'' из 
Мионице. 

II  Решење ступа на снагу даном доношења од 
стране  Скупштине  општине,  а  решење 
доставити   ЈКП  ''Чистоћа  Мионица''  из 
Мионице. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 023-14/2013

Мионица, 19. 04. 2013. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Слободан Ковачевић 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 19 априла 2013. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I     Даје  се  сагласност  на измене и допуне 
Правилника о раду ЈП ''Дирекције за уређење 
и изградњу општине Мионица'' из Мионице. 

II  Решење ступа на снагу даном доношења од 
стране  Скупштине  општине,  а  решење 
доставити  ЈП  ''Дирекцији  за  уређење  и 
изградњу општине Мионица''  из Мионице. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 023-11/2013

Мионица, 19. 04. 2013. године
П Р Е Д С Е Д Н И К 

Слободан Ковачевић 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 19 априла 2013. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I     Даје  се  сагласност  на измене и допуне 
Статута ЈП ''Дирекције за уређење и изградњу 
општине Мионица'' из Мионице. 

II  Решење ступа на снагу даном доношења од 
стране  Скупштине  општине,  а  решење 
доставити  ЈП  ''Дирекцији  за  уређење  и 
изградњу општине Мионица''  из Мионице. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 023-12/2013

Мионица, 19. 04. 2013. године
  

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Слободан Ковачевић  с.р.

На основу члана 36. тачка 9. Статута 
општине Мионица (''Службени гласник СО 
Мионица'', бр. 8/2008), 
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Скупштина општине Мионица на 
седници одржаној дана 19. априла 2013. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ МИОНИЦА''

I. ПОСТАВЉА се ДАРИНКА 
КАНДИЋ,  грађ.  инг.   из  МИОНИЦЕ за 
вршиоца дужности директора ЈП ''Дирекције 
за уређење и изградњу општине Мионица'' из 
Мионице, на период од 6 месеци.

II. Решење ступа на снагу 
даном  доношења  од  стране  Скупштине 
општине Мионица, а решењем обавестити ЈП 
''Дирекције  за  уређење  и  изградњу општине 
Мионица'' и именовану.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број:  112-25/2013

Мионица, 19. 04. 2013. године
  

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Слободан Ковачевић с.р.

На  основу  члана  92.  и  98.  Стаута  општине 
Мионица  (''Сл.  гласник  СО  Мионица'',  бр. 
8/2008),  Одлуке  о  изборима  у  Месним 
заједницама  бр.  013.163  од  11.07.2008. 
године,  записника  са  збора  грађана  села 
Дучић од 02.03.2013. године  и записника са 
седнице Савета Месне заједнице села Дучић 
од 02.03.2013. године, доносим следеће:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ОРГАНА У МЕСНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ

I.     За председника Месне заједнице села 
Дучић изабран је
        РАДОВАН ОСТОЈИЋ

II.     За потпредседника Месне заједнице села 
Дучић изабран је
        МИРОСЛАВ ГОШЊИЋ   

III.     За секретара Месне заједнице села 
Дучић изабран је
       РАДИВОЈЕ ПАВЛОВИЋ

IV   За чланове Савета Месне заједнице села 
Дучић изабрани су

ОСТОЈИЋ РАДОВАН

ГОШЊИЋ МИРОСЛАВ
ПАВЛОВИЋ РАДИВОЈЕ
МИЛАНОВИЋ ДРАГАН
МИЛЕТИЋ ДУШКО
ЧИТАКОВИЋ ДУШКО
ГОШЊИЋ ДРАГАН
ВЕЛИМИРОВИЋ РАДИША
ПЕШИЋ МИЛОМИР
ЋИРОВИЋ ЗДРАВКО 
ДЕСПОТОВИЋ ДРАГАН

V. Ово решење објавити у Службеном 
гласнику општине Мионица.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 02-13/2013

Мионица, 10. 04. 2013. Године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Слободан Ковачевић с.р.

На основу члана 92.  до 98.  Стаута  општине 
Мионица  (''Сл.  гласник  СО  Мионица'',  бр. 
8/2008),  Одлуке  о  изборима  у  Месним 
заједницама  бр.  013-163  од  11.07.2008. 
године,  записника  са  збора  грађана  села 
Горњи  Мушић  од  10.02.2013.  године   и 
записника  са  седнице  Скупштине  Месне 
заједнице села Горњи Мушић од 10.02.2013. 
године, доносим следеће:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ОРГАНА У МЕСНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ

I.     За председника Месне заједнице села 
Горњи Мушић изабран је
        -     ЖЕЉКО ЂУРЂЕВИЋ

II.   За чланове Савета Месне заједнице села 
Горњи Мушић изабрани су: 

- ИВКОВИЋ РАДОМИР
- ЈЕРЕМИЋ МИХАИЛО
- ЂУРЂЕВИЋ ЖЕЉКО
- ЈЕРЕМИЋ МИЛЕ
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- ЧИТАКОВИЋ БРАНКО
- МАКСИМОВИЋ РАДЕ
- МАКСИМОВИЋ МИЛЕ 
- ЧИТАКОВИЋ МИЛАДИН
- ДИМИТРИЈЕВИЋ ПЕТАР

III. Ово решење објавити у Службеном 
гласнику општине Мионица.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 02-15/2013

Мионица, 12.04.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Слободан Ковачевић с.р.

На основу члана 92.  до 98.  Стаута  општине 
Мионица  (''Сл.  гласник  СО  Мионица'',  бр. 
8/2008),  Одлуке  о  изборима  у  Месним 
заједницама  бр.  013-163  од  11.07.2008. 
године,  записника  са  збора  грађана  села 
Команице од 30.10.2012. године  и записника 
са седнице Скупштине Месне заједнице села 
Команица  од  30.10.2012.  године,  доносим 
следеће:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ОРГАНА У МЕСНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ

I.     За председника Месне заједнице села 
Команице изабран је
       РАДИША ЂУРИЋ

II.   За заменик председника Месне заједнице 
села Команица изабран је
       ВЛАДИМИР ПАПИЋ

III.  За чланове Савета Месне заједнице села 
Команице изабрани су:

- ДЕЈАН ОБРАДОВИ
- ДАРКО ДИМИТРИЈЕВИЋ
- РАДИША ЂУРИЋ
- ЗОРАН ЈАНКОВИЋ
- ВЛАДИМИР ПАПИЋ
- МИЛОШ МАРКОВИЋ
- ЉУБОМИР ПРОКИЋ

IV. Ово решење објавити у Службеном 
гласнику општине Мионица.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 02-16/2013

Мионица, 12.04.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Слободан Ковачевић с.р.

       На основу члана 92. до 98. Стаута општине 
Мионица (''Сл. гласник СО Мионица'', бр. 8/2008), 

Одлуке о изборима у Месним заједницама бр. 013-
163  од  11.07.2008.  године,  записника  са  збора 
грађана  села Мратишић од 04.02.2013.  године  и 
записника са седнице Скупштине Месне заједнице 
села  Мратишић  од  04.02.2013.  године,  доносим 
следеће:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ОРГАНА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

I.     За председника Месне заједнице села 
Мратишић изабран је:
       СТОЈАДИН ЈОВАНОВИЋ

II.   За потпредседника Месне заједнице села  
Мратишић изабран је:
        РАДИША ЈОВАНОВИЋ

III.   За секретара Месне заједнице Мратишић 
изабран је:
        БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ

IV. За чланове Скупштине Месне заједнице 
села  Мратишић изабрани су: 

СТОЈАДИН ЈОВАНОВИЋ
РАДИША ЈОВАНОВИЋ
СЛАВКО БЕЛУШЕВИ
НЕБОЈИША ВУЛЕТИЋ
ВЛАДАН БЕЛУШЕВИЋ
БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ

           МИЛИВОЈЕ САВИЋ

V. Ово решење објавити у Службеном 
гласнику општине Мионица.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 02-14/2013

Мионица, 11.04.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Слободан Ковачевић с.р.

На основу члана 92.  до 98.  Стаута  општине 
Мионица  (''Сл.  гласник  СО  Мионица'',  бр. 
8/2008),  Одлуке  о  изборима  у  Месним 
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заједницама  бр.  013.163  од  11.07.2008. 
године,  записника  са  збора  грађана  села 
Планиница од 23.11.2012. године  и записника 
са седнице Скупштине Месне заједнице села 
Планиница  од  23.11.2012.  године,  доносим 
следеће:

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗБОРУ ОРГАНА У МЕСНОЈ 
ЗАЈЕДНИЦИ

I.     За председника скупштине Месне 
заједнице села Планинице изабран је
       ЗОРАН ЋИРОВИЋ

II.    За секретара Месне заједнице села 
Планинице изабран је
        ЗОРАН УСКОКОВИЋ

III. За благајника Месне заједнице села 
Планинице изабран је 
      ТОДОСИЈЕ ПЕШОВИЋ

IV.  За чланове Скупштине Месне заједнице 
села Планиница изабрани су: 

- ТОДОСИЈЕ ПЕШОВИЋ
- МИЛАН ТОПАЛОВИЋ
- МИЛУТИН МАТИЋ
- ЗОРАН УСКОКОВИЋ
- ЗОРАН ЋИРОВИЋ
- НЕБОЈИША БОЖОВИЋ
- ДЕЈАН УСКОКОВИЋ
- ТОМО ПЕТКОВИЋ
- МИЛАН ПЕШОВИЋ
- ДРАГОВАН БОЖОВИЋ
- МИРОСЛАВ БОЖОВИЋ

  V. Ово решење објавити у Службеном 
гласнику општине Мионица.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 06-2/2012

Мионица, 06.12.2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Слободан Ковачевић с.р.

На основу члана 92.  до 98.  Стаута  општине 
Мионица  (''Сл.  гласник  СО  Мионица'',  бр. 
8/2008),  Одлуке  о  изборима  у  Месним 
заједницама  бр.  013.163  од  11.07.2008. 
године,  записника  са  збора  грађана  села 
Велика  Маришта  од  29.01.2013.  године   и 
записника  са  седнице  Скупштине  Месне 
заједнице  села  Велика  Маришта  од 
29.01.2013. године, доносим следеће:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ОРГАНА У МЕСНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ

I.     За председника Месне заједнице села 
Велика Маришта изабран је
       ДРАГАН ЈОКИЋ

II.   За заменика председника Месне заједнице 
села Велика Маришта изабран је
       ЗОРАН ЂОКИЋ

III.  За чланове Месне заједнице села Велика 
Маришта изабрани су. 
       -  СЛОБОДАН ЛУКИЋ
       -  РАДОВАН МИЛИСАВЉЕВИЋ
       -  НИКОЛА МИЛОШЕВИЋ
       -  РАДОВАН НОВАКОВИЋ

-  МИРОСЛАВ ЈОКИЋ
-  ВАСО БОЖДОРИЋ
-  ДРАГАН ЛУКИЋ
-  НИКОЛА ЧИТАКОВИЋ
-  ЖИВОТА МИЛОШЕВИЋ

V. Ово решење објавити у Службеном 
гласнику општине Мионица.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 02-17/2013

Мионица, 15.04.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Слободан Ковачевић с.р.
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