
На основу члана 50. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и
83/2014 – др. закон),  члана 58. став 2. Статута општине Мионица (''Службени гласник СО-е Мионица'', бр.
8/2008).

Скупштине општине Мионица на седници одржаној  дана 04.11.2016. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА

ОШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ МИОНИЦА

I
Утврђује се  Александру Николић из Берковца,  члану Општинског већа општине Мионица,

престанак мандата разрешењем пре истека времена на које је биран, на предлог председника Општине
Мионица.

II
Одлуку објавити у ''Службеном гласнику Скупштине општине Мионица.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 02-48/2016

Мионица, 04.11.2016. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                                                                             Мирослав Ђурић с.р.

На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014- др.
закон)

   Скупштина општине Мионица на седници одржаној дана 04.11.2016. године, донела је

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ МИОНИЦА

I
    За члана Општинског већа Општине Мионица, на период од 4 године бира се:

1. Весна Ђујић из Мионице.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Година XXIII Број  6. петак, 4. новембар 2016.
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II
Одлука ступа на снагу даном доношења, а Одлуку објавити у ''Службеном гласнику СО Мионица''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 112-36/2016.

Мионица, 04.11.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                                                 Мирослав Ђурић с.р.

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', бр.54/09, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013,142/2014 и 68/2015-др. закон ), члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 36.Статута општине
Мионица („Службени гласник СО-е Мионица“, бр. 8/2008 ), Скупштина општине Мионицa на седници
одржаној дана 04.11.2016. године, донела је

ОДЛУКУ O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МИОНИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мионица за 2016.годину („Службени
гласник СО-е Мионица“, бр.                        ) члан 1. мења се и гласи:

          „Приходи и примања, расходи и издаци и Рачун финансирања буџета општине Мионица за
2016.годину утврђени су у следећим износима:
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Износ у динарима

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 643.677.000

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 643.577.000

- буџетска средства 609.982.000

- сопствени приходи 33.595.000

- донације

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 100.000

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 702.174.000

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 498.883.000

- текући буџетски расходи 469.035.000

- расходи из сопствених прихода 29.848.000

- донације

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 203.291.000

- текући буџетски издаци 199.544.000

- издаци из сопствених прихода 3.747.000

- донације

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -58.497.000
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Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине 500.000

Примања од задуживања 70.000.000

Неутрошена средства из претходних година 28.107.000

Издаци за отплату главнице дуга 40.000.000

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 58.497.000
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ОПИС Економска класификација Износ у динарима

1 2 3

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

1. Порески приходи 71 220.465.000

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 121.680.000

1.2. Самодопринос 711180 80.000

1.3. Порез на имовину 713 66.100.000

1.4. Остали порески приходи 714 23.685.000

1.5. Други порези 716 9.000.000

2. Непорески приходи, у чему: 74 54.417.000

- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)

- приходи од продаје добара и услуга

3. Донације 731+732 773.000

4. Трансфери 733 351.307.000

5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 772 15.000.000

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 100.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

1. Текући расходи 4 498.883.000

1.1. Расходи за запослене 41 106.961.000

1.2. Коришћење роба и услуга 42 272.811.000
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1.3. Отплата камата 44 3.270.000

1.4. Субвенције 45 11.750.000

1.5. Социјална заштита из буџета 47 17.710.000

1.6. Остали расходи, у чему:

- средства резерви

48+49 44.119.000

2. Трансфери 46 57.332.000

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 166.081.000

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 110.000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 500.000

2. Задуживање 91 70.000.000

2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 70.000.000

2.2. Задуживање код страних кредитора 912

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

3. Отплата дуга 61 40.000.000

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 40.000.000

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612

3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613

4. Набавка финансијске имовине 6211 110.000

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) 3 28.107.000

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор
финансирања 14)

3
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Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

       ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра

Програм
 Програмска
активност/

Пројекат

Назив
Средства из

буџета

Сопствени и
други

приходи

Укупна
средства

1 2 3 4 6 7

1101 Програм 1.  Локални развој и просторно планирање 8.910.000 8.910.000

1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 8.910.000 8.910.000

0601 Програм 2.  Комунална делатност 151.951.000 151.951.000

0601-0001 Водоснабдевање 56.496.000 56.496.000

0601-0008 Јавна хигијена 26.715.000 26.715.000

0601-0010 Јавна расвета 30.420.000 30.420.000

0601-0014 Остале комуналне услуге 38.320.000 38.320.000

1501 Програм 3. Локални економски развој 2.500.000 2.500.000

1501-0005 Финансијска подршка локалном економском развоју 2.500.000 2.500.000

1502 Програм 4.  Развој туризма 9.487.000 2.180.000 11.667.000

1502-0001 Управљање развојем туризма 9.487.000 2.180.000 11.667.000

0101 Програм 5.  Развој пољопривреде 16.600.000 16.600.000

0101-0001 Унапређење  услова за пољопривредну делатност 16.600.000 16.600.000
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0401 Програм 6.  Заштита животне средине 9.500.000 9.500.000

0401-0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности 9.500.000 9.500.000

0701 Програм 7.  Путна инфраструктура 125.917.000 125.917.000

0701-0002 Одржавање путева 125.917.000 125.917.000

2001 Програм 8.  Предшколско васпитање 29.983.000 19.212.000 49.195.000

2001-0001 Функционисање предшколских установа 29.983.000 19.212.000 49.195.000

2002 Програм 9.  Основно образовање 35.543.000 35.543.000

2002-0001 Функционисање основних школа 35.543.000 35.543.000

2003 Програм 10. Средње образовање 6.300.000 6.300.000

2003-0001 Функционисање средњих школа 6.300.000 6.300.000

0901 Програм 11.  Социјална  и дечја заштита 22.924.000 22.924.000

0901-0001 Социјалне помоћи 8.100.000 8.100.000

0901-0005 Активности Црвеног крста 3.074.000 3.074.000

0901-0006 Дечија заштита 11.750.000 11.750.000

1801 Програм 12.  Примарна здравствена заштита 4.400.000 4.400.000

1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 4.400.000 4.400.000

1201 Програм 13.  Развој културе 36.989.000 6.503.000 43.493.000

1201-0001 Функционисање локалних установа културе 30.349.000 2.435.000 32.784.000

1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 6.640.000 4.068.000 10.708.000

1301 Програм 14.  Развој спорта и омладине 14.818.000 5.500.000 20.318.000
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1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 13.398.000 5.500.000 18.898.000

1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре 1.420.000 1.420.000

0602 Програм 15.  Локална самоуправа 232.867.000 200.000 233.067.000

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 169.137.000 169.137.000

0602-0002 Месне заједнице 1.800.000 200.000 2.000.000

0602-0003 Управљање јавним дугом 43.000.000 43.000.000

0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво 500.000 500.000

0602-0006 Информисање 2.500.000 2.500.000

0602-0007 Опште јавне услуге 2.530.000 2.530.000

0602-0010 Резерве 13.400.000 13.400.000

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 708.698.000 33.595.000 742.293.000

Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. Ове одлуке у износу од 58.497.000,00 динара, за финансирање отплате дуга
у износу од 40.000.000,00 динара обезбедиће се из кредита у износу од 70.000.000,00 динара и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у
износу од 28.107.000,00 динара.

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2016. годину исказују се у следећем прегледу:

Назив буџетског
корисника

Назив капиталног пројекта 2016
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1 2 3

-радови-

Реконструкција пута у селу Кључ 12.000.000

Општина Мионица Изградња магистралног цевовода од
резервоара Разбојиште до прекидне коморе
Пискавице

8.000.000

Изградња објеката за противградну заштиту 1.000.000

Реконструкција путева и улица 20.000.000

Изградња моста у с. Планиница 3.000.000

Реконструкција угоститељског објекта „Кевића
кафана“ прва фаза

4.000.000

Изградња бетонског базена с. Мионица 4.320.000

Мобилно постројење за пречишћавање
с.Мионица

10.080.000

Изградња бунара Врело Робаје 2.570.000

Сала Културног центра 14.400.000

Реконструкција зграде Војног одсека фаза 1 5.600.000

Реконструкција зграде Војног одсека фаза 2 5.100.000

Изградња паркинга 600.000

ЈП  Дирекција за уређење
и изградњу општине
Мионица

Опрема за  општински  услужни  центар 1.500.000

Укупни приходи и примања као и расходи и издаци буџета утврђују се према економској класификацији у следећим износима:
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 УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА  Средства из
буџета

 Средства из
осталих извора

финан. буџ.
корисника

Укупна јавна средства

Пренета средства из претходне године

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 121.680.000 121.680.000

711111 Порез на зараде 100.000.000 100.000.000

711121
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно
оствареном приходу, по решењу Пореске управе

3.000.000 3.000.000

711122
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према
паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе

6.000.000 6.000.000

711123
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно
оствареном приходу самоопорезивањем

6.000.000 6.000.000

711143 Порез на приходе од непокретности 100.000 100.000

711145
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу
самоопорезивања и по решењу Пореске управе

150.000 150.000

711146
Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске
управе

100.000 100.000

711147 Порез на земљиште 200.000 200.000

711181 Самодоприноси 80.000 80.000

711191 Порез на остале  приходе 6.000.000 6.000.000

711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 50.000 50.000
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ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА

712112 Порез на фонд зарада осталих запослених

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 66.100.000 66.100.000

713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 35.000.000 35.000.000

713122 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица 18.000.000 18.000.000

713211 Периодични порез на нето имовину 100.000 100.000

713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 2.000.000 2.000.000

713421
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске
управе

8.000.000 8.000.000

713423
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и
ваздухопловима, по решењу Пореске управе

3.000.000 3.000.000

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 23.685.000 23.685.000

714431

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање
и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима
који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене
површине, бандере и сл.)

500.000 500.000

714513
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила,
осим пољопривредних возила и машина

8.000.000 8.000.000

714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 1.385.000 1.385.000

714552 Боравишна такса 7.000.000 7.000.000

714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 6.500.000 6.500.000

714572 Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“) 300.000 300.000

ДРУГИ ПОРЕЗИ 9.000.000 9.000.000

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 8.000.000 8.000.000
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716112 Комунална такса за истицање фирме ван пословног простора 1.000.000 1.000.000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 773.000 773.000

731251 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина 773.000 773.000

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 346.007.000 5.300.000 351.307.000

733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 158.430.000 158.430.000

733152 Други текући трансфери од Републике у корист  нивоа општина 60.396.000 5.300.000 65.696.000

733154
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа
oпштина

73.416.000 73.416.000

733243 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа oпштина 53.765.000 53.765.000

ДРУГИ ПРИХОДИ

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 6.310.000 6.310.000

741151
Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна
трезора укључена у депозит банака

250.000 250.000

741511 Накнада за коришћење природних добара 3.000.000 3.000.000

741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 1.000.000 1.000.000

741531

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или
испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе,
књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и
домаће радиности

2.000.000 2.000.000

741532 Комунална такса за коришћење простора за паркирање 50.000 50.000

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 10.000 10.000
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ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 11.500.000 14.333.000 24.218.000

742151
Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у
корист нивоа Општина

5.000.000 12.776.000 17.283.000

742152 Приходи од давања у закуп 500.000 500.000

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 3.000.000 3.000.000

742255 Такса за озакоњење објеката 2.000.000 2.000.000

742351
Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице
локлане самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним
лицима

1.000.000 1.000.000

742378 Родитељски динар за ваннаставне активности 1.557.000 435.000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 4.200.000 4.200.000

743324
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима

3.500.000 3.500.000

743351 Приходи од саобраћајних казни изречених у прекршајном поступку 100.000 100.000

743353 Приход од новцаних казни за прекршаје по прекршајном налогу 500.000 500.000

743924 Приходи од целокупног пореског дуга 5% 100.000 100.000

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 3.000.000 3.000.000

744151
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа
градова

3.000.000 3.000.000

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 3.500.000 13.189.000 16.689.000

745151 Остали приходи у корист нивоа oпштина 3.500.000 13.189.000 16.689.000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 15.000.000 15.000.000

772114 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 15.000.000 15.000.000
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РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

Расходи и издаци буџета утврђују се према економској класификацији у следећим износима:

Екон.
клас.

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Средства
из буџета

Средства
из осталих

Укупна јавна
средства

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 100.000 100.000

841000 Примања од продаје земљишта 100.000 100.000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 70.000.000 70.000.000

911451
Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа
градова

10.000.000 10.000.000

911451
Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа
градова

60.000.000 60.000.000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 500.000 500.000

921941
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа
градова

500.000 500.000

7+8+9 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН.
ИМОВИНЕ

680.582.000 33.595.000 714.177.000

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 28.107.000 28.107.000
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извора

1 2 3 5 6

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 469.035.000 29.848.000 498.883.000

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 100.007.000 6.954.000 106.961.000

411 Плате и додаци запослених 80.488.000 4.243.00 84.731.000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 14.514.000 763.000      15.277.000

413 Накнаде у натури (превоз) 20.000 165.000 185.000

414 Социјална давања запосленима 3.351.000 500.000 3.851.000

415 Накнаде за запослене 1.270.000 840.000 2.110.000

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 364.000 443.000 807.000

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 235.472.000 22.269.000 272.811.000

421 Стални трошкови 59.889.000 3.458.000          63.347.000

422 Трошкови путовања 912.000 945.000 1.857.000

423 Услуге по уговору 71.123.000 6.363.000 77.486.000

424 Специјализоване услуге 8.647.000 1.722.000 10.369.000

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 73.502.000 1.214.000 74.716.000

426 Материјал 21.399.000 8.567.000 29.966.000

440 ОТПЛАТА КАМАТА 3.250.000 20.000 3.270.000

441 Отплата домаћих камата; 2.000.000 2.000.000

444 Пратећи трошкови задуживања 1.250.000 20.000 1.270.000

450 СУБВЕНЦИЈЕ 11.750.000 11.750.000

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 11.000.000 11.000.000

454 Субвенције приватним предузећима 750.000 750.000
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460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 56.832.000 500.000 57.332.000

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 42.683.000 42.683.000

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 4.000.000 4.000.000

465 Остале донације, дотације и трансфери 10.149.000 500.000 10.649.000

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 17.710.000 17.710.000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 17.710.000 17.710.000

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 36.114.000 105.000 36.219.000

481 Дотације невладиним организацијама; 13.674.000 13.674.000

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 9.870.000 105.000 9.975.000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 5.450.000 5.450.000

484
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних
узрока;

6.320.000 6.320.000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; 800.000 800.000

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 7.900.000 7.900.000

499 Административни трансфери из буџета - Средства резерве 7.900.000 7.900.000

49911 Стална резерва 2.000.000 2.000.000

49912 Текућа резерва 5.900.000 5.900.000

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 199.544.000 3.747.000 203.291.000

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 194.544.000 3.747.000 198.291.000

511 Зграде и грађевински објекти; 173.704.000 1.717.000 175.421.000

512 Машине и опрема; 18.420.000 1.965.000 20.385.000

515 Нематеријална имовина 2.420.000 65.000 2.485.000

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 5.000.000 5.000.000

541 Земљиште; 5.000.000 5.000.000
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610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 40.000.000 40.000.000

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 40.000.000 40.000.000

620 Набавка финансијске имовине 110.000 110.000

621 Набавка домаће фин. Имовине 110.000 110.000

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 708.689.000 33.595.000 742.284.000

II ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

„Средства из буџета у износу од 708.689.000.000 динара , средства из сопствених прихода и прихода из других извора индиректних корисника у износу
од 33.595.000  динара , распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: “
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О П И С
Расходи из

буџета

Расходи из
сопствених и

других извора
Укупни расходи

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1 1.01 111
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови
и спољни послови

0602 Програм 15: Локална самоуправа

0602-
0001

Програмска активност-
Функционицање локалне
самоуправе и градских општина

1 411
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)

2.405.000 2.405.000

2 412
Социјални доприноси на терет
послодавца

433.000 433.000

3 414 Социјална давања запосленима 70.000 70.000

4 415 Накнаде трошкова за запослене 50.000 50.000

5 421 Стални трошкови 60.000 60.000

6 422 Трошкови путовања 10.000 10.000
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7 423 Услуге по уговору 1.800.000 1.800.000

8 426 Материјал 560.000 560.000

9 465 Остале дотације и трансфери 350.000 350.000

10 481
Дотације невладиним
организацијама

200.000 200.000

11 482 Порези, обавезне таксе и казне 2.000.000 2.000.000

12 482
Порези, обавезне таксе и казне  (
преузете обавезе)

7.000.000 7.000.000

13 512 Машине и опрема 500.000 500.000

13/1 621
Набавка домаће финансијске
имовине

110.000 110.000

Укупно за главу 1.01

Извори финансирања за ПА 0602-
0001:

Извори финансирања за Програм
15:

01 Приходи из буџета: 15.548.000 15.548.000

Укупно  за Раздео 1: 15.548.000 15.548.000
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

2. 2.01 111
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови
и спољни послови

0602 Програм 15: Локална самоуправа

0602-
0001

Програмска активност-
Функционисање локалне
самоуправе и градских општина

14 411
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)

3.700.000 3.700.000

15 412
Социјални доприноси на терет
послодавца

670.000 670.000

16 414 Социјална давања запосленима 70.000 70.000

17 415 Накнаде трошкова за запослене 50.000 50.000

18 421 Стални трошкови 120.000 120.000
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19 422 Трошкови путовања 20.000 20.000

20 423 Услуге по уговору 6.000.000 6.000.000

21 423
Услуге по уговору (преузете
обавезе)

300.000 300.000

22 426 Материјал 1.500.000 1.500.000

23 465 Остале дотације и трансфери 675.000 675.000

24 465
Остале дотације и трансфери
(преузете обавезе)

90.000 90.000

25 485
Накнада штете за повреде или
штете настале од стране државних
органа

300.000 300.000

Извори финансирања за ПА 0602-
0001:

01 Приходи из буџета: 13.495.000 13.495.000

0602 Информисање

0602-

0006 111 Услуге емитовања и издаваштва

26 423 Услуге по уговору 2.500.000 2.500.000

Извори финансирања за ПА 0602-
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0006:

01 Приходи из буџета: 2.500.000 2.500.000

170 Трансакције везане за јавни дуг

0602-
0003

Програмска активност:
Управљање јавним дугом

27 441 Отплата домаћих камата 2.000.000 2.000.000

28 444 Пратећи трошкови задуживања 1.000.000 1.000.000

29 611
Отплата главнице домаћим
кредиторима

40.000.000 40.000.000

Извори финансирања за ПА 0602-
0003:

Укупно 43.000.000 43.000.000

Укупно за Главу 2.01:

Извори финансирања за Програм
15:

01 Приходи из буџета

Укупно за Раздео 2: 58.995.000 58.995.000
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

3. 3.01 111
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови
и спољни послови

0602 Програм 15: Локална самоуправа

0602-
0001

Програмска активност:
Функционисање локалне
самоуправе и градских општина

30 423
Услуге по уговору ( дневнице
Општинског већа )

650.000 650.000

30/1 423 Услуге по уговору 500.000 500.000

30/2 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000

31 426 Материјал 120.000 120.000

32 512 Машине и опрема 500.000 500.000

33 484 Накнада штете 600.000 600.000

33/1 472 Једнократне помоћи 60.000 60.000

Укупно за Главу 3.01: -

Извори финансирања за ПА 0602-
0001:
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Извори финансирања за Програм
15:

01 Приходи из буџета:

Укупно за Раздео 3: 2.480.000 2.480.000

ОПШТИНСКА УПРАВА

4. 4.01 130 Опште јавне услуге

0602 Програм 15: Локална Самоуправа

0602-
0001

Програмска активност:
Функционисање локалне
самоуправе и градских општина

34 411
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)

29.997.000 29.997.000

35 412
Социјални доприноси на терет
послодавца

5.460.000 5.460.000

36 413 Накнаде у натури 20.000 20.000

37 414 Социјална давања запосленима 1.400.000 1.400.000

38 415 Накнаде трошкова за запослене 800.000 800.000

39 416
Награде запосленима и остали
посебни расходи

300.000 300.000

40 421 Стални трошкови 9.150.000 9.150.000

41 421 Стални трошкови ( преузете 19.050.000 19.050.000
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обавезе)

42 422 Трошкови путовања 100.000 100.000

43 423 Услуге по уговору 6.600.000 6.600.000

44 423
Услуге по уговору( преузете
обавезе)

2.700.000 2.700.000

45 424 Специјализоване услуге 720.000 720.000

46 424
Специјализоване услуге               (
преузете обавезе)

130.000 130.000

47 425 Текуће поправке и одржавање 2.240.000 2.240.000

48 425
Текуће поправке и одржавање   (
преузете обавезе)

5.760.000 5.760.000

49 426 Материјал 5.000.000 5.000.000

50 426 Материјал  ( преузете обавезе) 3.420.000 3.420.000

51 444 Пратећи трошкови задуживања 200.000 200.000

52 465 Остале дотације и трансфери 3.777.000 3.777.00

53 482
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали

500.000 500.000

54

511
Зграде и грађевински објекти     (
преузете обавезе)

7.000.000 7.000.000

55 512 Машине и опрема 2.400.000 2.400.000
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56 515 Нематеријална имовина 2.000.000 2.000.000

01 Приходи из буџета 108.724.000 108.724.000

0601-
П1

130

Пројекат унапређења енергетске
ефикасности-инвестиционо
одржавање објекта ЈКП „Водовод“
Мионица

56/1 423 Услуге по уговору 200.000 200.000

56/2 511 Зграде и грађевински објекти 8.000.000 8.000.000

01 Приходи из буџета 8.200.000 8.200.000

0601-
П2

130
Пројекат унапређења енергетске
ефикасности- објекта Војни одсек

56/3 423 Услуге по уговору 200.000 200.000

56/4 511 Зграде и грађевински објекти 7.000.000 7.000.000

56/5 511
Зграде и грађевински објекти (
израда пројекта)

100.000 100.000

01 Приходи из буџета 7.300.000 7.300.000

2
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112 Финансијски и фискални послови

57 421 Стални трошкови 500.000 500.000

58 483
Новчане казне и пенали по решењу
судова ( принудна наплата )

5.000.000 5.000.000

59 499 Средства резерве 7.900.000 7.900.000

- стална резерва 2.000.000 2.000.000

- текућа резерва 5.900.000 5.900.000

01 Приходи из буџета 13.400.000 13.400.000
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Извори финансирања за ПА 0602-
0001:

01 Приходи из буџета

130 Опште јавне услуге

0602-
0007

Програмска активност:
Канцеларија за младе

60 423 Услуге по уговору 1.500.000 1.500.000

61 426 Материјал 530.000 530.000

62 512 Машине и опрема 500.000 500.000

Извори финансирања за ПА 0602-
0007:

01 Приходи из буџета 2.530.000 2.530.000
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0601-
0014

Накнаде штете

620 Развој заједнице

63 424
Специјализоване услуге ( План
заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама )

500.000 500.000

64 484

Накнаде штете од поплава или
штете настале услед елементарних
непохода 500.000 500.000

65 484

Накнаде штете од поплава или
штете настале услед елементарних
непохода

( преузете обавезе)

3.720.000 3.720.000

66 511
Капитално одржавање аутопутева,
путева и мостова(преузете обавезе)

11.000.000 11.000.000

67 541 Земљиште 5.000.000 5.000.000

Извори финансирања за Пројекат
0602-П1:

01 Приходи из буџета 20.720.000 20.720.000
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132
Опште услуге планирања и
статистике

1101
Програм 1:Локални развој и
просторно планирање

1101-
0001

Програмска активност: Стратешко,
просторно и урбанистичко
планирање

68 423
Услуге по уговору ( планска
комисија)

500.000 500.000

69 424 Специјализоване услуге 1.500.000 1.500.000

70 511
Израда пројектно - техничке
документације

5.000.000 5.000.000

Извори финансирања за
Програмску активност 1101-0001:

01 Приходи из буџета 7.000.000 7.000.000

1101
- П1

Израда елабората о зонама
санитарне заштите Орловац

132
Опште услуге планирања и
статистике
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71 424 Специјализоване услуге 150.000 150.000

72 482 Порези и обавезне таксе 10.000 10.000

73 511
Израда пројектно - техничке
документације

350.000 350.000

Извори финансирања за Пројекат
1101-П1:

510.000 01 Приходи из буџета 510.000 510.000

1101-
П2

Израда елабората о зонама
санитарне заштите и
резервама подземних вода
за извориште Паштрић

74 424 Специјализоване услуге 150.000 150.000

75 482 Порези и обавезне таксе 170.000 170.000

76 511
Израда елабората и пројекта (
преузета обавеза)

420.000 420.000

76/1 511 Израда елабората и пројекта 660.000 660.0006660.0006

01 Приходи из буџета 1.400.000 1.400.000

620 Развој заједнице

0601
Програм 2: Комунална
делатност
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0601-
0001

Програмска активност:
Водоснабдевање

76/2 511 Зграде и грађевински ојекти 8.000.000 8.000.000

01 Приходи из буџета 8.000.000 8.000.000

0601 620
Програм 2: Комунална
делатност

0601-
0014

Програмска активност:
Остале комуналне услуге

77 483
Новчане казне и пенали по
решењу судова ( принудна
наплата )

400.000 400.000

78 484

Накнаде штете за повреде или
штете настале услед
елементарних непогода или
других природних узрока (ујед
паса луталица)

1.500.000 1.500.000

79 485

Накнада штете за повреде или
штете настале од стране
државних органа ( Накнада на
име решавања имовинско
правних односа )

500.000 500.000
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79/1 423
Услуге по уговору ( услуге
уклањања лешева животиња)

1.500.000 1.500.000

79/2 423
Услуге по уговору ( услуге
хватања и збрињавања
напуштених животиња)

1.500.000 1.500.000

79/3 511  Зграде и грађевински објекти 7.700.000 7.700.000

Извори финансирања за
Програмску активност 0601-
0014:

01 Приходи из буџета 13.100.000 13.100.000

130 Опште јавне услуге

1501
Програм 3:Локални
економски  развој

1501-
0005

Финансијска подршка
локалном економском
развоју

79/3 423
Услуге по уговору- јавни
радови

813.000 813.000
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79/4 423
Услуге по уговору – стручна
пракса

937.000 937.000

79/5 454
Субвенције приватним
предузећима

750.000 750.000

Извори финансирања за
Програмску активност 1501-
0005

01 Приходи из буџета 2.500.000 2.500.000

451 Друмски саобраћај

0701
Програм 7: Путна
инфраструктура

0701-
0002

Одржавање путева

79/6 425 Текуће поправке и одржавање 1.600.000 1.600.000

79/7 511 Зграде и грађевински објекти 12.000.000 12.000.000

Извори финансирања за
Програмску активност 0701-
0002

01 Приходи из буџета 13.600.000 13.600.000
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090 Социјалне помоћи

0901
Програм 11: Социјална и
дечија заштита

0901-
0001

Програмска активност:
Социјална заштита
некласификована на другом
месту

80 472
Помоћ интерно- расељеним
лицима

400.000 400.000

81 423

Услуге по уговору (
интерресорна комисија,
комисија за оцену
психофизичке ометености у
развоју )

200.000 200.000

Извори финансирања за
Програмску активност 0901-
0001:

01 Приходи из буџета 600.000 600.000

0901-
П3

Пројекат :помоћ за
економско оснажење
породичних домаћинстава

82   472 Социјална давања 1.000.000 1.000.000
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Извори финансирања за
Пројекат 0901-П3

Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000

0901-
П4

Пројекат : Подршка
социјалном укључивању
најугроженијих група

83 472 Социјална давања 600.000 600.000

Извори финансирања за
Пројекат 0901-П4

Приходи из буџета 600.000 600.000

0901-
П5

Пројекат:Више солидарности
за старије

83/1 472 Социјална давања 650.000 650.000

Извори финансирања за
Пројекат 0901-П5

Приходи из буџета 650.000 650.000

Извори финансирања за
Програмску активност 0901-
0001:

0901- Пројекат: Изградња зграде за
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П6 избегла лица

83/2 424 Специјализоване услуге 1.000.000 1.000.000

Извори финансирања за
Пројекат 0901-П5

Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000

01 Приходи из буџета 3.850.000 3.850.000

0901 040 Породица и деца

0901-
0006

Програмска активност:
Дечија заштита

84 472
Услуге по уговору ( боравак
трећег детета у установи)

5.000.000 5.000.000

85 472
Финансијска подршка
породици са децом ( накнада
за новорођенчад )

4.000.000 4.000.000

090
Социјална заштита
неквалификована на другом
месту

0901-

0006

Програмска активност:
Инклузивно образовање

86 422
Трошкови путовања ( одлука
већа )

750,000 750.000
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87 472 Накнаде за социјалну заштиту 510.000 510.000

88 472
Накнаде за социјалну заштиту
(преузете обавезе

1.490.000 1.490.000

Извори финансирања за
Програмску активност 0901-
0006:

-

01 Приходи из буџета 11.750.000 11.750.000

090
Социјална заштита
неквалификована на другом
месту

0901-
0005

Програмска активност:
Активност Црвеног крста

89 481
Дотације невладиним
организацијама

3.074.000 3.074.000

Извори финансирања за
Програмску активност 0901-
0005:

01 Приходи из буџета 3.074.000 3.074.000



40

740 Услуге јавног здравства

1801
1801-
0001

Програм 12: Примарна
здравствена заштита

Програмска активност:
Функционисање установа
примарне здравствене
заштите

90 424 Специјализоване услуге 400.000 400.000

Извори финансирања за
Програмску активност 1801-
0001:

01 Приходи из буџета 400.000 400.000

820 Услуге културе

1201 Програм 13: Развој културе

1201-
0002

Програмска активност:
Подстицаји културном и
уметничком стваралаштву

91 481
Дотације невладиним
организацијама

1.000.000 1.000.000
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92
481

Дотације невладиним
организацијама ( Верске
заједнице)

400.000 400.000

Извори финансирања за
Програмску активност 1201-
0002:

01 Приходи из буџета 1.400.000 1.400.000

810 Услуге рекреације и спорта

1301
Програм 14: Развој спорта и
омладине

1301

0001

Програмска активност:
Подршка локалним
спортским организацијама,
удружењима и савезима

93 481
Дотације невладиним
организацијама ( Спортски
савез)

9.000.000 9.000.000

Извори финансирања за
Програмску активност 1301-
0001:

01 Приходи из буџета 9.000.000 9.000.000
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Извори финансирања за
Главу 4.01:

01 Приходи из буџета

07
Донације од осталих нивоа

власти

4.02 ПОЉОПРИВРЕДА

421 Пољопривреда

0101
Програм 5 : Развој
пољопривреде

0101-
0001

Програмска активност
:Унапређење услова за
пољопривредну делатност

- - -

94 423
Услуге по уговору (сајмовови,
изложбе)

2.000.000 2.000.000
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95 424
Специјализоване услуге (
улагања у заштиту од
елементарних непогода)

1.000.000 1.000.000

96 426
Материјал ( подизање нових
засада )

4.000.000 4.000.000

97 451
Teкуће субвенције за
пољопривреду

4.000.000 4.000.000

01 Приходи из буџета 11.000.000 11.000.000

0101-
П1

421

 Годишњи програм заштите
уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
за 2016

100 425 Текуће поправке и одржавање 5.000.000 5.000.000

100/
1

423 Услуге по уговору 600.000 600.000

Извори финансирања за
Пројекат 0101-П1:

01 Приходи из буџета 5.600.000 5.600.000

Извори финансирања за
Главу 4.02:

01 Приходи из буџета 16.600.000 16.600.000



44

4.03
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

550 Заштита животне средине:
истаживање и развој

0401
Програм 6: Заштита животне
средине

0401-
0001

Програмска активност:
Управљање заштитом
животне средине и
природних вредности

101 421
Стални трошкови ( услуге
чишћења дивљих депонија)

500.000 500.000

102 423 Услуге по уговору 1.310.000 1.310.000

103 424 Специјализоване услуге 400.000 400.000

104 451
Субвенције јавним
нефинансијским предузећима
и организацијама

1.000.000 1.000.000

105 511 Израда планова и пројеката 1.000.000 1.000.000

Извори финансирања за
функцију 550:

-

01 Приходи из буџета 4.210.000 4.210.000
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0401-
П1

Набавка опреме за
организовано управљање
чврстум отпадом

560
Заштита животне средине
некласификована на другом
месту

106 512 Машине и опрема 1.000.000 1.000.00

Извори финансирања за
Пројекат 0401-П1:

01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000

0401
-П2

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

560
Заштита животне средине
некласификована на другом
месту

107 426 Материјал 290.000 290.000

Извори финансирања за
Пројекат 0401-П2:

01 Приходи из буџета 290.000 290.000
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0401-
П3

Реконструкција водоводне
мреже са заменом азбесног
цевовода

560
Заштита животне средине
некласификована на другом
месту

108 425
Текуће поправке и одржавање
опреме

4.000.000 4.000.000

Извори финансирања за
Пројекат 0401-П3:

Приходи из буџета 4.000.000 4.000.000

Извори финансирања за
Програмску активност 0401-
0001:

01 Приходи из буџета
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Извори финансирања за
Главу 4.03:

01 Приходи из буџета 9.500.000 9.500.000

4.04 ЈКП ВОДОВОД

630 Водоснабдевање

0601
Програм 2: Комунална
делатност

0601-
0001

Програмска активност:
Водоснабдевање

109 451
Субвенције јавним
нефинансијским предузећима
и организацијама

1.500.000 1.500.000

Извори финансирања за
функцију 630:

01 Приходи из буџета: 1.500.000 1.500.000

4.05 ЈКП ЧИСТОЋА

620 Развој заједнице

0601 Програм 2: Комунална



48

делатност

0601-
0014

Програмска активност:
Остале комуналне услуге

110 451
Субвенције јавним
нефинансијским предузећима
и организацијама

4,500,000 4.500.000

Извори финансирања за
функцију 620:

01 Приходи из буџета: 4.500.000 4.500.000

4.07
ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И
ИЗГАДЊУ
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451 Друмски саобраћај

0701
Програм 7:Путна
инфраструктура

0701-
0002

Програмска активност:
Одржавање путева

111 411
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)

7.300.000 7.300.000

112 412
Социјални доприноси на терет
послодавца

1.309.000 1.309.000

113 414
Социјална давања
запосленима

414.000 414.000

114 415
Накнаде трошкова за
запослене

370.000 370.000

115 416
Награде запосленимаи остали
посебни расходи

64.000 64.000

116 421 Стални трошкови 1.745.000 1.745.000

117 422 Трошкови путовања 30.000 30.000

118 423 Услуге по уговору 19.257.000 19.257.000

119 424 Специјализоване услуге 1.100.000 1.100.000

120 425 Текуће поправке и одржавање 28.848.000 28.848.000

121 426 Материјал 4.854.000 4.854.000

122 465 Остале дотације и трансфери 1.000.000 1.000.000



50

123 482
Порези, обавезне таксе, казне
и пенали

105.000 105.000

124 483
Новчане казне и пенали по
решењу судова

50.000 50.000

125 511 Зграде и грађевински објекти 35.576.000 35.576.000

126 512 Машине и опрема 1.100.000 1.100.000

127 515 Нематеријална имовина 400.000 400.000

128 541 земљиште 0 0

Извори финансирања за
функцију 451:

01 Приходи из буџета: 103.522.000 103.522.000

0701-
П1

Уподобљавање прелаза
преко реке Tоплице

129 425 Текуће поправке и одржавање 395.000 395.000

Извори финансирања за
функцију 451:

Приходи из буџета: 395.000 395.000
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0701-
П3

Изградња пешачког моста
преко реке Рибнице у
Паштрићу

130 511
Капитално оджавање зграда и
објеката

8.400.000 8.400.000

Извори финансирања за
функцију 451:

Приходи из буџета: 8.400.000 8.400.000

0601
Програм 2: Комунална
делатност

510 Управљање отпадом

0601-
0008

Програмска активност:Јавна
хигијена

131 423 Услуге по уговору 265.000 265.000

132 424 Специјализоване услуге 50.000 50.000

133 425 Текуће поправке и одржавање 12.000.000 12.000.000

134 511 Изградња зграда и објеката 4.320.000 4.320.000

135 512
Машине и опрема (пречистач
у Бањи Врујци)

10.080.000 10.080.000

Извори финансирања за
функцију 510:
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01 Приходи из буџета: 26.715.000 26.715.000

0601-
0010

Програмска активност:Јавна
расвета

640 Улична расвета

136 421 Стални трошкови 24.000.000 24.000.000

137 423 Стручне услуге 1.240.000 1.240.000

138 424 Специјализоване услуге 20.000 20.000

139 425 Текуће поправке и одржавање 3.700.000 3.700.000

140 426 Материјал 500.000 500.000

141 444 Казне за кашњење 50.000 50.000

142 511 Изградња зграда и објеката 910.000 910.000

Извори финансирања за
функцију 640

01 Приходи из буџета: 30.420.000 30.420.000
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0601

-0001

Програмска
активност:Водоснабдевање

630 Водоснабдевање

143 421 Стални трошкови 1.029.000 1.029.000

144 423 Услуге по уговору 7.210.000 7.210.000

145 424 Специјализоване услуге 50.000 50.000

146 425 Текуће поправке и одржавање 8.139.000 8.139.000

147 511 Зграде и грађевински објекти 25.570.000 25.570.000

Извори финансирања за
функцију 630

01 Приходи из буџета 41.998.000 41.998.000

0601
-

П1

Главни пројекат доводног
цевовода од Брежђа До
Кључа

148 511 Зграде и грађевински објекти 698.000 698.000

Извори финансирања за
пројекат 0601-П1
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01 Приходи из буџета 698.000 698.000

0601-П2
Замена делова азбесних
цевовода

149 511 Зграде и грађевински објекти 2.000.000 2.000.000

Извори финансирања за
Пројекат 0601-П2

01 Приходи из буџета 2.000.000 2.000.000

0601
-П3

Замена делова резводне
мреже

150 511 Зграде и грађевински објекти 2.300.000 2.300.000

Извори финансирања за
Пројекат 0601-П3

01 Приходи из буџета 2.300.000 2.300.000

1502 Програм 4:Развој туризма

473 Туризам

1502-
0001

Програмска
активност:Управљање
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развојом туризма

151 425 Текуће поправке и одржавање 400.000 400.000

Извори финансирања за
функцију 473

01 Приходи из буџета: 400.000 400.000

1201 Програм 13: Развој културе

860
Рекреација, спорт,култура,
вере, неквалификовани на
другом месту

1201

0001

Програмска
активност:Функционисање
локалних установа културе

152 421 Стални трошкови - -

153 423 Услуге по уговору 320.000 320.000

154 511 Зграде и грађевински објекти 14.400.000 14.400.000

Извори финансирања за
функцију 860:

01 Приходи из буџета: 14.720.000 14.720.000

1301
Програм 14: Развој спорта и
омладине
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860
Рекреација, спорт,култура,
вере, неквалификовани на
другом месту

1301
-
0003

Програмска
активност:Одржавање
спортске инфраструктуре

155 421 Стални трошкови - -

156 423 Услуге по уговору 700.000 700.000

157 425 Текуће поправке и одржавање 720.000 1.333.000

158 512 Машине и опрема - -

Извори финансирања за
функцију 860:

01 Приходи из буџета: 1.420.000 1.420.000

0602
Програм 15: Локална
самоуправа

Остале опште услуге
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0602-
0001

Програмска
активност:Функционисање
локалне самоуправе и
градских општина

159 423 Услуге по уговору 240.000 240.000

160 424 Специјализоване услуге 0 0

161 425 Текуће поправке и одржавање 350.000 350.000

162 511 Зграде и грађевински објекти 11.300.000 11.300.000

162/1 512 Машине и опрема 1.500.000 1.500.000

Извори финансирања за
функцију 133:

Приходи из буџета: 13.390.000           13.390.000

Извори финансирања за Главу
4.07:

01 Приходи из буџета: 237.786.000 238.786.000

07
Трансфери од других нивоа
власти

8.400.000 8.400.000
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4.08 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

160
Опште јавне услуге
неквалификоване на другом
месту

0602
Програм 15: Локална
самоуправа

0602
-
0002

Програмска активност:Месне
заједнице

163 421 Стални трошкови 1.800.000 200.000 2.000.000

Извори финансирања за
функцију 160:

04
Сопствени приходи буџетских
корисника:

1.800.000 200.000 2.000.000
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4.09 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

330 Судови

0602
Програм 15: ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

0602
-
0004

Програмска
активност:Општинско јавно
правобранилаштво

164 463
Трансфери осталим нивоима
власти

500.000 500.000

Извори финансирања за
функцију 330:

01 Приходи из буџета: 500,000 500.000

Свега за Главу 4.16: 500.000 500.000

4.10
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЉИГ

090
Социјална заштита
неквалификована на другом
месту

0901
Програм 11: Социјална и
дечија заштита
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0901
-
0001

Програмска активност:

Социјалне помоћи

165 463
Трансфери осталим нивоима
власти ( Расходи центра )

250.000 250.000

166 472
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета ( Једнократне помоћи
)

4.000.000 4.000.000

Извори финансирања за
функцију 090:

01 Приходи из буџета 4.250.000 4.250.000

Свега за Главу 4.10: 4.250.000 4.250.000

.

4.11 ДОМ ЗДРАВЉА

740 Услуге јавног здравства

1801
Програм 12: Примарна
здравствена заштита
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180
1-
0001

Програмска
активност:Функционисање
установа примарне
здравствене заштите

167 464
Трансфери осталим нивоима

власти

4.000.000 4.000.000

Извори финансирања за
функцију 740:

01 Приходи из буџета: 4.000.000 4.000.000

Свега за Главу 4.11: 4.000.000 4.000.000

4.12 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР МИОНИЦА

820 Услуге културе

1201 Програм: Развој културе

1201
-
0001

Програмска
активност:Функционисање
локалних установа културе

168 411
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)

6.090.000 6.090.000

169 412
Социјални доприноси на терет
послодавца

1.092.000 1.092.000
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170 414 Социјална давања запосленима 454.000 454.000

171 421 Стални трошкови 825.000 70.000 895.000

172 422 Трошкови путовања 175.000 175.000

173 423 Услуге по уговору         1.216.000 190.000 1.406.000

174 424 Специјализоване услуге 15.000 15.000

175 425 Текуће поправке и одржавање 100.000 130.000 230.000

176 426 Материјал 70.000 1760.000 1.830.000

177
482

Порези, обавезне таксе, казне и
пенали

20.000 20.000

178 483 Новчане казне 50.000 50.000

179 465 Остале дотације и трансфери 600.000 596.000

180 512 Машине и опрема 450.000 20.000 470.000

Извори финансирања за
функцију 820:

- - -

01 Приходи из буџета 10.897.000 10.593.000

04
Сопствени приходи буџетских
корисника

2.430.000

Извори финансирања за
Програмску активност 1201-
0001:
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01 Приходи из буџета 10.897.000 10.897.000

04
Сопствени приходи буџетских
корисника

2.430.000 2.430.000

1201
-
0002

Програмска активност
Подстицаји културном и
уметничком стваралаштву

181 423 Услуге по уговору 400.000 270.000 670.000

182 424 Специјализоване услуге 200.000 100.000 300.000

Извори финансирања за
функцију 820:

01 Приходи из буџета 600.000 600.000

04
Сопствени приходи буџетских
корисника

370.000 370.000

Извори финансирања за
Пројекат 1201-П1:

01 Приходи из буџета

1201-
П1

Културно историјска
манифестација Мишићеви
дани

183 423 Услуге по уговору 2.500.000 2.700.000 5.400.000
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184 424 Специјализоване услуге 500.000 300.000 800.000

Извори финансирања за
функцију 820:

01 Приходи из буџета: 3.000.000 3.000.000

08
Донације од невладиних
организација и појединаца 3.000.000

3.000.000

1201-П2
Издавачка продукција 1-Од
Кевића до Паленте

423 Услуге по уговору 200.000 200.000

185 424 Специјализоване услуге - 200.000 200.000

Извори финансирања за
функцију 820:

01 Приходи из буџета: 200.000 200.000

08
Донације од невладиних
организација и појединаца

- 200.000 200.000
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1201-П3
Сабор најбољих виолиниста
Србије „Ћемане“

186 423 Услуге по уговору 500.000 500.000

187 424 Специјализоване услуге 100.000 100.000

Извори финансирања за
функцију 820:

01 Приходи из буџета: 500.000 500.000

08
Донације од невладиних
организација и појединаца

100.000 100.000

1201-П4
Важни датуми у календару
локалне самоуправе

188 423 Услуге по уговору 100.000 50.000 150.000

189 424 Специјализоване услуге 200.000 100.000 300.000

Извори финансирања за
функцију 820:

01 Приходи из буџета: 300.000 300.000

08
Донације од невладиних
организација и појединаца

150.000 150.000
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1201-
П5

Дечија недеља 01-10 октобар

190 423 Услуге по уговору 150.000 150.000

191 424 Специјализоване услуге 100.000 50.000 150.000

Извори финансирања за
функцију 820:

01 Приходи из буџета: 250.000

08
Донације од невладиних
организација и појединаца

50.000

1201-
П6

Обнова рада позоришта
Мионице-копродукције

192 423 Услуге по уговору 200.000 200.000

193 424 Специјализоване услуге 100.000 100.000

Извори финансирања за
функцију 820:

01 Приходи из буџета: 200.000

08
Донације од невладиних
организација и појединаца

100.000
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01 Приходи из буџета: 15.947.000

04
Сопствени приходи буџетских
корисника

2.800.000

08
Донације од невладиних
организација и појединаца

3.600.000

Свега за Главу 4.12: 15.947.000 6.400.000 22.347 .000

4.13
"БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН
ГЛИШИЋ МИОНИЦА"
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820 Услуге културе

1201 Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-
0001

Програмска
активност:Функционисање
локалних установа културе

194 411
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)

1.620.000 1.620.000

195 412
Социјални доприноси на терет
послодавца

290.000 290.000

196 414 Социјална давања запосленима 190.000 190.000

197 421 Стални трошкови 600.000 5.000 605.000

198 422 Трошкови путовања 2.000 2.000

199 423 Услуге по уговору 855.000 855.000

200 425 Текуће поправке и одржавање 100.000 100.000

201 426 Материјал 400.000 400.000

202 465 Остале дотације и трансфери 240.000 240.000

203 482
Порези, обавезне казне и
пенали

55.000 55.000

204 512 Машине и опрема 290.000 290.000

Извори финансирања за
функцију 820:

01 Приходи из буџета: 4.642.000
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04
Сопствени приходи буџетских
корисника

5,000

Извори финансирања за
Програмску активност 1201-
0001:

01 Приходи из буџета: 4,642,000

04
Сопствени приходи буџетских
корисника

5.000

1201-
0002

Подстицај културном
уметничком стваралаштву

820 Услуге културе

205 424 Специјализоване услуге 170.000 33.000 203.000

206 515 Нематеријална имовина 20.000 65.000 85.000

Извори финансирања за
функцију 820:

01 Приходи из буџета: 190.000

04
Сопствени приходи буџетских
корисника:

98.000

Свега за Главу 4.13: 4,832,000 103,000 4.935.000
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4.14 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

820 Услуге културе

1201 Програм 13: Развој културе

1201-
0001

Програмска
активност:Функционисање
локалних установа културе

207 463
Трансфери осталим нивоима
власти ( Историјски архив
Ваљево )

90.000 90.000

Извори финансирања за
функцију 820:

01 Приходи из буџета: 90.000

Свега за Главу 4.14: 90.000 90.000

4.15
УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ
КУЛТУРУ

810 Услуге рекреације и спорта

1301
Програм 14: Развој спорта и
омладине



71

1301-
0001

Програмска
активност:Подршка локалним
спортским организацијама,
удружењима и савезима

208 411
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)

3.260.000
3.260.000

209 412
Социјални доприноси на терет
послодавца

585.000 585.000

210 413 Накнаде у натури 60.000 60.000

211 414 Социјална давања запосленима 103.000 103.000

212 421 Стални трошкови 80.000 676.000 756.000

213 422 Трошкови путовања 90.000 90.000

214 423 Услуге по уговору 1.022.000 1.022.000

215 424 Специјализоване услуге 50.000 50.000

216 425 Текуће поправке и одржавање 470.000 470.000

217 426 Материјал 10.000 1.025.000 1.035.000

218 465 Остале дотације и трансфери 360.000 360.000

218/
1

482 Порези, обавезне таксе и казне 7.000 7.000

219

511 Зграде и грађевински објекти
1.500.000

1.500.000
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220 512 Машине и опрема
600.000

600.000

Извори финансирања за
функцију 810:

01 Приходи из буџета: 4.398.000

04
Сопствени приходи буџетских
корисника:

5.500.000

Свега за Главу 4.15: 4.398.000 5.500.000 9.898.000

4.16
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
''НЕВЕН''

911 Предшколско образовање

2001
Програм 8 : Предшколско
образовање

2001-
0001

Програмска
активност:Функционисање
предшколских установа
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221 411
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)

23.116.000 4.243.000 27.359.000

222 412
Социјални доприноси на терет
послодавца

4.138.000 763.000 4.901.000

223 413 Накнаде у натури 105.000 105.000

224 414 Социјална давања запосленима 500.000 500.000

225 415 Накнаде трошкова за запослене 770.000 770.000

226 416
Награде запосленима и остали
посебни расходи

443.000 443.000

227 421 Стални трошкови 2.197.000 2.197.000

228 422 Трошкови путовања 670.000 670.000

229 423 Услуге по уговору 10.000 1.446.000 1.456.000

230 424 Специјализоване услуге 57.000 674.000 731.000

231 425 Текуће поправке и одржавање 579.000 579.000

232 426 Материјал 25.000 5.212.000 5.237.000

233 465 Остале дотације и трансфери 2.637.000 500.000 3.137.000

233/
1

444 Пратећи трошкови задуживања 20.000 20.000

234
482

Порези, обавезне таксе, казне и
пенали

78.000 78.000

235 511 Зграде и грађевински објекти 217.000 217.000
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236 512 Машине и опрема 795.000 795.000

Извори финансирања за
функцију 911:

01 Приходи из буџета 29.983.000 29.983.000

04
Сопствени приходи буџетских
корисника

17.655.000 17.655.000

16 Родитељски динар 1.557.000 1.557.000

Свега за Главу 4.16: 29.983.000 19.212.000          49.195.000

4.17 ОСНОВНА ШКОЛА ''МИЛАН
РАКИЋ''

912 Основно образовање

2002
Програм 9: Основно
образовање

2002-
0001

Програмска
активност:Функционисање
основних школа

912 Основно образовање

237 463 414-Отпремнине и помоћи 120.000 120.000

238 463 415-Накнаде трошкова за 4.735.000 4.735.000
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запослене

239
463 416- Награде запосленима и

остали посебни расходи
1.100.000 1.100.000

240 463 421- Стални трошкови 14.840.000 14.840.000

241 463 422-Трошкови путовања 140.000 120.000

242 463 423-Услуге по уговору 900.000 900.000

243 463 424-Специјализоване услуге 110.000 110.000

244
463 425-Текуће поправке и

одржавање
2.410.000 2.410.000

245 463 426- Материјал 2.550.000 2.550.000

246
463 482-Порези, обавезне таксе ,

казне
30.000 30.000

247 463 483-Новчане казне 500.000 500.000

248 463 512- Машине и опрема 200.000 200.000

Извори финансирања за
функцију 912:

01 Приходи из буџета 27.635.000 27.635.000

Извори финансирања за
Програмску активност 2002-
0001:

01 Приходи из буџета
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Извори финансирања за Главу
4.17:

01 Приходи из буџета

4.18
ОСНОВНА ШКОЛА ''ВОЈВОДА
МИШИЋ''

Основно образовање

2002
Програм 9:Основно
образовање

2002-

0001

Програмска
активност:Функционисање
основних школа

249
463 415-Накнаде трошкова за

запослене
1.260.000 1.260.000

250
463 416- Награде запосленима и

остали посебни расходи
460.000 460.000

251 463 421-Стални трошкови 1.237.000 1.237.000

252 463 422-Трошкови путовања 2.964.000 2.964.000

253 463 423-Услуге по уговору 1.016.000 1.016.000



77

254 463 424-Специјализоване услуге 40.000 40.000

255
463 425-Текуће поправке и

одржавање
331.000 331.000

256 463 426- Материјал 470.000 470.000

257
463 482-Порези, обавезне таксе,

казне и пенали
5.000 5.000

258
463 483-Новчане казне и пенали

по решењу судова
5.000 5.000

259 463 512- Машине и опрема 120.000 120.000

Извори финансирања за
функцију 912:

01 Приходи из буџета 7.908.000 7.908.000

01 Приходи из буџета 7.908.000 7.908.000

4.19 СРЕДЊА ШКОЛА

920 Средње образовање

2003
Програм 10:Средње
образовање

2003-

Програмска
активност:Функционисање
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0001 средњих школа

260
463 414- Социјална давања

запосленима
- -

261
463 415- Накнаде трошкова за

запослене
740.000 740.000

261/
1

463
416-Награде запосленима 50.000 50.000

262 463 421- Стални трошкови 848.000 848.000

263 463 422-Трошкови путовања 60.000 60.000

264 463 423-Услуге по уговору 962.000 962.000

265 463 424- Специјализоване услуге 40.000 40.000

266
463 425- Текуће поправке и

одржавање
790.000 790.000

267 463 426- Материјал 2.020.000 2.020.000

268
463 482-Порези обавезне таксе и

казне
2.000 2.000

269 463 512- Машине и опрема 788.000 788.000

Извори финансирања за
функцију 090:

01 Приходи из буџета 6.300.000 6.300.000
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Извори финансирања за
Програмску активност 2003-
0001:

01 Приходи из буџета:

Извори финансирања за
Главу 4.19:

01 Приходи из буџета: 6.300.000 6.300.000

4.20
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
РИБНИЦА

473 Туризам

1502 Програм 4: Развој туризма

1502-
0001

Програмска
активност:Управљање
развојем туризма

270 411
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)

3.000.000 3.000.000

271 412
Социјални доприноси на
терет послодавца

537.000 537.000

272 414 Социјална давања 650.000 650.000



80

запосленима

273 415
Накнаде трошкова за
запослене

70.000 70.000

274 416
Награде запосленима и
остали посебни расходи

275 421 Стални трошкови 430.000 310.000 740.000

276 422 Трошкови путовања 10.000 10.000

277 423 Услуге по уговору 3.450.000 635.000 4.085.000

278 424 Специјализоване услуге 250.000 250.000

279 425
Текуће поправке и
одржавање

100.000 35.000 135.000

280 426 Материјал 120.000 570.000 690.000

281 482
Порези обавезне таксе и
казне

30.000 30.000

282 465 Остале дотације и трансфери 420.000 420.000

283 512 Машине и опрема 100.000 550.000
650.000

Извори финансирања за
функцију 473:

01 Приходи из буџета 9.087.000 2.180.000 11.267.000
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ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 6.

У скалду са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору  („Службени гласник РС“, број 68/2015), број
запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:
 48  запослених у локалној администрацији на неодређено време;
 6 запослених у локалној администрацији на одређено време.
 37 запослених у предшколским установама на неодређено време
 9 запослених у предшколским установама на одређено време
 9 запослених у установама културе  на неодређено време
 3 запослених у установама културе  на одређено време
 9 запослених у јавним предузећима  на неодређено време
 4 запослених у јавним предузећима  на одређено време
 9 запослених у осталим установама  на неодређено време
 2 запослених у у осталим установама  на одређено време

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.

Члан 7.
За извршавање ове Одлуке одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.

Члан 8.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за

управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату
средстава која припадају буџету.

Члан 9.

Укупно за Раздео 4: 631.666.000 33.595.000 665.261.000

Свега за Раздео 1+2+3+4: 708.689.000 33.595.000 742.284.000
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За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функцонера, односно руководиоца директних и индиректних
корисника буџетских средстава, одговоран је начелник Општинске управе.

Члан 10.
Општинска управа, Одељење за финансије у обавези је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише

председника Општине и Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, (Општинско веће) усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 11.
Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о
буџетском систему доноси Општинско веће

Члан 12.
Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог органа управе надлежног за финансије доноси Општинско веће.

Члан 13.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће.

Члан 14.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и

издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Овлашћује се Председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству надлежном за
послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 15.
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Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су
укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 16.
Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2016. години по посебном акту (Решењу) који доноси Председник општине, на предлог Одељења

за финансије, у оквиру следећих раздела:

 Раздео 1- Скупштина општине, глава 1.01 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, економска
класификација 481- Дотације невладиним организацијама - политичке партије, у износу од 200.000,00 динара.

 Раздео 4- Општинска управа, глава 4.01 Породица и деца, економска класификација, 472- Финсијска подршка породици са децом, износ од
9.000.000,00 динара.
  Распоред и коришћење срестава у оквиру Радела 4. Општинска управа, Глава 4.03, функционална класификација 421- Пољопривреда, у износу
од 16.600.000 вршиће се на основу Програма који доноси Општинско веће.

  Средства Фонда за заштиту животне средине у износу од 9.500.000 динара користе се на основу програма који доноси Општинско веће уз
сагласност надлежног Министарства.

  Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје користе се на основу Одлуке коју доноси Општинско веће.

Члан 17.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом

одлуком одобрена и пренета.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи
на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност Општинског већа, а
највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове одлуке.

Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве
сагласност органа надлежног за финансије.
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Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода
прво врши из прихода из тих других извора.

              Обавезе преузете у 2016. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2016. године, преносе се у 2017.
годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком

Члан 18.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна

трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 19.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије

прописано.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 20.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају

да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Јавна набавка мале вредности у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна
процењена вредност на годишњем нивоу нижа  од 5.000.000,00 динара.

Члан 21.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања

смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови
неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
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Члан 22.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу за одобреним

квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 23.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2016. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему,

при чему су, у складу са истим чланом Закона, Председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог
инвестирања.

Члан 24.
Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за

извршење тог програма, и о томе обавестити скупштину општине.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја
2016. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком,
предвиђена за плате том буџетском кориснику и програм рационализације из става 1. овог члана.

Члан 25.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2016.години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет

капитала, односно не исказују расход амортизације и употрбе средстава за рад.

Члан 26.
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За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета,
Председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/2005, 107/2009 и
78/2011).

Члан 27.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2015. године, средства која нису утрошена за финансирање

расхода у 2015. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Мионица  за 2015. Годину.

Члан 28.
Изузетно, у случају да се буџету општине Мионица из другог буџета ( Републике, друге општине) определе актом наменска трансферна

средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији
износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, одељење за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за
извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 29.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему,

који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на
начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 30.
У буџетској 2016.години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и

појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то право
стекли у 2016.години.

Члан 31.
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Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход
буџета (извор 01- Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених
прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за
износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење
уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 32.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих

поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања,
материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама.

Члан 33.
Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Мионица и доставити Министрству надлежном за послове финансија.

Члан 34.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Скупштине општине Мионица.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 400-94/2016

Мионица, 04.11.2016. годинe
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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  04.11.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I.  Прихвата се III измене и допуне Програма пословања ЈП „Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица“ за
2016 годину

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број:  06-31/2016

Мионица, 04.11.2016. 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  04.11.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I.  Прихватају се Изменe и допунe Програма пословања ЈКП ''Водовод Мионица'' Мионица“ за 2016 годину (октобар-
децембар).

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 06-31/2016

Мионица, 04.11.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                        Мирослав Ђурић с.р.
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На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04, 36/09, 72/09 и
43/2011 одлука УС), члана 7. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине Општине Мионица (''Службени гласник
општине Мионица'', број 6/2013) и  члана 36. Статута општине Мионица (''Службени гласник СО Мионица'', бр. 8/08),

Скупштина општине Мионица  на седници одржаној 04.11.2016. године, донела је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА

ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ МИОНИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ

I

Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за територију општине Мионица за
2016. 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 2016. годину – средства фонда за заштиту животне средине
опредељена су у укупном износу од 9.500.000,00 динара и финансирају се из следећих извора:

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), планирано
6.500.000,00 динара.

2. Пренета средства Буџетског фонда за заштиту животне средине 2015 године у износу од 3.000.000,00 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

200.000,00

2. Праћење квалитета воде на водотоковима 200.000,00

3. Уклањање дивљих депонија 500.000,00

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

1.000.000,00

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

290.000,00

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

1.000.000,00
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7. Израда локалних, акционих и санационих планова и пројеката 1.000.000,00

8. Реконструкција водоводне мреже са заменом азбестног цевовода 4.000.000,00

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

200.000,00

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

200.000,00

11. Програми информисања јавности о стању и квалитету животне
средине

10.000,00

12. Уклањање радиоактивних громобрана у урбаном делу Општине
Мионица и замена одговарајућим

700.000,00

13. Реализација програма спречавања коровске биљке амброзије у
урбаном делу општине

200.000,00

У складу са чланом 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13) може се вршити преусмеравање средстава унутар Програма у износу од 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 (''Сл.
гласник Републике Србије'', бр. 135/2004, 36/09, 72/09 и 43/2011 одлука УС).

IV

Када се приходи не остварују у планираном износу, председник општине Мионица утврђује приоритетне
активности, на предлог надлежног Одељења за заштиту животне средине.

V

Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију појединачних програма и
пројеката спроводи надлежно одељење Општинске управе.

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 и 72/09), Министарству пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије биће
достављен извештај о коришћењу средстава најкасније до 31. марта текуће године за претходну.

VI

Овај Програм објавиће се у ''Службеном гласнику СО-е Мионица''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 501-48/2016

Мионица, 04.11.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                                         Мирослав Ђурић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014 – др.
закон), члана 6 и 19. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012 93/2012,
99/2013 – усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн.и 95/2015 - усклађени дин. изн.), 104. Закона о туризму
(„Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011-др.закон, 93/2012 и 84/2015)  и члана 36. Статута општине Мионица
(''Сл. гласник СО Мионица'', бр. 8/2008),

Скупштина општине Мионица на седници одржаној дана 04.11.2016. године,  доноси

ОДЛУКУ

О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Члан 1.
Овом Одлуком уводи се боравишна такса коју плаћа лице које користи услуге смаштаја на територији општине

Мионица, за сваки дан боравка изван свог пребивалишта.

Члан 2.
Висину боравишне таксе утврђује јединица локалне самоуправе у зависности од категорије туристичког места или у

различитој висини по деловима општине у зависности од изграђености комуналне, саобраћајне и туристичке
инфрасатруктуре.

Влада за сваку категорију туристичког места посебно утврђује највиши и најнижи износ боравишне таксе.

Ако се туристички објекат не налази на теритоји туристичког места, јединица локалне самоуправе утврђује висину
боравишне таксе за најнижу категорију туристичког места.

Члан 3.
Боравишна такса у висини од 80,00 динара утврђује се за сваки дан боравка у угоститељском објекту за смештај на

територији општине Мионица, осим подручја Бање Врујци.
Боравишна такса у висини од 100,00 динара утврђује се за сваки дан боравка у угоститељском објекту за смештај на

подручју Бање Врујци.

Члан 4.
Боравишну таксу не плаћају:

1. деца до 7 година старости;
2. лица упућена на бањско и климатско лечење, односно специјализовану рехабилитацију од стране надлежне

лекарске комисије;
3. особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од прве до пете групе, цивилни

инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, лица облолела од дистрофије и сродних мишићних и
неуромишићних обољења, параплегије и квадриплегије, церабалне и дечије парализе и мултиплекс склерозе, особе
ометене у развоју, као и пратилац наведених особа.

4. ученици, студенти који организовано бораве у угоститељком објекту за смештај ради извођења спортско
рекреативних и других активности по програму Министрства надлженог за послове просвете, студенти који
организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради извођења обавезне наставе у складу са наставним
планом образоване установе, као и учесници републичких и регионалних такмичења у знању и вештинама;

5. страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени плаћања таксе.;
6. лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана.

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од 7 до 15 година старости.

Лица из става 1. овог члана неплаћају боравишну таксу ако поднесу доказ да су испуњени услови из става 1. овог
члана (чланска карта, потврда школе, односно образоване установе, упут лекарске комисије и др.)



93

Члан 5.
Наплату боравишне таксе врше субјекти који пружају услугу смештаја, као и физичка лица која пружају

угоститељске услуге у домаћој радиности и сеоским туристичким домаћинствима преко локалне туристичке организације,
туристичке агенције, привредног субјекта или другог правног лица регистрованог за обављање привредне делатности (у
даљем тексту: Угоститељ), на основу уговора.

Угоститељ наплаћаује боравишну таксу истовремено са наплатом услуге смештаја.

Ако угоститељ не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати износ ненаплаћене боравишне таксе.

Члан 6.
Угоститељ је дужан да истакне прописани износ боравишне таксе у свакој соби и на рецепцији.
Угоститељ је дужан да се придржава прописаних износа боравишне таксе.

Члан 7.
Угоститељ је дужан да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ боравишне таксе, као и да наведе основ

ослобађања од плаћања или умањења износа боравишне таксе, у складу са чланом 4. ове Одлуке.

Члан 8.
Средстава од наплаћене боравишне таксе угоститељ уплаћује у року од 5 дана по истеку сваких 15 дана у месецу.

Члан 9.
Средства од наплаћене боравишне таксе приход су буџета општине Мионица и користе се за обезбеђивање

информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности и културно наслеђе, обезбеђивање
туристичке сигнализације и рад туристичко-инфорамтивних центара.

Средства од наплате боравишне таксе користе се и за финансирање послова локалне туристичке организације.

Члан 10.
Редовност наплате боравишне таксе прати Општинска управа Мионица, Одељење за инспекцијске послове,

Општинска туристичка инспекција.
Примену Одлуке о боравишној такси од стране угоститеља не територији општине Мионица прати Општинска

управа Мионица, Одељење за инспекцијске послове, Општинска туристичка инспекција.

Члан 11.
У погледу начина утврђивања боравишне таксе, обрачунавања, застарелости, наплате и принудне наплате, рокова за

плаћање, обрачуна камате и осталог што није предвиђено овом одлуком сходно се примењују одредбе закона којим се
уређује порески поступак и пореска администрација, ако законом којим се уређује област туризма није друкчије одређено.

Члан 12.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. не истакне износе боравишне таксе у свакој соби и на рецепцији (члан 6. ове Одлуке);
2. се не придржава прописаних износа боравишне таксе (члан 6. ове Одлуке);
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од

10.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном у износу од 40.000,00 динара.

Члан 13.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

1. не наплати боравишну таксу истовремено са наплатом услуге смештаја (члан 5. ове Одлуке);
2. у рачуну за услугу смештаја не искаже посебно износ боравишне таксе (члан 7. ове Одлуке);
3. средства боравишне таксе не уплати надлежном органу у прописаном року (члан 8. ове Одлуке);
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од
8.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном у износу од 40.000,00 динара.

Члан 14.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице које обавља угоститељску

делатност у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству ако:
1. видно не истакне износе боравишне таксе у свакој соби и на рецепцији (члан 6. ове Одлуке);
2. се не придржава прописаних износа боравишне таксе (члан 6. ове Одлуке).

Члан 15.
Ступањем на стагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о боравишкој такси (Сл.гласник СО Мионица број: 6/2015).

Члан 16.
Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику СО-е Мионица''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 332-81/2016

Мионица, 04.11.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                                                          Мирослав Ђурић с.р.

На основу члана 32. став 16. Закона о комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011), члана 118. став 7.
тачка 12. Закона о туризму (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. Закон, 93/2012 и 84/2015), члана 32. став 1.
тачка 16. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 36. Статута општине Мионица
(''Службени гласник СО Мионица'', бр. 8/2008),

Скупштина општине Мионица на седници одржаној дана 04.11.2016. године, донела је

ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се радно време угоститељских објеката на територији општине Мионица.

Члан 2.

У смислу ове Одлуке угоститељски објекат је функционално повезан, посебно уређен и опремљен простор који
испуњава прописане минималне техничке и санитарно-хигијенске услове за пружање угоститељских услуга, односно за
обављење угоститељске делатности, у складу са законом којим се уређује област туризма.

Према врсти угоститељских услуга које се у објекту пружају, угоститељски објекат може бити:
1) угоститељски објекат за смештај
2) угоститељски објекат за исхрану и пиће.

Угоститељски објекти за смештај су: хотел, апарт хотел, гарни хотел, мотел, туристичко насеље, апартманско
насеље, камп, пансион, хостел, преноћиште, одмаралиште, ботел, кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство,
ловачка вила, ловачка кућа, ловачки дом, ловачка колиба и други објекти за пружање услуга смештаја независно од назива
под којим послују (коначиште, хан, конак, етно кућа, вила, кампиралиште, кампинг одмаралиште, кампинг стоп и др.).

Угоститељски објекти за исхрану и пиће су: ресторан, кафана, бар, кетеринг објекат, објекат брзе хране, покретни
објекти и други објекти (гостионица, крчма, коноба, механа, национална кућа, чарда, ресторан домаће кухиње, таверна,
кафетерија, пицерија, печењара, грил, ћевабђиница, рибљи грил, пилећи грил, роштиљница, пивница, кафе-посластичарница,
палачинкарница, кафе, чајџиница, бифе, бистро, биртија, аперитив бар, кафе бар, коктел бар, сендвич бар, салат бар, еспресо
бар, снек бар, ноћни бар, диско бар, дансинг бар, кабаре бар и др.).
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Члан 3.

Привредни субјекти који обављају делатност у угоститељским објектима дужни су да испуњавају услове предвиђене
прописима којима се уређује заштита од буке и прописима којима се уређује заштита животне средине.

Рад у угоститељским објектима из члана 2. ове Одлуке, привредни субјекти и физичка лица морају организовати у
складу са законом, тако да се не узнемиравају грађани који станују или раде у суседству.

Узнемиравањем грађана из става 2. овог члана сматра се ометање људи емитовањем буке извођењем музичких и
других садржаја, коришћењем музичких инструмената, радио и телевизијских пријемника и других звучних уређаја, као и
узнемиравање грађана механичким изворима буке и звучним сигналима или виком.

Узнемиравање грађана из става 2. овог члана се утврђује непосредним опажањем од стране надлежног инспектора
или другог службеног лица, изјавама сведока, извештајем овлашћене организације и на други начин у складу са законом.

Члан 4.

Под радним временом у смислу ове Одлуке сматра се време у које угоститељски објекти могу да обављају своју
делатност.

Радно време почиње у моменту када корисници услуга могу да уђу у угоститељски објекат.

Радно време се завршава у моменту када корисници услуга не могу да улазе у угоститељски објекат.

Сматра се да угоститељски објекат не ради уколико је затворен и ако у објекту нема гостију ни других лица осим
одговорног или овлашћеног лица и особља и да је у истом искључена музика (искључено напајање музичког уређаја струјом)
и завршено извођење музичког програма.

Члан 5.

Угоститељски објекти који пружају услуге смештаја (члан 2. став 3.) могу да раде свакога дана од 00,00 до 24,00
часа.

Угоститељски објекти који пружају услуге исхране и пића (члан 2.став 4.) могу да раде од 06,00 до 24,00 часа, а
викендом (петак и субота), дан уочи и у дане нерадних државних и верских празника од 06,00 до 02,00 часа.

Изузети из члана 5. став 2. су кетеринг објекти у којима се припрема храна, пиће и напитци, који се достављају ради
услуживања и потрошње на другом месту, за ове објекте се утврђује максимално радно време, и они могу радити сваког дана
од 00 до 24 часа.

Угоститељски и други објекти у којима се организују забаве (матуре, свадбе, рођендани и сл.) могу на дан
организовања забаве да раде у радно време које је прописано за угоститељске објекте из става 2. овог члана за тај дан.

Члан 6.

У угоститељским објектима из члана 2. става 4. музички програм се може изводити најдуже до 24,00 часа сваког
дана, а у дане викенда (петком и суботом), дан уочи и у дане нерадних државних и верских празника до 2,00 часа, при чему је
неопходно да испуњавају услове предвиђене прописима којима се уређује заштита од буке и прописима којима се уређује
заштита животне средине и да прибаве одобрење надлежног за извођење музичког програма.

Одобрење за извођење музичког програма у угоститељском објекту издаје Општинска управа општине Мионица,
Служба за заштиту животне средине.

Члан 7.

Радно време угоститељских објекта  као што су диско бар, денсинг бар, кабаре бар  и слично, који имају постављену
звучну изолацију и прибављено одобрење надлежног органа Општинске управе општине Мионица, не могу почети са радом
пре 20,00 часова и могу радити уз извођење музичког програма  до 03,00 часа наредног дана.

Угоститељски објекти из претходног става не могу имати отворене прозоре и врата у току рада.

Надлежни орган Општинске управе општине Мионица може своје одобрење ставити ван снаге уколико се
инспекцијским надзором утврди да се угоститељски објекат не придржава услова из става 1. и 2. овог члана.

Члан 8.
Баште и терасе угоститељских објеката могу бити отворене свакога дана у времену одређеном чланом 5. ове Одлуке.
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Члан 9.

Органичење радног времена прописано чланом 5, 6 и 7. ове Одлуке се може изменити за   дане уочи и за дане
нерадних државних и верских празника празника и у току манифестације Мишићеви дани, посебним одобрењем Општинској
управи општине Мионица – Одељење за инспекцијске послове.

Члан 10.

Одговорно лице за објекте из члана 2. ове Одлуке, који послују у оквиру привредног друштва или другог правног
лица, односно предузетник или лице које они, писаним путем овласте, морају да буду присутни у објекту на крају радног
времена.

Лица из става 1. овог члана, дужна су да у року од 30 минута од времена које је одредбама ове одлуке утврђено као
време завршетка радног времена , ослободе објекат из става 1. овог члана, од лица која нису запослена у њему.

Уколико се након истека рока из става 2. овог члана, у објекту затекну лица која нису запослена у њему сматра се да
објекат ради дуже од утврђеног радног времена.

Члан 11.

У случају проглашења ванредне ситуације (пандемија, епидемија, елементарне непогоде и сл.) надлежни општински
орган, односно општински штаб за ванредне ситуације или други надлежни орган у складу са законом, може својим актом
одредити другачији распоред, почетак и завршетак радног времена за објекте из члана 2. ове Одлуке.

Члан 12.

Угоститељи из члана 2. ове Одлуке су дужни да у периоду пословања (током целе године или сезонски) утврде
распоред и трајање радног времена у складу са одредбама ове Одлуке.

Радно време угоститељских  објеката може бити и краће од оквирно прописаног, али не може бити дуже од радног
времена утврђеног овом Одлуком.

Угоститељи су дужни да на улазу у угоститељски објекат видно истакну обавештење о радном времену и да се у
свом пословању придржавају прописаног радног времена.

Члан 13.

Угоститељски објекти из члана 2. став 4. могу бити затворени један или више дана у недељи, а угоститељи су дужни
да истакну обавештење у складу са чланом 11. ове Одлуке.

Писано обавештење о нерадним данима мора бити видно истакнуто на главном улазу најмање 3 (три) дана пре
нерадног дана.

Члан 14.

Угоститељи су дужни да усагласе радно време угоститељског објекта са одредбама ове Одлуке, и да распоред радног
времена, као и податке о сезонском пословању објект  доставе Општинској управи општине Мионица – Одељење за
инспекцијске послове на сагласност.

Угоститељи су у обавези да благовремено обавесте Општинску управу општине Мионица – Одељење за
инспекцијске послове о изменама распореда радног времена и сезонског пословања објеката.

Члан 15.

Захтев за промену радног времена и продужење радног времена обављања делатности угоститељских објеката се
подноси Општинској управи Мионица.

Члан 16.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши Општинска управа општине Мионица, Одељење за инспекцијске

послове.

Инспекцијски надзор над применом одредаба ове Одлуке врши општински туристички инспектор и комунални
инспектор Одељење за инспекцијске послове Општинске управе општине Мионица.

Члан 17.
Привредни субјекти на које се ова Одлука односи, дужни су да овлашћеном инспектору омогуће несметано вршење

послова, ставе на увид потребна документа и да у року који инспектор одреди изврше налог инспектора.



97

Члан 18.

Новчаном казном од 120.000 до 800.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

 на улазу у седиште, односно огранак видно не истакне радно време,
 на улазу у седиште, односно огранак видно не истакне обавештење о нерадним данима најмање три дана пре

нерадног дана,
 се у свом пословању се не придржава прописаног радног времена,
 у року од 30 минута од краја радног времена не ослободи угоститељски објекат од лица која нису запослена у њему.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 15.000 до 30.000
динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара.

Члан 19.

Новчаном казном од 20.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
 не достави надлежном органу распоред радног времена, као и податке о сезонском пословању објекта.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 динара.

Члан 20.

Новчаном казном од 10.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:

 ако на улазу у угоститељски обекат видно не истакне радно време и у свом пословању се не придржава прописаног
радног времена,

 не достави надлежном органу распоред радног времена, као и податке о сезонском пословању објекта.

Члан 21.

Угоститељи су дужни да ускладе пословање са одредбама ове Одлуке у  року од 30 дана од дана ступања на стагу
ове Одлуке.

Члан 22.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радном времену предузећа, установа и предузетника у
пружању услуга грађанима број 130-3/2001 (''Сл. гласник СО-е Мионица'' бр. 3/01), у делу који се односи на радно време
угоститељских објеката.

Члан 23.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Мионица“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 332-80/2016

Мионица, 04.11.2016. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                        Мирослав Ђурић с.р.
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На основу члана 8.  Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10), члан 67. став
5. Закона о туризму (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011-др. Закон, 93/2012 и 84/2015) и члана 36. Статута
општине Мионица, Скупштина општине Мионица на седници одржаној 04.11.2016. године донела је:

ОДЛУКУ
О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ МИОНИЦА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом Одлуком у циљу заштите животне средине од буке врши се акустично зонирање простора општине Мионица и
прописују мере заштите од буке и друге мере у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“
бр. 36/09, 88/10) и другим прописима.

Одредбе ове Одлуке не односе се на на буку која настаје на радном месту и у радној околини, буку која настаје у
превозном средству, буку која потиче од војних активности на армијским полигонима и активности на заштити од
елементарних непогода, природних и других удеса, буку од активности у домаћинству или буку из суседног домаћинства,
као и на буку којој су изложени они који је стварају.

Члан 2.
Сва правна и физичка лица дужна су да се старају о томе да својом делатношћу и активностима не угрожавају

окружење буком.
Буком у смислу ове Одлуке сматра се свака звучна појава изнад прописаног нивоа у средини у којој човек борави.

Извором буке у смислу ове Одлуке сматрају се: моторна возила, машине, постројења, апарати, инструменти,
озвучења, справе и уређаји чије коришћење у пословним и другим објектима у затвореном или отвореном простору доводи
до производње и емитовања звука односно проузрокује буку у средини у којој човек борави.

Изворима звука сматрају се покретни и непокретни објекти који под одређеним околностима генеришу звук, а такође
и отворени и затворени простори за спорт, игру, плес, представе, концерте, слушање музике и сл., као и угоститељски
објекти, гараже, паркинг простори и др.

Члан 3.
Привредна друштва, друга правна лица, предузетници и физичка лица (у даљем тексту: правна и физичка лица)

дужни су да се старају да својом делатношћу не угрожавају околину буком.

АКУСТИЧНО ЗОНИРАЊЕ ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Члан 4.
Акустичка зона јесте подручје на чијој су целој површини прописане јединствене граничне вредности индикатора

буке (за дан и ноћ) изражене у децибелима дБ(А).
Највиши дозвољени ниво спољне буке у децибелима дати су у табели 1.

Табела 1. Граничне вредности нивоа буке

Највиши дозвољени ниво
спољне буке dB (A)

Зона

дан

ноћ

Намена простора

дан ноћ

1. Зоне кућа за одмор 50 40
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2.

Зоне ретких насеља и породичне

градње и опште стамбене зоне у насељима средњих
густина

50 45

3. Градске стамбене зоне и опште зоне већих густина,
централне урбане и пословне зоне

60 55

4. Мешовита зона 55 45

5. Зона бања и остала посебна подручја и посебни
објекти 50 40

6. Индустријска зона

На граници ове зоне бука не
сме прелазити максимално

допуштене нивое у зони са којом се
граничи

У смислу ове Одлуке дан обухвата време од 06 – 22 часа, а ноћ време од 22 – 06 часова.

МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОД БУКЕ

Члан 5.
На територији општине Мионица на отвореном, полузатвореном и затвореном простору (надстрешнице, гараже,

дворишта, не застакљени објекти и сл) забрањује се инсталирање, пуштање у погон било какве машине, уређаја постројења и
сл. чији ниво звучне снаге у било којем режиму рада прелази допуштени ниво буке дефинисан прописима који се односе на
заштиту од буке.

Члан 6.
Извори буке из члана 2. ове Одлуке морају поседовати исправу са подацима о нивоу буке при прописаним условима

коришћења и одржавања као и упуство о мерама за заштиту од буке (атест, произвођачка спецификација, стручни налаз о
мерењу нивоа буке и слично).

Мерење буке врши стручна организација овлашћена од стране надлежног Министарства, које уједно прописује
услове и методологију мерења буке.

Извори буке морају се употребљавати и одржавати тако да бука не прелази дозвољени ниво буке у средини у којој
човек борави.

Изузетно извори буке се могу користити и када проузрокују буку изнад дозвољеног нивоа у случају елементарне
непогоде и друге непогоде, у случају отклањања кварова који би могли изазвати веће материјалне штете, али само у време
док те околности трају о чему је корисник дужан да обавести надлежно одељење Општинске Управе.

Члан 7.
Забрањено је без одобрења органа Општинске Управе постављати звучне кутије на отвореном простору, у баштама

отвореног и затвореног типа угоститељских објеката, на спољним отворима објекта (вратима, прозорима, тендама) као и у
њиховој непосредној близини.

Музички уређаји са којих се емитује музика или изводи уживо, код којих је утврђено да бука прелази дозвољен ниво,
у средини у којој човек борави морају имати уграђене уређаје којима се јачина звука ограничава на установљен максимално
дозвољен ниво утврђен мерењем (лимитаторе).
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Члан 8.
Није дозвољено извођење музичког програма без претходно прибављеног одобрења Општинске управе Мионица –

Служба за заштиту животне средине..
Власници угоститељских и других сличних објеката могу на основу поднетог захтева и уплаћене комуналне таксе

прибавити одобрење за извођење музичког програма.

Одобрење за извођење музичког програма у угоститељским и другим објектима може се издати под следећим
условима:

- да се музички програм изводи искључиво у затвореном простору;

- да бука произведена са музичких уређаја не прелази дозвољени ниво у средини у којој човек борави;

- да музички уређаји код којих је утврђено мерењем да бука прелази дозвољени ниво у средини у којој човек борави
морају имати уграђене и подешене лиомитаторе којима се јачина звука ограничава на установљени максимално дозвољени
ниво.

- да су уређаји за ограничавање јачине звука (лимитатори) укључени и повезани са музичким уређајем

Извођење музичког програма неће се одобрити у случају постојања учесталих пријава о ремећењу мира и спокојства
грађана (писмене примедбе грађана, службене белешке надлежних органа и слично)

Члан 9.
Није дозвољено извођење програма на отвореном простору, у баштама отвореног и затвореног типа угоститељских

објеката, као ни у угоститељским објектима унутар стамбено – пословних центара.
Изузетно може се дозволити извођење музичког програма на отвореном простору у баштама угоститељских објеката

отвореног и затвореног типа у данима манифестације Мишићеви дани, дан уочи и у дане нерадних државних и верских
празника.

Члан 10.
Угоститељски објекти као што су диско бар, денсинг бар, кабаре бар  и слично који поред услуга исхране и пића

пружају и услуге забаве: плес, музички и кабаре програм и сл. морају да испуне следеће услове у делу заштите животне
средине од буке:

- да се музички програм изводи искључиво у затвореном објекту

- да имају постављену звзчну изолацију

- да власник угоститељског објекта поседује у објекту сталне музичке уређаје преко којих регулише емитовање звука
(појачала, миксете и звучне кутије)

- да бука која се емитује са музичких уређаја не прелази дозвољени ниво буке у средини у којој човек борави

- да музички уређаји код којих је мерењем установљено да бука прелази дозвољени ниво у средини у којој човек
борави морају имати уграђене лимитаторе којима се јачина звука ограничава на максимални допуштени ниво утврђен
стручним налазом

- да не постоје учестале пријаве о ремећењу мира и спокојства грађана (писмене примедбе грађана, службене
белешке и сл.)



101

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Члан 11.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одељење за инспекцијске послове – инспектор за заштиту животне

средине.
Надзор над спровођењем ове Одлуке у делу који се односи на испуњеност прописаних услова у погледу уређења и

опремања угоститељских објеката у којима се емитије музика и изводи музички програм, а којима се обезбеђује заштита од
буке врши Одељење за инспекцијске послове – општински туристички инспектор.

Члан 12.
У вршењу надзора над применом мера заштите од буке, инспектор за заштиту животне средине има право и дужност

да утврђује да ли:
- је у промету извор буке без прописане исправе са подацима о нивоу буке (атест, произвођачка спецификација,

стручни налаз о мерењу нивоа буке и др.)

- да се извори буке употребљавају и одржавају тако да бука не прелази прописани ниво

- да се врше прописана мерења буке

- да су испуњени услови у делу заштите животне средине од буке

Члан 13.
У вршењу надзора над применом ове Одлуке општински туристички инспектор има права и дужности да:
- Контролише испуњеност прописаних услова у погледу уређења у опремања угоститељских објеката у којима се

емитује музика и изводи забавни програм, а којима се се обезбеђује заштита од буке.

Члан 14.
У вршењу послова из члана 12. ове Одлуке инспектор за заштиту животне средине је овлашћен да:
- нареди извршење прописаних обавеза у одређеном року
- нареди отклањање неправилности у одређеном року

- забрани промет односно коришћење извора буке док се не отклоне утврђени недостаци

- забрани или ограничи коришћење или употребу машина, превозних средстава, опреме и уређаја који нису у складу
са техничким прописима

- забрани или ограничи на одређено време коришћење извора буке или вршење делатности и других активности које
представљају извор буке на одређеном подручју, односно у одређеној акустичној зони изнад прописаних граничних
вредности

- забрани производњу и промет одређених производа и вршење одређених активности на одређено време

- забрани, односно ограничи употребу извора буке док се не предузму мере заштите од буке

- забрани употребу машина, опреме и уређаја који немају податке о звучној снази коју емитују под одређеним
условима употребе

- забрани обављање делатности и осталих активности у објекту који због буке ометају одмор и ноћни мир на
временски период од 30 дана, односно 60 дана у случају поновљеног ометања буком, ако то није могуће постићи мером
забране употребе извора буке

- забрани обављање делатности, односно активности ако су исте започете без решења надлежног органа којим се
утврђује да су спроведене мере заштите од буке
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- да нареди спровођење акустичних мера заштите од буке

- да нареди извршење других прописаних обавеза у одређеном року

У вршењу инспекцијских послова инспектор може привремено одузети предмете, опрему или уређаје чија употреба
није дозвољена или који су настали, односно којима су извршене недозвољене радње.

У вршењу надзоран над применом мера заштите од буке инспектор има и овлашћења и дужности утврђене другим
прописима.

Члан 15.
У вршењу послова из члана 13. ове Одлуке општински туристички инспектор је овлашћен да:
- привремено забрани обављање угоститељске делатности, ако се инспектору онемогући вршење послова надзора,
- изда прекршајни налог,
- поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно поднесе захтев

за покретање прекршајног поступка.

У вршењу послова из члана 13. ове Одлуке општински туристички инспектор је дужан да:

- донесе решење којим се налаже отлкањање неправилности у одређеном року у случају да се утврди да пропис
није примењен или је неправилно примењен,

- донење решење о привременој забрани обављања делатности  и пружању услуга, односно рада у објекту, ако се
утврђене неправилности у остављеном року не отклоне.

Члан 16.
Уколико лице које је пријавило буку не дозволи извршавање прописаних и наложених мера нивоа буке  на

одређеним и одговарајућим мерним местима инспекцијски орган који води поступак донеће закључак којим се поступак
обуставља.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.
Новчаном казном од 15.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај правно лице које не поступи или поступи

противно одредбама чланова 6,7,8,9 и 10.
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 2.500 до 10.000 динара казниће се одговорно лице у правном

лицу.

За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 5.000 до 100.000 динара казниће се предузетник.

За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 2.500 до 10.000 динара казниће се физичко лице.

Члан 18.
Мандатном казном од 50.000 динара казниће се за прекршај правно лице које не поступи или поступи противно

одредбама чланова 7,8,9 и 10.
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 10.000 динара казниће се одговорно лице у правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 20.000 динара казниће се предузетник.

За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 10.000 динара казниће се физичко лице.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.
Правна лица и предузетници дужни су да ускладе пословање са овом Одлуком у року од  30 дана од дана ступања на

снагу ове одлуке, а најкасније у року од три месеца (у случају неопходних грађевинских радова).

Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Мионица“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 501-47/ 2016

Мионица,  04.11.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                         Мирослав Ђурић с.р.

На основу члана 2. и 4. Закона о комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011) и члана 36. Статута
Скупштине општине Мионица  (''Службени  гласник СО-е Мионица'', бр. 8/2008),

Скупштина општине Мионица на  седници одржаној дана 04.11.2016. године, донела је

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ, ЈАВНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

И ЗАШТИТИ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 1.

Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити
комуналних  објеката бр. 352-31/2015 од 20.03.2015. године.

Члан 2.
Члан 88. Одлуке мења се и гласи:
''Забрањено је:
1. разбијати, кварити или на било који начин оштећивати телефонске и електричне водове, трафо станице и њихове

уређаје, телефонске говорнице и све друге телефонске и електричне објекте на јавним површинама,
2. Забрањено је на јавној расвети постављати друге инсталције и водове без писмене сагласности и одобрења

Општине Мионица,
3. разбијати сијалице и изолаторе јавног осветљења, телефонске мреже и на тај начин угрожавати исте,
4. расађивати, садити дрвеће испод електро и телефонске мреже и на тај начин угрожавати исте,
5. свако друго оштећење средстава и уређаја на електро и ПТТ мрежи на јавним површинама.''

Члан 3.
Остале одребе Одлуке о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних  објеката бр. 352-

31/2015 од 20.03.2015. године, остају не промењене.
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Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Мионица''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
       Број: 352-178/2016

Мионица, 04.11.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
    Мирослав Ђурић с.р.

На основу члана 2, 4, 9 и 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“ број
88/2011) и члана 36. Статута Општине Mионица („Службени лист Општине Мионица“ број 08/2008, ),

Скупштина општине Мионица, на  седници, одржаној дана 04.11.2016. године, донела је

О Д Л У К У
о допуни  Одлуке о водоводу и канализацији

Члан 1.
              Овом одлуком се врше  допуне Одлуке о водоводу и канализацији СО Мионица број 352-24/2014 од 12.03.2014.
године („Службени гласник општине Мионица“,бр. 1/2014 ).

Члан 2.
              Члану 48.став 1. тачка 4. Одлуке о водоводу и канализацији, после текста „да изврши прикључење на јавни водовод
без сагласности вршиоца комуналне делатности, додаје се текст
„ као и поновно самовласно прикључење корисника на јавни водовод коме је ускраћена услуга водоснабдевања
(искључен) због неплаћања накнаде за испоручену воду у складу са чланом 61. став 1. тачка 2. Одлуке.

Члан 3.
              У свему осталом Одлука о водоводу и канализацији СО Мионица  број 352-24/2014 од 12.03.2014. године
(„Службени гласник општине Мионица“,бр. 1/2014 ), остаје на снази.

Члан 4.
           Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења. ову Одлуку објавити у „Службеном  гласнику општине Мионица“ .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 352-179/2016

Мионица,  04.11.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                                                                       Мирослав Ђурић с.р.

На основу члана 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15), члана 32. тачка
6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 - др. закон) и чл. 36. Статута оштине Мионица
(''Сл. гласник СО-е Мионица, бр. 8/2008), Скупштина општине Мионица, на седници одржаној дана 04.11.2016. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ

ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ
ОПШТИНЕ МИОНИЦА

1. Овим решењем образује се Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне
надлежности Општине Мионица (у даљем тексту: Комисија).
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Обухватнији и делотворнији надзор и избегавање преклапања и непотребног понављања надзора, поред усклађивања
инспекцијског надзора између инспекција које врше инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности Општине
Мионица, обезбеђује и Комисија.

 2. Утврђује се да инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности Општине Мионица,  врше:
1)  комунална инспекција;
 2) грађевинска инспекција;
3)  туристичка инспекција;
4)  еколошка инспекција;
5)  пореска инспекција.

3. Послови и задаци Комисије јесу:

 1) да разматра и даје мишљење на предлоге планова инспекцијског надзора, које достављају инспекције;

2) да прати достигнути ниво координације инспекција, иницира мере, утврђује смернице и даје упутства у циљу
унапређења координације инспекција и делотворности инспекцијског надзора, и прати њихову реализацију, а нарочито:

(а) за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција,
(б) за размену информација у вршењу инспекцијског надзора,

(в) за унапређење инспекцијског надзора на основу информација из годишњег извештаја о раду инспекција,
          (г) за развој информационог система у циљу ефикасног вршења инспекцијског надзора;

 3) да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и предлоге других прописа којима се уређују питања
инспекцијског надзора;

4) да разматра мишљења, директиве, методолошке материјале и приручнике за рад инспекције, анализира праксу
инспекцијског надзора и заузима ставове у циљу уједначавања поступања инспекције у истим или сличним ситуацијама
према свим надзираним субјектима, и објављује те ставове;

5) да учествује у анализи потреба за финансирањем, техничком опремљеношћу и стручним усавршавањем
инспектора, као и утврђивању програма стручног усавршавања инспектора, и подноси иницијативе надлежним органима
који се односе на финансирање, техничку опремљеност и програме обука и других облика стручног усавршавања
инспектора;

 6) да даје стручно мишљење о предлозима контролних листа, као и њихових измена и допуна;

7) да се стара да се на службеној интернет страници Општине Мионица објављују прописи, акти и документи који се
односе на инспекцијски надзор;

8) да, на упит заинтересованих лица, пружа обавештења која се односе на делокруг инспекција у надлежности
Општине Мионица, најкасније у року од седам радних дана;

9) да, у складу са потребом, подноси извештаје Општинском већу и Скупштини и даје предлоге за предузимање
мера из њихове надлежности;

10) да се стара да се на службеној интернет страници Општине Мионица објављују информације о свим носиоцима
послова инспекцијског надзора, а нарочито подаци о њиховим надлежностима, адресама, телефонима и адресама
електронске поште, као и о њиховим руководиоцима;

11) да предузима одговарајуће активности у вези са обраћањем подносиоца притужбе на рад инспекције који је
незадовољан одлуком о притужби;

12) да разматра извештај о раду унутрашње контроле инспекције;

13) да обавља друге послове и задатке утврђене овим решењем.

4. Комисију чини __ чланова, и то председник, заменик председника и __ осталих чланова из реда руководилаца
инспекција и руководилаца задужених за послове привредног развоја.

Председник Комисије руководи њеним радом, усклађује рад чланова и сазива и води седнице Комисије.
Председника Комисије за време његове одсутности или спречености замењује заменик председника Комисије.
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5. У Комисију се именују:
- за председника:
Милован Лекић,  заменик председника општине;

- за заменика председника:
Нада Миловановић, начелник Одељења за инспекцијске послове;

- за чланове:
 1) Горан Рангелов;
 2) Ивана Митровић;
 3) Невена Лугоња (;
4)  Кристина Чарапић;
5) Драгица Суботић;
6) Весна Радовановић

6. Инспекције су дужне да се придржавају смерница и упутстава из тачке 3. став 2) овог решења.
Члан Комисије који није сагласан са овим смерницама и упутствима може да поднесе предлог Општинском већу,

односно Скупштини да заузму став поводом овог питања, односно предузму мере и радње из свог делокруга.
Послове из тачке 3. став 2) подстав (4) овог решења Комисија обавља у сарадњи са органом општинске управе

надлежним за послове информатике и електронске управе, који обавља стручне послове и послове општинске управе који се
односе на успостављање и одржавање информационог система у циљу ефикасног вршења инспекцијског надзора.

7. Стручно-техничке и административне послове за Комисију обавља Одељење за инспекцијске послове Општинске
управе Мионица.

8. У оквиру Комисије образују се радне групе и стручни тимови за одређену област, односно одређена питања
инспекцијског надзора.

 Радном групом, односно стручним тимом руководи члан Комисије, а у раду радне групе, односно стручног тима
могу учествовати представници инспекција које немају чланове у саставу Комисије, комуналне полиције, јавних предузећа и
установа чији је оснивач Општина Мионица, удружења, комора и других асоцијација, научних и образовних установа, као и
других организација чији је рад повезан са системом и пословима инспекцијског надзора у Општини Мионица.

9. Комисија је овлашћена да захтева податке, обавештења, исправе и извештаје који су јој потребни за обављање
њених послова и задатака од надлежних органа и ималаца јавних овлашћења.

10. Комисија доноси пословник о свом раду.

11. Комисија усклађује инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности са повереним пословима
инспекцијског надзора из надлежности Општине Мионица, обезбеђивањем координације и међусобне сарадње инспекција
Општине Мионица у утврђивању планова инспекцијског надзора и рада инспекција и сарадње у поступку вршења
самосталног или заједничког инспекцијског надзора.

Сарадња између инспекција из става 1. ове тачке остварује се у складу са облицима сарадње утврђеним законом и
другим прописима којима се уређују државна управа и локална самоуправа, Законом о инспекцијском надзору и посебним
законима, и нарочито обухвата међусобно обавештавање, размену информација, пружање помоћи и заједничке мере и радње
од значаја за инспекцијски надзор, као и друге начине унапређења делотворности инспекцијског надзора у надлежности
Општине Мионица

У оквиру свог делокруга, у складу са одлуком којом се уређује Општинска управа усклађује инспекцијски надзор
над пословима из изворне надлежности са повереним пословима инспекцијског надзора из надлежности Општине Мионица.

12. Комисија подноси Скупштини редовне извештај о раду најмање сваких 90 дана, као и ванредне извештаје по
потреби, и редовно их објављује на интернет страници. Комисија подноси Скупштини и годишњи извештај најкасније до 31.
јануара текуће године за претходну годину.
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13. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Скупштине општине Мионица''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 038-9/2016

Мионица,  04.11.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТНЕ
                                                                                                          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 04.11.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
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: 112-35/2016

Мионица, 04.11.2016. 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 04.11..2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О   ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

''ДОМА ЗДРАВЉА МИОНИЦА'' У МИОНИЦИ

I Овим Решењем именује се председник Управног  одбор ''Дома здравља Мионица'' у Мионици, и то:
- Јелена Видић из Мионице,

II Решење ступа на снагу даном доношења, а решењем обавестити ''Дом здравља Мионица'' у Мионици  и именовану.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 02-47/2016

Мионица, 04.11.2016. 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 04.11.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА МИОНИЦЕ

I. Поставља се Зоран Миливојевић из Мионице, 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: 112-34/2016

Мионица, 04.11.2016. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                                                                 Мирослав Ђурић с.р.

На основу члана 125. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', број: 24/11), члана 16. Одлуке о оснивању
Заједничког центра за социјални рад ''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и Мионица (''Сл. гласник СО Мионица'' бр.
5/15) и члана 36. Статута општине Мионица (''Сл. гласник СО Мионица'', бр. 8/2008), Скупштина општине Мионица на
седници одржаној дана 04.11.2016 године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ИМЕНОВАЊЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЗАЈЕДНИЧКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''СОЛИДАРНОСТ''

ЗА ОПШТИНЕ ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦА

I Даје се сагласност да се Милан Јанићијевић, дипломирани правник из Бабајића, именује за вршиоца дужности
директора Заједничког центра за социјални рад ''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и Мионица.

II Вршилац дужности директора се именује на период од најдуже годину дана.

III Решење о давању сагласности на именовање вршиоца дужности директора Заједничког центра за социјални рад
''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и Мионица доставити Скупштини општине Љиг на даље поступање.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 112-33/2016

Мионица, 04.11.2016. 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 04.11.2016.  године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РЕЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА ''НЕВЕН'' МИОНИЦА

I Овим решењем разрешава се Управни  одбор Дечјег вртића ''Невен'' Мионица и то:

Чланови Управног одбора-представници локалне самоуправе:
1.  Милош Марковић из Мионице
2.    Марија Думић из Доњег Мушића
3.    Ивана Митровић из Мионице

Чланови Управног одбора-представници Васпитно-образовног већа
1. Ђукић Ана
2. Трифуновић Светлана
3. Мунћан Славица

Чланови Управног одбора –представници Савета родитеља
1. Перић Бранко из Мионице
2. Читаковић Јелена из Мионице
3. Чарапић Владимир из Мионице

II Решење ступа на снагу даном доношења од стране Скупштине општине, а решење доставити Дечјем вртићу ''Невен'' Мионица и
именованим.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број:  02-45/2016

Мионица, 04.11.2016 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 04. 11. 2016.  године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА ''НЕВЕН'' МИОНИЦА

I Овим решењем именује се Управни  одбор Предшколске установе ''Невен'' Мионица и то:

Чланови Управног одбора-представници локалне самоуправе:
1.  Милош Марковић из Мионице
2.  Марија Думић из Доњег Мушића
3.  Ивана Митровић из Мионице

Чланови Управног одбора-представници Васпитно-образовног већа
1. Маријана Кевић из Мионице
2. Јасмина Несторовић из Кључа
3. Ана Поповић из Мионице

Чланови Управног одбора –представници Савета родитеља
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1. Катарина Матић из Мионице, ул. Колубарска бр. 15
2. Јасмина Стојановић из Мионице,  ул. Милоша Милићевић бр. 10
3. Горадана Поповић из Мионице, ул. Војводе Мишића бр. 37

II Решење ступа на снагу даном доношења од стране Скупштине општине, а решење доставити Предшколској установи ''Невен''
Мионица и именованим.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број:  02-46/2016

Мионица, 04.11.2016 године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                      Мирослав Ђурић с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014 – др. Закон) и члана 36.
Статута општине Мионица (''Службени гласник СО Мионица'', бр. 8/2008).

Скупштине општине Мионица на седници одржаној  дана 04.11.2016. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И РАЗВОЈ ''МИОНИЦА''

Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о оснивању  Центара за образовање и развој „Мионица“ број 6-

1/2016 од 01.09.2016. године.

Члан 2.
Члан 6. Одлуке мења се и гласи:
''Делатност Центра је:

 Организовање обука за становништво на локалном, регионалном и националном нивоу
 Организовање семинара, трибина, округлих столова, конференција
 Организовање образовно-забавних и спортских активности за децу из Србије и дијаспоре

- 70.22 –консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 85.51 – спортско и рекреативно образовање,
- 85.52 – Уметничкообразовање,
- 85.60 – Помоћне образовне делатности,
- 58.11 – Издавање књиге,
- 58.14 – Издавање часописа и периодичних издања,
- 58.19 – Остала издавачка делатност,
- 59.20 – Снимање и издавање звучних записа и музике,
- 62.01 – Рачунарско програмирање,
- 63.11 – Обрада података, хостинг и сл.
- 63.12 – Веб портали,
- 70.21 – Делатност комуникација и односа с јавношћу,
- 72.20 – Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама,

1. Дефинисање и издвајање претежне делатности:
- 85.59 –Остало образовање;

2. Допуна допунских делатности:
- 85.60 –Помоћне образовне делатности.''

Члан 3.
Члан 16. Одлуке мења се и гласи:
''До именовања директора Центра, његове послове ће обављати и вршити овлашћења Ива Николић из Ваљева, као и

обављати све послове око регистрације Центра.
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На Статут и годишњи план и програм рада Центра сагласност даје Скупштина општине Мионица.
Центар подноси оснивачу извештај о свом раду најмање једном годишње.''

Члан 4.
Остале одредбе Одлуке о оснивању Центра за образовање и развој ''Мионица'' остају непромењене.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а Одлуку објавити  у ''Службеном гласнику Скупштине општине

Мионица''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 6-3/2016

Мионица, 04.11.2016. 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 04.11.2016.  године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I Даје се сагласност на Статут Центра за образовање и развој ''Мионица''.

II Решење ступа на снагу даном доношења од стране Скупштине општине, а решење доставити Центру за образовање и
развој ''Мионица''.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 023-14/2016

Мионица, 04.11.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                                                      Мирослав Ђурић с.р.
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На основу члана 12. Закона о управљању миграцијама (''Службени гласник РС'', бр. 107/2012), члана 60. став 2.
Статута општине Мионица (''Службени гласник СО Мионица'' број 08/2008), и члана 4. Одлуке о образовању Савета за
управљање миграцијама и трајна решења на територији општине Мионица (''Службени гласник СО Мионица'' број 10/2012 и
8/2015) и члана 206. Закона о управном поступку (''Службени лист СРЈ, бр. 33/97, 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр.
30/2010), Општинско веће општине Мионица, на седници одржаној дана 01.11.2016. године, донело је

ДОПУНСКО Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ  САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА И ТРАЈНА РЕШЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ МИОНИЦА

I. Решење Општинског већа општине Мионица бр. 02-9/2015 од 13.03.2015.
године, допуњује се:
ИМЕНУЈЕ СЕ у Савет за управљање миграцијама и трајна решења на територији општине Мионица (у даљем
тексту: Савет), у циљу управљања миграцијама, решавања питања избеглих, интерно расељених лица и повратника
по Споразуму о реадмисији и унапређивања њиховог положаја на територији општине Мионица

 Владимир Вукосављевић, члан Савета;
 Биљана Живковић, члан Савета.

II. Решење ступа на снагу даном доношења од стране Општинаског већа, а
            решење  доставити именованим.

III. Решење објавити у Службеном гласнику СО  Мионица.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 02-41/2016

Датум, 01.11.2016. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
                                                                                                                   Милован Лекић с.р.
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