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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Година XXV

Број 5.

петак, 24. август 2018.

На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', бр. 88/2017и 17/2018), члана 3. став 3. Уредбе о критеријумима за доношење
акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 21/2018) и члана 36. Статута општине Мионица (''Службени гласник СО-е Мионица'',
бр. 8/2008), Скупштина општине Мионица, на седници одржаној дана 24.08.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
о мрежи јавних основних школа на територији општине Мионица
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се мрежа јавних основних школа на територији општине Мионица (у
даљем тексту: Одлука)
Члан 2.
Мрежу јавних основних школа чине две јавне основне школе које делатност основног образовања и
васпитања обављају у седишту и ван седишта, организовањем четрнаест издвојених одељења и једно
издвојено одељење основне музичке школе.
Члан 3.
Мрежу основних јавних школа чине:
Редни
Назив школе
број
1.
Основна школа ''Милан
Ракић''

2.

Основна школа ''Војвода
Живојин Мишић''

Објекат/Седиште и
адреса
Мионица, Кнеза
Грбовића 31

Издвојено одељење
Разредност
I-VIII
Горња Топлица
Доња Топлица
Табановић
Дучић
Струганик
Попадић

I-VIII
I-VIII
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-VIII

Брежђе
Осеченица
Буковац
Кључ
Крчмар
Планиница
Толић
Ђурђевац

I-VIII
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV

Рајковић бр. 55
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Члан 4.
Делатност основног музичког образовања и васпитања на подручју општине Мионица обавља
Издвојено одељење Музичке школе ''Живорад Грбић'' Ваљево Карађорђева 122 , у Мионици ул. Кнеза
Грбовића 51.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мрежи основних школа на територији
општине Мионица (''Службени гласник СО Мионица'' број 7/2014)
Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику СО Мионица".
Ова одлука се примењује почев од дана објављивања сагласности Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 61-6/2018
Мионица, 24.08.2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.

На основу члана 56. Статута општине Мионица (“Службени гласник општине Мионица”, број 8/2008) и
члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), Скупштина
општине Мионица, на седници одржаној дана, 24.08.2018. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за пословно-производну зону у делу насеља Радобић у општини Мионица
Назив плана
Члан 1.
Доношењем ове Одлуке приступа се изради Плана детаљне регулације за пословно-производну зону у делу
насеља Радобић у општини Мионица (у даљем тексту: План детаљне регулације).
Оквирна граница Плана детаљне регулације
Члан 2.
Прелиминарном (оквирном) границом Плана детаљне регулације обухватају се:
целе кп.бр. 152, 153, 155 све у КО Радобић и
делови кп.бр. 154, 170, 700/2 све у КО Радобић.
Граница Плана детаљне регулације је дефинисана као прелиминарна, а коначна граница ће се утврдити и
дефинисати приликом припреме и верификације нацрта плана.
Прелиминарном границом обухваћен је простор површине око 8,5 ha. Оквирна граница је шематски
приказана на графичком прилогу, који је саставни део Одлуке.
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Услови и смернице планских докумената вишег реда и ширег подручја и
списак потребних подлога за план
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације је Просторни план општине Мионица (“Службени
гласник општине Мионица”, број 4/06).
За потребе израде Плана детаљне регулације, израдиће се катастарско-топографски план у размери 1:1000.
Начела планирања, коришћења, уређења и заштите простора из важеће планске документације
Члан 4.
На основу Просторног плана општине Мионица, неопходна је израда плана детаљне регулације, ради
прецизирања услова за изградњу производних објеката у зонама, комплексима и локалитетима за индустрију
и МСП.
Визија и циљ израде плана
Члан 5.
Основни циљ израде Плана детаљне регулације је стварање законских и планских услова за утврђивање
правила уређења и грађења за предметно подручје, у складу са смерницама из планова ширег подручја,
локационим условима и условима надлежних институција.

Концептуални оквир планирања, са предлогом основних намена простора и
коришћења земљишта
Члан 6.
Концепт намене простора разрадиће се кроз израду планског документа, у коме се ће разграничити
земљиште за јавне и остале намене.
Структуру коришћења земљишта у оквиру планског обухвата чине објекти и површине саобраћајне и
комуналне инфраструктуре, као и површине за развој индустрије, производње и пословања.

Начин финансирања израде планског документа,
назив носиоца израде и рок за израду
Члан 7.
Средства за израду Плана обезбеђена су у Буџету општине Мионица за 2018. годину. Носилац израде је
Општинска управа општине Мионица, а обрађивач ће се одредити у посебном поступку, сходно Закону о
јавним набавкама.
Рок за израду фазе основних концептуалних планских решења (материјал за рани јавни увид) износи 30 дана
од дана закључења уговора о изради Плана детаљне регулације а рок за израду нацрта Плана детаљне
регулације износи 45 дана од дана верификације фазе раног јавног увида, од стране Комисије за планове.
Наведени рокови не обухватају време потребно за спровођење законске процедуре.

Место и начин обављања јавног увида
Члан 8.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни увид, након обављене стручне контроле од стране
Комисије за планове. Подаци о начину излагања на јавни увид биће објављени у средствима информисања.
Оглашавање раног јавног увида и јавног увида и трајање обавиће се у складу са Законом о планирању и
изградњи.
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Рок израде планског документа
Члан 9.
Рок за израду нацрта Плана детаљне регулације је 6 (шест) месеци од закључења уговора о изради Плана
детаљне регулације.
Остали елементи
Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације, не приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну
средину, на основу претходно обављеног поступка о одлучивању, сходно Закону о стратешкој процени
утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04 и 88/10).
Члан 11.
План детаљне регулације израдиће се у три (3) истоветна примерка у штампаном (аналогном) и дигиталном
облику.
Члан 12.
Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном гласник општине Мионица”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 350-63/2018
Мионица, 24.08.2018. 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 24.08.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I. Прихвата се Извештај о раду Библиотеке ''Милован Глишић'' Мионица за 2017. годину.
II. Решење ступа на снагу даном доношења од стране Скупштине општине Мионица, а Решење
доставити Библиотеци ''Милован Глишић'' Мионица.
III. Решење објавити у ''Службеном гласнику СО Мионица''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 06-23/2018
Мионица, 24.08.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.
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На основу члана 36. Статута општине Мионица (''Службени гласник СО Мионица'', бр. 8/08), Скупштина
општине Мионица на седници одржаној дана 24.08.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I. Прихвата се План и Програм радa Библиотеке ''Милован Глишић'' Мионица за 2018. годину.
II. Решење ступа на снагу даном доношења од стране Скупштине општине Мионица, а Решење
доставити Библиотеци ''Милован Глишић'' Мионица.
III. Решење објавити у ''Службеном гласнику СО Мионица''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 06-23/2018
Мионица, 24.08.2018. 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 24.08.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
''ДОМА ЗДРАВЉА МИОНИЦА'' ИЗ МИОНИЦЕ

I. Именује се Александар Мишић, ЈМБГ 0205959710059, за вршиоца дужности директора ''Дома
здравља Мионица'' из Мионице, на период од 6 месеци.
II. Решење ступа на снагу даном доношења од стране Скупштине општине Мионица, а решење
доставити ''Дому здравља Мионица'' из Мионице и именованом.
III. Решење објавити у ''Службеном гласнику СО Мионица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 112-65/2018
Мионица, 24.08.2018. године.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.
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