СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Година XXVI

Број 3.

Понедељак, 22. април 2019.

На основу члана 36., Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014,
101/2016 и 47/2018), члана 60., став 1., тачка 1., Статута општине Мионица ("Службени гласник општине
Мионица", бр. 8/2008) и члана 19., Пословника Скупштине општине Мионица ("Службени гласник општине
Мионица", бр. 8/2008 и 8/2015), Скупштина општине Мионица је на својој седници, одржаној дана
17.04.2019. године, прихватила предлог Општинског већа општине Мионица и донела следећу

ОДЛУКУ О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА УСАГЛАШАВАЊЕ СТАТУТА ОПШТИНЕ МИОНИЦА СА ЗАКОНОМ
Члан 1.
Овом одлуком Скупштина општине Мионица у оквиру својих надлежности образује следеће
повремено радно тело:
Комисија за усаглашавање Статута општине Мионица са законом (у даљем тексту: Комисија), са
задатком да размотри сва питања ради усаглашавања одредби Статута општине Мионица са одредбама
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и
прибављања мишљења надлежног Министарства државне управе и локалне самоуправе на предлоге у вези
усаглашавања Статута општине Мионица са законом, на начин како је утврђено одредбама члана 41., Закона
о изменама и допунама закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 47/2018).
Члан 2.
Комисија се образује у следећем саставу:
1. Бобан Јанковић, дипл.инж., Председник општине Мионица, Председник Комисије;
2. Горан Рангелов, дипл.правник, Начелник Општинске управе општине Мионица, Заменик
председника Комисије;
3. Југослав Милић, дипл.правник, Секретар Скупштине општине Мионица, Члан Комисије;
4. Драгица Суботић, дипл.правник, запослена у Општинској управи општине Мионица, Члан
Комисије;
5. Горан Давидовић, дипл.менаџер, Директор привредног друштва GEOART d.o.o. BEOGRAD и
члан НАЛЕД-а, Стручни члан Комисије.
Комисија из става 1. овог члана одлуке и сва лица у њеном саставу обављаће све послове и
извршавати све поверене задатке без накнаде и без стварања терета за буџет општине Мионица.
Овом одлуком даје се сагласност којом се дозвољава Комисији из става 1. овог члана да средства за
свој рад стиче и прима од ванбуџетских корисника и приватног сектора, посредством домаћих и страних
организација, удружења, привредних друштава и грађана и њиховим донацијама, добровољним прилозима и
поклонима, у свему на начин предвиђен законом и без права на било каква условљавања по основу њихових
давања и без права на захтеве или очекивања противуслуга било које врсте из којих би настале обавезе или
терети за општину Мионица.
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Члан 3.
Председник Комисије организује и руководи радом Комисије, представља је и заступа, сазива њене
седнице, потписује записнике и друга писана акта Комисије, прати и усклађује остваривање јавности рада
Комисије и обавља све остале послове који спадају у надлежност председника повременог радног тела
Скупштине општине Мионица и утврђени су одредбама Пословника Скупштине општине Мионица
("Службени гласник општине Мионица", бр. 8/2008 и 8/2015).
Председник Комисије има заменика који га замењује у случају одсутности или спречености и који
за то време обавља све послове уместо председника Комисије.
Комисија може да овласти сваког свог члана да у њено име води поступак, спроводи радње у
поступку и припрема одлуке из надлежности Комисије, у границама за то датог овлашћења.
Члан 4.
Комисија ће свој рад и поступање обављати у складу са одредбама важећих закона и позитивних
прописа, а на рад у седницама Комисије сходно ће примењивати одговарајуће одредбе Пословника
Скупштине општине Мионица ("Службени гласник општине Мионица", бр. 8/2008 и 8/2015).
Члан 5.
Комисији ће сву потребну помоћ, сарадњу и подршку за обављање послова у извршавању
поверених надлежности и задатака из ове одлуке пружити надлежна одељења Општинске управе општине
Мионица.
Члан 6.
Комисија ће након ступања на снагу ове одлуке исту јавно објавити на званичној интернет страници
општине Мионица www.mionica.rs и на друге расположиве начине обавестити јавност да је отпочела рад на
усаглашавању Статута општине Мионица са законом и према потреби организовати јавна слушања у току
свог рада.
Члан 7.
Након завршеног разматрања свих питања из члана 1. ове одлуке, која су јој поверена у њену
надлежност, Комисија ће израдити предлог у вези Статута општине Мионица и нацрт одлуке о
усаглашавању Статута општине Мионица са законом, исту јавно објавити на званичној интернет страници
општине Мионица www.mionica.rs и спровести јавну расправу у трајању од 10 дана за коју ће упутити јавно
саопштење свим заинтересованим лицима да учествују у јавној расправи и доставе своја мишљења,
примедбе и предлоге.
Члан 8.
По завршеној јавној расправи из члана 6. ове одлуке Комисија ће сачинити коначан предлог у вези
Статута општине Мионица и нацрт одлуке о усаглашавању Статута општине Мионица са законом, које ће
поднети Скупштини општине Мионица, заједно са извештајем који садржи мишљење и предлог Комисије
ради достављања предлога усаглашеног Статута општине Мионица
надлежном
Министарству државне управе и локалне самоуправе ради прибављања мишљења о
усклађености Статута општине Мионица са законом и да након тога Скупштина општине Мионица, у складу
са својим надлежностима, донесе Статут општине Мионица усаглашен са законом.
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Члан 9.
Све задатке који су јој поверени овом одлуком Комисија ће извршити у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке, са могућношћу продужења рока на основу образложеног захтева Комисије,
достављеног Скупштини општине Мионица пре истека утврђеног рока.
Члан 10.
Даном ступања на снагу ове одлуке потпуно престаје да важи Одлука о приступању промени
Статута општине Мионица ("Службени гласник општине Мионица", бр. 6/2018) и распушта се и престаје са
радом комисија образована одредбама члана 2. исте одлуке.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине
Мионица."
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 010-6/2019
Мионица, дана 17.04.2019. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.
На основу члана 36. Статута општине Мионица (''Службени гласник СО Мионица'', бр. 8/08), Скупштина
општине Мионица на седници одржаној дана 17.04. 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I. Даје се сагласност на Статут Спортског центра Мионица.
II. Решење ступа на снагу даном доношења од стране Скупштине општине Мионица, а Решење
доставити ''Спортском центру Мионица'' Мионица.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 023-3/2019
Мионица, 17.04.2019. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.
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На основу члана 57. и 94.Закона о превозу путника у друмском саобраћају (''Сл.гласник РС'' бр. 41/2018,
44/2018- др.закон и 83/2018) и члана 36. Статута општине Мионица (''Службени гласник СО Мионица''
бр.8/2018) Скупштина општине Мионица, на седници одржаној дана 17.04.2019. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Члан 1
Овом Одлуком уређују се ближи услови и начин обављања такси превоза и лимо сервиса на територији
општине Мионица.
Члан 2
Такси превоз је јавни превоз путника који се обавља путничким возилом и за који се накнада обрачунава
таксиметром.
Такси превоз обавља се путничким возилом које је намењено за обављање такси превоза и које испуњава
услове одређене Законом о превозу путника у друмском саобраћају (у даљем тексту: Закон) и овом
Одлуком.
Члан 3
Такси превоз обавља се на основу решења о одобравању такси превоза.
Решење о одобравању такси превоза издаје одељење Општинске управе надлежно за послове организације и
начин обављања такси превоза, у оквиру дозвољеног број такси возила који је утврђен у складу са чланом 5.
ове одлуке, привредном друштву или предузетнику који у регистру привредних субјеката има регистровану
претежну делатност "такси превоз" и који испуњава услове у погледу седишта, возача, возила и пословног
угледа (у даљем тексту: надлежно Одељење).
Члан 4
Такси превозник је привредно друштво или предузетник коме је у складу са одредбама Закона и ове одлуке
одобрено обављање такси превоза.
Такси возач је физичко лице које управља такси возилом и обавља такси превоз као предузетник или као
запослени код предузетника или привредног друштва.
Такси возило је путничко возило које је намењено и погодно за такси превоз, у смислу Закона и одредаба
ове одлуке.
Члан 5
Општинско веће општине Мионица на предлог надлежног Одељења, у складу са Законом и саобраћајнотехничким условима, доноси програм којим се дефинише организовање такси превоза у оквиру којег се
одређује и оптималан број такси возила.
Саобраћајно технички услови из става 1. овог члана дефинишу се за петогодишњи плански период, на
основу карактеристика превозних захтева - вожњи и стања техничког регулисања саобраћаја на територији
општине Мионица.
На основу програма из става 1. овог члана Општинско веће доноси одлуку којом утврђује дозвољени број
возила за обављање такси превоза.
Уколико Општинско веће не донесе програм из става 1. овог члана у обавези је да на предлог надлежног
Одељења, утврди дозвољени број возила за обављање такси превоза према броју становника који општина
Мионица има према подацима Републичког завода за статистику са последњег пописа, тако што број
становника дели са 600.
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II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Услови које треба да испуни предузетник
Члан 6
Предузетник, може да обавља такси превоз ако постоји слободно место за такси возило у складу са одлуком
о утврђивању дозвољеног броја возила и уколико испуњава следеће услове:
1) да има регистровану претежну делатност "такси превоз" у Регистру привредних субјеката;
2) да има седиште на територији општине Мионица;
3) да има пребивалиште на теритирији општине Мионица најмање шест месеци пре подношења захтева за
обављање такси превоза које доказује уверењем о пребивалишту;
4) да има возачку дозволу Б категорије;
5) да има звање возача путничког аутомобила трећег степена стручне спреме или звање возача аутобуса и
теретног моторног возила четвртог степена стручне спреме или звање техничара друмског саобраћаја или
звање возача специјалисте петог степена стручне спреме;
6) да има радно искуство на пословима возача моторног возила од најмање пет година;
7) да има уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом које је прописима којима се
уређује безбедност саобраћаја на путевима утврђено за возаче којима је управљање возилом основно
занимање;
8) да није осуђен на казну затвора дужу од две године за кривично дело против живота и тела, полне
слободе, имовине, безбедности јавног саобраћаја, здравља људи и јавног реда и мира, док трају правне
последице осуде;
9) да му није изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом, док траје изречена мера;
10) да има путничко возило у власништву, односно лизингу које испуњава услове утврђене законом и овом
одлуком;
11) да по сваком возилу има најмање једног такси возача у статусу запосленог лица, који испуњава услове из
тачке 4)-9) овог члана;
12) да му није правноснажно изречена заштитна мера забране вршења делатности јавног превоза у друмском
саобраћају прописана законом којим се уређују прекршаји, док траје изречена мера и
13) да нема неизмирене пореске обавезе по основу регистроване делатности, односно да пореска дуговања
редовно измирује по репрограму;
14) предузетник мора да испуњава све услове прописане за возача.
Услови које треба да испуни привредно друштво
Члан 7
Привредно друштво, може да обавља такси превоз ако постоји слободно место за такси возило у складу са
програмом односно одлуком о утврђивању дозвољеног броја возила и уколико испуњава следеће услове:
1) да има регистровану претежну делатност "такси превоз" у Регистру привредних субјеката;
2) да има седиште на територији општине Мионица у коме морају да се налазе пословне просторије где се
чувају основни пословни, рачуноводствени и документи о људским ресурсима;
3) да има путничко возило у власништву, односно лизингу које испуњава услове утврђене законом и овом
одлуком;
4) да му није правноснажно изречена заштитна мера забране вршења делатности јавног превоза у друмском
саобраћају прописана законом којим се уређују привредни преступи или законом којим се уређују
прекршаји, док траје изречена мера;
5) да нема неизмирене пореске обавезе по основу регистроване делатности, односно да пореска дуговања
редовно измирује по репрограму;
6) да по сваком возилу има најмање једног такси возача у статусу запосленог лица, који испуњава услове из
члана 6. тачка 4)-9) ове одлуке.
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Услови које треба да испуни такси возач
Члан 8
Такси возач запослен код предузетника и привредног друштва мора да испуњава посебне услове из члана 6.
тачка 4)-9) ове одлуке.
Возач мора бити у радном односу код предузетника или привредног друштва и мора бити пријављен на
обавезно социјално осигурање (образац МА).
Услови које треба да испуни такси возило
Члан 9
Возило које је намењено за обављање такси превоза мора да испуњава следеће услове:
1) да је путничко возило у власништву, односно лизингу привредног друштва или предузетника;
2) да је регистровано за пет места за седење, укључујући и место за седење возача;
3) да има најмање двоја врата са десне стране и управљач на левој страни;
4) да има клима уређај који није накнадно уграђен;
5) да размак осовина буде најмање 2.550 мм и запремина корисног пртљажног простора најмање 350 л;
6) да има уграђен исправан таксиметар и потврду да је таксиметар подешен и оверен у складу са законом
којим се уређује метрологија и одлуком о ценама такси превоза;
7) да је регистровано према месту седишта привредног друштва, односно предузетника са регистарским
таблицама чија регистарска ознака садржи латинична слова TX на задње две позиције;
8) да је технички исправно у складу са прописима, што се доказује потврдом о обављеном техничком
прегледу возила, не старијом од 6 месеци;
9) да је без видног оштећења и чисто;
10) да има кровну ознаку;
11) да има исправан противпожарни апарат;
12) да има блок рачун;
13) да има ценовник на коме се налази број телефона на који корисник превоза може изјавити притужбе на
пружену такси услугу.
III ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Захтев за издавање решења о одобравању такси превоза
Члан 10
Захтев за издавање решења о одобравању такси превоза подноси привредно друштво или предузетник
надлежном Одељењу.
Уз захтев доставља:
1) доказ о испуњености услова из чл. 9. тач. 2)-5) ове одлуке, и то: копију саобраћајне дозволе, очитану
саобраћајну дозволу, потврду о регистрацији возила, регистрациони лист за моторно возило и сл.;
2) уговор о раду са такси возачем који испуњава услове из члана 8. ове одлуке;
3) копију односно очитану личну карту предузетника, односно заступника привредног друштва;
4) уверење да предузетнику, односно привредном друштву није правноснажно изречена заштитна мера
забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају прописана законом којим се уређују
привредни преступи или законом којим се уређују прекршаји, док траје изречена мера;
5) потврду да привредно друштво, односно предузетник, нема неизмирене пореске обавезе по основу
регистроване делатности и
6) извод из регистра привредног субјекта.
Доказе из става 2. тачке 4) - 5) орган може прибавити по службеној дужности на основу писане сагласности
предузетника, односно заступника привредног друштва.
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Издавање решења о одобравању такси превоза
Члан 11
Надлежно Одељење издаје решење о одобравању такси превоза (у даљем тексту: одобрење), ако је број
возила који се уноси у одобрење у оквиру дозвољеног броја такси возила и ако предузетник, односно
привредно друштво, испуњава услове из члана 6. и 7. ове одлуке.
Привредно друштво и предузетник дужан је да у року од 40 дана од дана пријема одобрења пријави почетак
обављања делатности органу надлежном за регистрацију привредних субјеката, као и да надлежном
Одељењу, достави доказе о испуњености услова из члана 9. тачка 6) и 7) ове одлуке.
Ако у остављеном року не буду достављени докази из става 2. овог члана, Општинско веће на предлог
надлежног Одељења укинуће одобрење.
Издавање уверења
Члан 12
Надлежно Одељења на основу издатог одобрења издаје уверење да возило испуњава услове прописане за
обављање такси превоза.
Уверење садржи марку, тип и број шасије возила, на основу кога се у складу са прописима којима се уређује
безбедност саобраћаја на путевима, издају регистарске таблице чија регистарска ознака садржи латинична
слова TX на задње две позиције, према месту седишта привредног друштва, односно предузетника.
Члан 13
Такси превознику који у прописаном року достави доказе из члана 11. став 2. ове одлуке надлежно Одељење
издаје кровну ознаку, такси дозволу за возача и такси дозволу за возило.
Такси превозник има право да отпочне да обавља такси превоз након издате одобрења, кровне ознаке, такси
дозволе за возача и такси дозволе за возило.
Члан 14
Надлежно одељење, најмање једном у три године, врши проверу испуњености услова за обављање такси
превоза.
Ако се у вршењу провере утврди да је такси превозник престао да испуњава неки од услова за обављање
такси превоза, на предлог надлежног Одељења, Општинско веће укинуће одобрење.
Пре укидања одобрења, такси превознику се даје рок од 30 дана у коме је дужан да достави доказе о
испуњености прописаних услова, осим доказа о чињеницама о којима се води службена евиденција.
У случају укидања одобрења из става 2. овог члана, надлежно Одељење доноси решења о престанку важења
такси исправа и кровне ознаке превозника и исте брише из регистра.
Превозник је дужан да у року од 15 дана од дана укидања одобрења, врати такси исправе и кровну ознаку
надлежном Одељењу.
Члан 15
Такси превозник који промени правну форму или изврши статусну промену може да обавља такси превоз на
основу новог одобрења које надлежно Одељење, издаје на захтев правног следбеника такси превозника,
само ако је број возила који се уноси у ново одобрење у оквиру дозвољеног броја такси возила и ако су
испуњени услови дефинисани овом одлуком.
Такси превозник дужан је да надлежном Одељењу писаним путем пријави сваку промену у погледу возила и
возача за које су издате одговарајуће такси дозволе у року од 15 дана од дана настале промене.
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Такси превозник дужан је да надлежном Одељењу пријави прекид обављања делатности у року од два дана
пријаве у регистру привредних субјеката.
Члан 16
Одобрење престаје да важи по сили закона:
1) брисањем привредног друштва и предузетника из регистра привредних субјеката;
2) променом седишта привредног друштва, односно седишта или пребивалишта предузетника, на територију
друге јединице локалне самоуправе;
3) правноснажношћу одлуке којом је привредном друштву изречена заштитна мера забране вршења
делатности јавног превоза у друмском саобраћају, прописана законом којим се уређују привредни преступи
или законом којим се уређују прекршаји;
4) правноснажношћу одлуке којом је предузетнику изречена заштитна мера забране вршења делатности
јавног превоза у друмском саобраћају прописана законом којим се уређују прекршаји.
IV ТАКСИ ИСПРАВЕ И ОЗНАКЕ
Члан 17
Надлежно Одељење на основу одобрења издаје такси исправе и такси ознаку.
Такси исправе су: такси дозвола за возача и такси дозвола за возило.
Такси ознаке су: кровна ознака и рекламни пано.
Изглед такси исправа одређује Општинско веће посебним актом, на предлог надлежног Одељења.
Набавку образаца такси исправа врши надлежно Одељење.
Такси дозвола за возача
Члан 18
Такси дозвола за возача је идентификациона исправа коју такси возач носи са собом приликом обављања
такси превоза и коју је дужан да покаже на захтев овлашћеног лица.
Такси дозвола за возача садржи:''ОПШТИНА МИОНИЦА'' ''ТАКСИ ДОЗВОЛА ЗА ВОЗИЛО'', податке о
превознику - назив превозника, матични број и седиште; податке о возачу - име и презиме, статус возача
(предузетник или запослени) јединствени матични број грађана и адресу, фотографију, редни број регистра,
датум издавања, рок важења, заштитни број обрасца, потпис и печат лица овлашћеног за издавање.
Члан 19
Захтев за издавање такси дозволе за возача подноси такси превозник.
Уз захтев прилаже доказе да возач испуњава услове из члана 8. и то:
1) копију возачке дозволе;
2) копију личне карте;
3) копију дипломе којом доказује да има звање возача путничког аутомобила трећег степена стручне спреме
или звање возача аутобуса и теретног моторног возила четвртог степена стручне спреме или звање
техничара друмског саобраћаја или звање возача специјалисте петог степена стручне спреме;
4) доказ да има радно искуство на пословима возача моторног возила од најмање пет година (решењауговори о раду, потврда послодавца, уверење са подацима о социјалном осигурању и сл.);
5) копију уверења о здравственој способности за управљање моторним возилом које је прописима којима се
уређује безбедност саобраћаја на путевима утврђено за возаче којима је управљање возилом основно
занимање;
6) уверење да није осуђен на казну затвора дужу од две године за кривично дело против живота и тела,
полне слободе, имовине, безбедности јавног саобраћаја, здравља људи и јавног реда и мира, док трају правне
последице осуде;
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7) уверење да му није изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом, док траје изречена
мера;
8) копију уговора о раду закљученог између такси возача и такси превозника (уколико је запослен код такси
превозника);
9) две фотографије формата 25 мм x 35 мм;
10) доказ о уплати локалне административне таксе и
11) изјаву о давању сагласности за прикупљање података из службених евиденција службеним путем.
Приликом преузимања такси дозволе за возача предаје се доказ о пријави возача на обавезно социјално
осигурање (уверење са подацима о осигурању Фонда ПИО или копија обрасца МА).
Доказе из става 2. тачке 6) - 8) и става 3. овог члана, орган може прибавити по службеној дужности на
основу писане сагласности подносиоца захтева и возача за издавање такси дозволе.
Члан 20
Надлежно Одељење такси превоза издаје решење и такси дозволу за возача.
Такси дозвола за возача није преносива и може је користити само такси возач коме је издата.
Члан 21
Такси дозвола за возача престаје да важи ако је:
- ако је раскинут уговор о раду између превозника и возача и
- ако је одјављен са обавезног социјалног осигурања.
Такси возач коме је такси дозвола престала да важи не може да обавља такси превоз.
Такси возач је у обавези да у року од 15 дана од дана престанка важности такси дозволе за возача исту врати
надлежном Одељењу која исту брише из регистра.
Уколико такси возач не врати дозволу у року из става 3. овог члана, надлежно Одељење доноси решење о
брисању такси дозволе за возача из регистра.
Такси дозвола за возило
Члан 22
Такси дозвола за возило је идентификациона исправа за возило коју је такси возач дужан да покаже на
захтев овлашћеног лица.
Такси дозвола за возило садржи: податке о превознику - назив превозника, матични број, седиште и адреса
превозника; податке о возилу - регистарска ознака, власник возила, марка, тип, модел, број шасије, број
регистра, датум издавања, рок важења, потпис и печат овлашћеног лица.
Члан 23
Такси превозник, подноси захтев за издавање такси дозволе за возило.
Уз захтев прилаже:
1) копију саобраћајне дозволе или потврду о регистрацији возила, као доказ о власништву или лизингу
возила;
2) копију потврде да је таксиметар подешен и оверен у складу са законом којим се уређује метрологија и
одлуком о ценама такси превоза;
3) ценовник услуге такси превоза који ће примењивати након издавања такси дозволе у два примерка;
4) доказ о извршеној уплати накнаде за коришћење јавне површине и
5) доказ о уплати накнаде за рад органа управе.
Надлежно Одељење врши преглед возила ако је возило у оквиру дозвољеног број такси возила и том
приликом утврђује испуњеност услова из члана 9. став 1. тачка 1)-5) ове одлуке, о извршеном прегледу
сачињава записник и издаје уверење које садржи марку, тип и број шасије возила.
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Члан 24
Такси превознику који испуњава услове прописане законом и овом одлуком, надлежно Одељење издаје
решење, такси дозволу за возило и кровну ознаку.
Такси дозвола за возило није преносива и може је користити само превозник коме је издата.
Кровна ознака
Члан 25
Возило којим се обавља такси превоз обележава се истицањем кровне ознака која има инсталирано
осветљење и садржи натпис са обе стране "TAXI", број кровне ознаке из регистра и ознаку издаваоца кровне
ознаке.
Такси превозник користи кровну ознаку коју издаје надлежно Одељење или кровну ознаку коју издаје
правно лице са којим такси превозник има закључен уговор о пословно- техничкој сарадњи о пружању
услуге радио везе или услуге информационих технологија.
Правно лице издаје кровну ознаку такси превознику који достави сагласност надлежног Одељења.
Општинско веће прописује изглед и димензије кровне ознаке коју издаје надлежно Одељење, као и услове и
начин давања сагласности за коришћење кровне ознаке коју издаје правно лице.
Забрањено је издавати и користити кровне ознаке без претходно прибављене сагласности надлежног
Одељења.
Привредно друштво односно предузетник који издаје кровне ознаке такси превозницима у обавези је да води
евиденцију издатих кровних ознака, као и да о издатим кровним ознакама доставља податке надлежном
Одељењу, два пута годишње.
Такси превозник не може уступати, давати на коришћење и отуђивати кровну ознаку.
Рекламни пано
Члан 26
На крову такси возила иза кровне ознаке може се налазити рекламни пано.
Рекламни панои на крову такси возила могу се постављати у складу са прописима о безбедности саобраћаја
на путевима.
Рекламни пано мора бити постављен тако да не заклања кровну ознаку.
Рекламне налепнице на бочним странама и вратима такси возила морају бити у складу са прописима о
безбедности саобраћаја на путевима.
Забрањено је постављати рекламне паное и налепнице на којима се рекламира услуга лица које не поседује
одобрење, сагласност или други акт надлежног органа, ако је одобрење, сагласност или други акт надлежног
органа прописан као услов за обављање те делатности.
Регистар такси превозника
Члан 27
Надлежно Одељење, води у електронском облику регистар такси превозника.
Регистар такси превозника обухвата податке о такси превознику, такси возачу, такси возилу и кровној
ознаци.
Регистар из става 1. овог члана садржи: пословно име, седиште и матични број такси превозника, број и
датум одобрења; име и презиме такси возача, адресу и ЈМБГ возача, број такси дозволе за возача, датум
издавања, рок важења такси дозволе за возача; број такси дозволе за возило, датум издавања, рок важења
такси дозволе за возило, број шасије и регистарске таблице возила; број кровне ознаке и датум предаје, број
и датум сагласности за издавање кровне ознаке од стране другог правног лица, назив, седиште и матични
број другог правног лица који издаје кровну ознаку и рубрику за напомене.
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V НАЧИН ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 28
Такси превоз обавља се у времену од 00:00 до 24:00 сата.
Такси возач може примати кориснике превоза на такси стајалишту, на улици или на месту које је позивом
радио везом или неком другом телекомуникационом везом одредио корисник превоза, под условом да је
заустављање или паркирање такси возила дозвољено прописима.
На такси стајалишту услугу превоза пружа такси возач кога одабере корисник превоза.
Члан 29
У току обављања такси превоза на крову такси возила мора бити истакнута кровна ознака која на предњој и
задњој страни садржи назив: "TAXI" и друге податке у складу са одредбама ове одлуке.
Кровна ознака мора бити осветљена увек када је возило слободно.
Осветљење кровне ознаке мора бити искључено увек када је путник у возилу.
Уколико се такси возило користи за сопствене потребе, такси возач је дужан да кровну ознаку прекрије на
одговарајући начин или је привремено уклони.
Члан 30
Уколико подаци са кровне ознаке не одговарају подацима из такси дозволе за возило, или сагласности
надлежног Одељења, односно ако је иста постављена без сагласности, инспектор за саобраћај и путеве може
да скине и привремено одузме кровну ознаку са такси возила, до отклањања неправилности.
У случају из става 1. овог члана такси возач не може да обавља такси превоз.
О привременом одузимању кровне ознаке, инспектор за саобраћај и путеве сачињава записник и издаје
потврду такси возачу.
Одузету кровну ознаку инспектор за саобраћај и путеве предаје надлежном Одељењу.
Члан 31
Такси возач је дужан да на почетку вожње укључи таксиметар.
Такси возач укључује таксиметар уласком корисника превоза у возило.
Члан 32
Такси возач је дужан да превоз обави најкраћим путем или путем који му одреди корисник превоза, ако је то
дозвољено саобраћајним прописима.
Такси возач је дужан да превоз обави без обзира на дужину вожње.
О пријему других путника у току такси превоза до места опредељења одлучује корисник превоза који је
започео коришћење такси превоза уз сагласност такси возача.
Кад се одједном превози више корисника превоза до истог одредишта, услуга се наплаћује само једанпут.
Кад један од корисника превоза напусти возило и плати превоз, наставак вожње сматра се новом вожњом и
таксиметар се поново укључује.
Члан 33
Такси возач је дужан да наручени превоз заврши доласком на одредиште које одређује корисник превоза и
изда рачун за обављени превоз у складу са Законом.
Такси возач, који због квара на возилу или другог оправданог разлога не може да заврши превоз на начин из
става 1. овог члана, дужан је да кориснику превоза обезбеди други такси превоз.
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Члан 34
За време обављања такси превоза у такси возилу мора да се налази:
1) фотокопија одобрења или одобрење у електронском облику;
2) важећа такси дозвола за возача;
3) важећа такси дозвола за возило;
4) ценовник утврђен одлуком Општине;
5) уговор о раду за возача запосленог код такси превозника;
6) доказ о осигурању путника у јавном превозу од последица несрећног случаја;
7) обавештење надлежног Одељења о броју телефона на који корисник такси превоза може изјавити
притужбе на пружену такси услугу;
8) фотокопија сагласности или сагласност у електронском облику за издавање кровне ознаке;
9) потврда о баждарењу таксиметра;
10) важеће лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом и
11) пријава на обавезно социјално осигурање (образац МА) или уверење са подацима о осигурању.
Документација из става 1. овог члана тачка 2), 4) и 7) морају да буду видно истакнуте у такси возилу за
време обављања такси превоза.
Члан 35
За време обављања такси превоза такси возач мора бити уредно одевен.
Такси возач је дужан да се према корисницима превоза односи са пажњом.
За време обављања такси превоза или на такси стајалишту, такси возач не сме да пуши у такси возилу.
Такси возачу није допуштено да обавља такси превоз под утицајем алкохола, дроге или других опојних
средстава.
Такси возач у току рада не сме да буде одевен у кратке панталоне, кратку сукњу, шортс, мајицу без рукава,
тренерку, папуче и другу неадекватну обућу.
Члан 36
Такси возач је дужан да такси возило одржава чистим и уредним.
Такси возило треба да буде проветрено пре уласка корисника превоза и са пријатном унутрашњом
температуром у складу са годишњим добом.
На захтев корисника превоза такси возач је дужан да укључи или искључи клима уређај.
Члан 37
Такси возач не сме да превози децу млађу од шест година без пунолетног пратиоца.
Такси возач је дужан да при превозу деце поштује одредбе прописа о безбедности саобраћаја којима се
регулише превоз деце у моторном возилу.
Члан 38
Такси возач је дужан да уз корисника превоза прими и његов пртљаг.
У делу такси возила намењеном за превоз путника не могу се смештати ствари које нису ручни пртљаг
корисника превоза, осим уз сагласност такси возача.
Под ручним пртљагом сматра се женска ташна, актн ташна, преносиви рачунар, кишобран, фотоапарат,
штап за помоћ при кретању, штаке и сличне ствари које путник сам чува, носи са собом и уноси у такси
возило у простор за путнике.
Члан 39
Такси возилом не могу се превозити посмртни остаци и угинуле животиње.
Лица која се насилно понашају, лица под дејством алкохола или дроге, лица која могу запрљати или
оштетити унутрашњост такси возила и кућни љубимци могу да се превозе само уз сагласност такси возача.

ССЛЛУУЖ
ЖББЕЕННИИ ГГЛЛААССННИИКК ССККУУППШ
ШТТИИННЕЕ ООППШ
ШТТИИННЕЕ М
МИИООННИИЦЦАА

13

Члан 40
Члан 41 Такси возач може да одбије захтев за превозом:
1) ако се одредиште превоза не налази на територији општине Мионица за који има одобрење;
2) ако оцени да је пртљаг путника такав да може да оштети или упрља пртљажни простор, као и у случају
када је пртљаг кабаст или тежак и не може да стане у пртљажни простор, односно може изазвати
преоптерећење такси возила;
3) ако је лице под утицајем алкохола, дроге или других опојних средстава;
4) ако постоји оправдана опасност да би корисник превоза могао да угрози његову сигурност и
5) ако постоје други оправдани разлози.
Под пртљагом из става 1. тачка 2) сматра се кофер, путна торба, кофа, склопива инвалидска колица,
склопива колица за бебе, спортска опрема и друге ствари чије су димензије веће од 40x20x55 цм, односно
масе веће од 8 кг.
Члан 41
Након завршетка вожње такси возач је дужан да прегледа такси возило, а нађене ствари пријави одмах
превознику или правном лицу које пружа услугу радио везе.
Уколико се власник нађених ствари не појави и не преузме их у року од 24 сата, такси возач је дужан да исте
преда полицији.
Члан 42
Такси превозник не може дати на коришћење такси возило, кровну ознаку "TAXI", одобрење, такси дозволу
за возача, такси дозволу за возило и сл. другим правним лицима, предузетницима или физичким л
лицима.
Члан 43
Привредно друштво које пружа услуге радио везе, односно услуге информационих технологија, дужно је да
послују у складу са прописима којима се уређују електронске комуникације, електронско пословање и
електронска трговина.
Забрањено је пружање услуге радио везе, односно услуге информационих технологија или пружање услуге
на други начин, са циљем:
1) да се корисник превоза и субјект који пружа услугу такси превоза, а не поседује одобрење, доведу у везу
ради уговарања превоза;
2) да се кориснику превоза понуди услуга превоза коју пружа субјект који не поседује одобрење и
3) да се кориснику превоза понуди услуга такси превоза по цени превоза која није у складу са одлуком
Општинског већа о ценама услуге такси превоза.
Члан 44
Такси превозник може да обавља такси превоз на територији општине Мионица, само на основу важећег
одобрења надлежног Одељења .
Изузетно, такси превозник може да обави превоз преко или на територији општине Мионица од кога нема
издато важеће одобрење за обављање такси превоза, ако је превоз започео на територији друге јединице
локалне самоуправе, од које превозник има издато важеће одобрење за обављање такси превоза.
Такси превозник који обави превоз у смислу става 2. овог члана, обавезан је да одмах по обављеном такси
превозу уклони кровну ознаку и не може да пружа услуге такси превоза на територији општине Мионица.
У случају када је потребно да истог путника врати, таксиметар мора да буде укључен све време чекања.
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Члан 45
Правно или физичко лице које не испуњава услове прописане Законом и овом одлуком за обављање такси
превоза не може да користи одобрење, такси исправе, кровну ознаку, такси возило и друга обележја која
упућују на обављање такси превоза.
Путничким возилом којим се обавља такси превоз забрањено је обављање линијског превоза.
Члан 46
Такси возач, када обавља делатност не сме такси возило да паркира ван такси стајалишта.
У току обављања делатности, нарочито је забрањено паркирање на аутобуској станици, на стајалишту
међумесног превоза и на растојању мањем од 15 м испред и иза ознаке на коловозу којим је стајалиште
означено.
За радње из става 1. и 2. овог члана одговорно је лице које је радњу извршило. Уколико не може да се
утврди идентитет лица које је радњу извршило одговоран је такси превозник или власник возила.
VI ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ
Члан 47
Такси стајалиште је место на јавној саобраћајној или другој посебно уређеној површини које је одређено и
уређено за пристајање такси возила, чекање и пријем путника и које је обележено саобраћајном
сигнализацијом сходно прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на јавним путевима.
Локацију такси стајалишта и број такси места на стајалишту утврђује Општинско веће посебном одлуком на
предлог Надлежног одељења.
За коришћење такси стајалишта такси превозник плаћа накнаду за коришћење јавних добара. Накнада за
коришћење јавних добара наплаћује се приликом издавања односно продужења такси дозволе за возило.
Члан 48
Такси стајалишта се обележавају хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом.
Хоризонталном сигнализацијом жуте боје обележава се простор за стајање такси возила, у оквиру такси
стајалишта и уписује се натпис "TAXI".
На почетку такси стајалишта поставља се вертикални саобраћајни знак за означавање такси стајалишта.
Члан 49
На такси стајалишту могу стајати само такси возила у складу са одредбама ове одлуке.
Такси возила стају на такси стајалишту према редоследу доласка, само у оквиру обележених места и на
начин како је дефинисано хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом.
За време стајања такси возила на такси стајалишту такси возач је дужан да остане поред возила или у
возилу.
VII ЦЕНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 50
Цена за обављање такси превоза утврђује се у оквиру такси тарифе.
Такси тарифа је скуп јединичних цена за: старт; пређени километар; време чекања; долазак на адресу по
позиву и превоз пртљага по комаду.
Такси тарифа из става 2. овог члана примењује се у зависности од доба дана или ноћи, од дана у недељи
(радни дан, недеља или државни празник) и подручја на коме се вожња обавља.
О јединичним ценама из става 2. овог члана путници се обавештавају пре уласка у возило. Висину
јединичних цена из става 2. овог члана утврђује и усклађује Општинско веће посебном одлуком, на предлог
надлежног Одељења.
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Такси превозник је дужан да овери ценовник који сачињава надлежно Одељење.
Такси превозник који обавља такси превоз на територији општине Мионица у обавези је да примењује цене
из става 5. овог члана.
Члан 51
Таксиметар мора бити подешен искључиво у складу са ценовником из члана 57. став 5. ове одлуке.
Такси превозник је дужан да наплати услугу превоза у износу који покаже таксиметар у тренутку завршетка
превоза или цену из потврде о фиксној цени превоза са локације од посебног интереса за општину Мионица,
као и да за обављени превоз изда рачун кориснику превоза.
Уколико такси возач не укључи таксиметар на почетку вожње, односно од путника не преузме потврду о
фиксној цени превоза, путник није у обавези да плати превоз.
У случају да такси превозник није у могућности да заврши започет такси превоз, може да наплати износ који
у моменту прекида покаже таксиметар умањен за цену старта, уз обавезу да кориснику превоза обезбеди
друго такси возила за наставак превоза.
Рачун из става 2. овог члана садржи: назив и седиште такси превозника, регистарски број такси возила,
редни број рачуна, датум и време издавања, име и презиме такси возача, релацију или километражу, цену
превоза, потпис и печат превозника.
IX ЛИМО СЕРВИС
Члан 52
Лимо сервис је јавни превоз који се обавља путничким возилом које је изнајмљено са услугом возача.
Надлежно Одељење доноси решење којим се одобрава обављање лимо сервиса на територији општине
Мионица уколико су испуњени услови прописани Законом.
Надлежно Одељење води евиденцију привредних субјеката који имају право на обављање лимо сервиса на
територији општине и дужна је да два пута годишње достави Министарству извештај о привредним
субјектима који имају право да обављају лимо сервис у складу са Законом.
X НАДЗОР
Члан 53
Надзор над применом ове одлуке врши надлежно Одељење.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и других аката донетих на основу ове одлуке
врши надлежно одељење за инспекцијске послове Општинске управе, преко инспектора за саобраћај и
путеве.
Такси превозник и такси возач, власник и возач возила којим се обавља лимо сервис дужни су да инспектору
за саобраћај и путеве омогуће несметано вршење послова, ставе на увид потребна документа и у року који
инспектор одреди, доставе потребну податке и поступе по налогу инспектора.
Члан 54
Уколико инспектор за саобраћај и путеве, у поступку вршењу инспекцијског надзора уочи повреду прописа
из надлежности другог инспекцијског органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни
инспекцијски орган.
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Члан 55
Инспектор за саобраћај и путеве у обављању послова инспекцијског надзора, поред законом утврђених
овлашћења, из чл-147,148. и 149. а у вези са чланом 155. Закона овлашћени су да поднесу захтев за
покретање прекршајног поступка и издају прекршајни налог за прекршаје прописане овом одлуком.
XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 56
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара казниће се такси превозник правно лице за следеће
прекршаје, ако:
1. у року од 15 дана од дана укидања одобрења не врати такси исправе и кровну ознаку надлежном Одељењу
(члан 14. став 5. ове одлуке);
2. надлежној Општинској управи не врати такси дозволу возила у року од 15 дана од дана престанка њене
важности (члан 21. став 3. ове одлуке);
3. не обавести надлежну Општинску управу у случају промене података на основу којих је издата такси
исправа у року од 15 дана (члан 15. став 2. ове одлуке);
4. не обавести надлежну Општинску управу писаним путем у случају привременог или трајног прекида
обављања делатности такси превоза и не врати такси исправе и кровну ознаку у року од 2 дана од дана
подношења захтева АПР-у (члан 15. став 3. ове одлуке);
5. поступи супротно одредбама члана 25. ове одлуке;
6. постави рекламни пано на крову такси возила без сагласности надлежне Општинске управе (члан 26. ове
одлуке);
7. у току обављања такси превоза нема истакнуту кровну ознаку која садржи податке у складу са одредбама
ове одлуке (члан 29. став 1. ове одлуке);
8. поступи супротно одредбама члана 41. ове одлуке;
9. не примењује цене у складу са одредбом члана 50. ове одлуке;
10. не подеси таксиметар у складу са овереним ценовником (члан 51. став 1. ове одлуке);
11. поступи супротно одредбама ( члана 53. став 3. ове одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном
износу од 20.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се такси превозник-предузетник новчаном казном у фиксном
износу од 50.000 динара.
Члан 57
Новчаном казном у фиксном износу од 15.000 динара казниће се такси возач за следеће прекршаје, ако:
1. обавља такси превоз такси дозволом за возача која је престала да важи (члан 21. став 2. ове одлуке);
2. надлежној Општинској управи не врати такси дозволу за возача у року од 15 дана од дана престанка њене
важности (члан 21. став 3. ове одлуке);
3. кровну ознаку не прекрије на одговарајући начин или је привремено не уклони када такси возило користи
за сопствене потребе (члан 29. став 4. ове одлуке);
4. ако обавља такси превоз возилом са кога је инспектор за саобраћај и путеве привремено одузео кровну
ознаку (члан 30. став 2. ове одлуке);
5. не укључи таксиметар на почетку вожње у складу са одредбама члана 31. ове одлуке;
6. ако не поступи у складу са одредбама члана (32. став 1, 2, 4 и 5. ове одлуке);
7. поступи супротно одредбама члана 33. ове одлуке;
8. за време обављања такси превоза у такси возилу се не налазе документа из члана 34. ове одлуке;
9. поступи супротно одредбама члана 36. ове одлуке;
10. превози децу млађу од 6 година без пунолетног пратиоца (члан 37. став 1. ове одлуке);
11. не прими пртљаг корисника превоза или ако у делу возила за превоз путника смешта ствари које нису
ручни пртљаг корисника превоза (члан 38. став 1. и 2. ове одлуке);
12. ако превози посмртне остатке и угинуле животиње (члан 39.став 1 ове одлуке);
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13. ако одбије захтев за превозом супротно члану 40. ове одлуке;
14. након завршетка вожње нађене ствари у такси возилу не пријави превознику привредном друштву које
пружа услугу радио везе или не преда полицији (члан 41. ове одлуке);
15. паркира такси возило супротно члану 46. ове одлуке;
16. на такси стајалишту стоји такси возило које није у складу са одредбама ове одлуке (члан 49. став 1 ове
одлуке);
17. не примењује цене прописане чланом 50. ове одлуке;
18. не наплати услугу превоза у износу који покаже таксиметар и не изда рачун за обављени превоз
кориснику превоза (члан 51. став 2. ове одлуке);
19. поступи супротно одредбама (члана 53. став 3. ове одлуке).
Члан 58
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара, казниће се такси возач за следеће прекршаје ако:
1. не прима кориснике превоза на такси стајалишту, на улици или на месту које је позивом радио везом или
неком другом телекомуникационом везом одредио корисник превоза, под условом да је заустављање или
паркирање такси возила дозвољено прописима (члан 28. став 2. ове одлуке);
2. у току обављања такси превоза на крову такси возила не истакне ознаку која на предњој и задњој страни
садржи назив: "TAXI" и податке у складу са одредбама ове одлуке, или кровна ознака не светли када је
возило слободно или осветљење није искључено када је путник у возилу (члан 29. став 1, 2. и 3. ове одлуке);
3. за време обављања такси превоза није уредно одевен, према корисницима превоза не односи се са
пажњом, или пуши у такси возилу за време вожње, или обавља такси превоз под утицајем алкохола, дроге
или других опојних средстава (члан 35. ове одлуке);
4. такси возило на такси стајалишту не заустави према редоследу доласка, или у оквиру обележених места и
на начин како је дефинисано хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом, или за време
стајања такси возила на такси стајалишту не остане поред возила или у возилу (члан 49. став 2. и 3. ове
одлуке).
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 20.000
динара.
Члан 59
Новчаном казном у фиксном износу од 150.000 динара казниће се за прекршај такси превозник-правно лице
ако за обављање такси превоза ангажује физичко лице супротно одредбама члана 8. ове одлуке, а новчаном
казном у фиксном износу од 25.000 динара казниће се одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се такси превозник-предузетник новчаном казном у фиксном
износу од 75.000 динара.
Новчаном казном у износу од 25.000 динара казниће се за прекршај и физичко лице које у правном лицу и
код предузетника обавља такси превоз супротно одредбама члана 8. ове одлуке.
Члан 60
Новчаном казном у фиксном износу од 150.000 динара казниће се за прекршај правно лице које не испуњава
услове прописане Законом и овом Одлуком за обављање такси превоза и користи такси ознаке и такси
исправе и друга обележја која упућују на обављање такси превоза (члан 45. став 1. ове одлуке).
Новчаном казном у фиксном износу од 25.000 динара казниће се за прекршај физичко лице за прекршај из
става 1. овог члана.
Члан 61
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара казниће се за прекршај правно лице-привредно
друштво, ако:
1. изда кровну ознаку чији су изглед и димензије супротни изгледу и димензијама које прописује
Општинско веће (члан 25. став 4. ове одлуке);
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2. не води евиденцију о издатим кровним ознакама или не доставља податке из евиденције надлежној
градској управи (члан 25. став 6. ове одлуке).
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 62
На поступке који нису окончани до дана ступања на снагу ове одлуке, примењиваће се одредбе ове одлуке.
Члан 63
Такси возач који на дан ступања на снагу Закона има статус такси возача, сматра се да испуњава услове из
члана 6. тачка 4) и 5) ове одлуке.
Члан 64
Возила такси превозника која на дан ступања Закона имају статус такси возила, сматра се да испуњавају
услов у погледу броја возила у оквиру дозвољеног броја.
Члан 65
Привредна друштва и предузетници који имају одобрење за обављање такси превоза дужни су да ускладе
своје пословање у року од годину дана од дана ступања на снагу Закона.
Рок за усклађивање пословања у погледу услова из члана 9. став 1. тачка 4) и 5) ове одлуке је две године од
дана ступања на снагу Закона.
Члан 66
Такси исправе важе до истека рока на који су издате, а најдуже до истека рока у коме су привредна друштва
и предузетници дужни да ускладе своје пословање.
Члан 67
Општинско веће је дужно да акте из члана 17. став 4 и члана 25. став 3. ове одлуке, донесе у року од 30 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 68
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о такси превозу на територији општине
Мионица број: 344-34/2018 од 13.06.2018. године.
Члан 69
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику СО Мионица".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 344-41/2019
Мионица, 17.04.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и
105/2014,104/2016 и 108/2016 ,113/2107 и 95/2018), члана 2. став 1. Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својиниодносно прибављања
и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/2018 ), члана 36. Статута општине Мионица („Службени
гласник Скупштине општине Мионица“, бр. 8/2008), и члана 11. Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у јавној својини општине 74 Мионица („Службени гласник Скупштине
општине Мионица“, бр.4/2015) Скупштина општине Мионица на седници одржаној дана 17.04.2019. године
донела је
ОДЛУКУ
о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Мионица
прикупљањем писмених понуда, за потребе отварања угоститељског објекта за организовање стручне
праксе ученика Средње школе Мионица
Члан 1.
Покреће се поступак за прибављање непокретности -стамбени или пословни простор у јавну својину
Општине Мионица прикупљањем писмених понуда, за потребе отварања угоститељског објекта за
организовање стручне праксе ученика Средње школе Мионица, и то:
Непокретност мора да има следеће карактеристике:
- да се налази у урбанистичкој целини ''Центар'' ПГР градског насеља Мионица;
- да има површину до 350 м2;
- да има приступ јавној саобраћајници;
- да не постоје права трећих лица; да нема терета, да није под спором; да не постоје сметње за пренос
права својине.
Члан 2.
У поступку прибављања непокретности у свему поступити у складу са одредбама Закона о јавној
својини (,,Службени гласник РС“ број 72/11, 88/13 и 105/14,104/2016 и 108/2016, ,113/2107 и 95/2018 ) и
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својиниодносно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/2018 )и Одлуке о
прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Мионица
(„Службени гласник Скупштине општине Мионица“, бр. 4/2015).
Члан 3.
Критеријум за избор непокретност из члана 1. је најнижа понуђена цена, која не може бити већа од
процењене тржишне вредности предметне непокретности.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивањa у Службеном гласнику СО Мионица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 464-12/2019
Мионица, 17.04.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и
105/2014,104/2016 и 108/2016 ,113/2107 и 95/2018), члана 2. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својиниодносно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(„Службени гласник РС“, бр. 16/2018 ), члана 36. Статута општине Мионица („Службени гласник Скупштине
општине Мионица“, бр. 8/2008), и члана 11. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању
стварима у јавној својини општине 74 Мионица („Службени гласник Скупштине општине Мионица“, бр.4/2015)
Скупштина општине Мионица на седници одржаној дана 17.04.2019. године донела је
ОДЛУКУ
о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Мионица
прикупљањем писмених понуда, за потребе уређење простора за отварања уметничке галерије
Члан 1.
Покреће се поступак за прибављање непокретности -стамбено пословног простора у јавну својину
Општине Мионица прикупљањем писмених понуда, за потребу отварања уметничке галерије , и то:
Непокретност мора да има следеће карактеристике:
- да се налази у урбанистичкој целини ''Центар'' грађевинско земљиште јавне намене ПГР градског насеља
Мионица;
- да има површину до 60 м2;
- да има приступ јавној саобраћајници;
- да не постоје права трећих лица; да нема терета, да није под спором; да не постоје сметње за пренос права
својине.
Члан 2.
У поступку прибављања непокретности у свему поступити у складу са одредбама Закона о јавној својини
(,,Службени гласник РС“ број 72/11, 88/13 и 105/14,104/2016 и 108/2016, ,113/2107 и 95/2018 ) и Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својиниодносно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/2018 )и Одлуке о прибављању,
коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Мионица („Службени гласник
Скупштине општине Мионица“, бр. 4/2015).
Члан 3.
Критеријум за избор непокретност из члана 1. је најнижа понуђена цена, која не може бити већа од
процењене тржишне вредности прeдметних непокретности.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивањ у Службеном гласнику СО Мионица.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 464-13/2019
Мионица, 17.04.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.
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На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. ("Сл.. гласник РС", бр.. 72/2009,
81/2009 – испр.., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 – одлука УС,
132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана 27. став 10. Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 36. Статута општине Мионица („Службени гласник Скупштине општине
Мионица“, бр. 8/2008), и члана 11. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној
својини општине Мионица („Службени гласник Скупштине општине Мионица“, бр.4/2015).
Скупштина општине Мионица на седници одржаној дана 17.04. 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ МИОНИЦА
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 1.
Покреће се поступак за прибављање у јавну својину општине Мионица непосредном погодбом, следеће
непокретности, :
кат.парц.бр. 347 КО Мионица варош, површине 0.69.76 ха
Разлози оправданости и целисходности прибављања предметне непокретности у јавну својину општине
Мионица непосредном погодбом налазе се у реализацији Плана генералне регулације градског насеља Мионицапроширења постојећег Спортско рекреативног центра у Мионици које као такво једино одговара. Из наведеног разлога
прибављање непокретности не може се реализовати јавним надметањем односно прикупљањем писмених понуда.
Члан 2.
У поступку прибављања непокретности у свему поступити у складу са одредбама Закона о јавној својини (''Сл.
гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 99. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр.., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у јавној својини општине Мионица („Службени гласник Скупштине општине
Мионица“, бр. 4/2015).
Члан 3.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке прибавиће се не изнад процењене тржишне вредности коју утврди порески
орган или други надлежни орган у складу са законом.
Одобрава се износ од 4.883.200,00 динара односно 700,00 динара по м2 ради прибављања непокретности означене
као кат. парц. бр. 347 КО Мионица варош у циљу привођења планираној намени.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Скупштине општине Мионица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 464-11/2019
Мионица, 17.04.2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.
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На основу члана 36. тачка 9. Статута општине Мионица (''Службени гласник СО Мионица'', бр.
8/2008),
Скупштина општине Мионица на седници одржаној дана 17.04.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
НАДЗОРНОГ ОДОБОРА ЈКП ''ВОДОВОД МИОНИЦА''

I. Овим решењем врше се измене Решења о именовању Надзорног одбора ЈКП ''Водовод Мионица''
бр. 02-38/2015 од 30.11.2015. године, и то:
У ставу I. тачка 3. уместо Јелена Војисављевић из Ваљева, члан из реда запослених, треба да стоји
Марија Думић из Доњег Мушића, ЈМБГ 0907990775023, члан из реда запослених.
.
II. Решење ступа на снагу даном доношења од стране Скупштине општине Мионица, а решење
доставити ЈКП ''Водовод Мионица'' и именованој.
III. Решење објавити у ''Службеном гласнику СО Мионица.''

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 02-12/2019
Мионица, 17.04.2019. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Ђурић с.р.
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