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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЉИГ 
 

 

     ГОДИНА XIII                         БРОЈ  23                    17. ДЕЦЕМБАР             2020. ГОДИНЕ 

                          

АКТА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

 

1.                                                                  

 
 

              На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, 

бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 3/2012, 62/2013, 63/2013- исправка, 108/2013, 

142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016,113/2017,95/2018 и 31/2019) и чланa 32. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 

101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Љиг, Скупштина општине Љиг 

је на седници од 17.12.2020. године донела  

   

ОДЛУКУ 

 О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2021. ГОДИНУ  

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

I Број: 06-41/20-1   

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

Веселин Шиљеговић, с.р. 
 

 

 
 

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2021. ГОДИНУ 

МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ 

 ОВДЕ 

https://drive.google.com/file/d/1TbdQc-Kbg-UpknpsBHQnFo9LUV5k9z--/view?usp=sharing
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     17. децембар   2020. године     *     Службени гласник  Општине Љиг       *      БРОЈ      23      

 

2. 

  

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник 

РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др.закони, 47/2018), 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. 83/2016, 91/2016-усклађени дин. износ 104/2016-др.закон, 96/2017- 

усклађени дин. изн. ,89/2018-усклађени дин. изн. и 95/2018- др.закон, 86/2019-усклађени 

дин.износ, 126/2020-усклађени дин. износ), члана 73. став 1. Закона о угоститељству 

(„Службени гласник РС“, бр. 17/19) и члана 40. Статута општине Љиг (,,Сл. гласник 

општине Љиг“ бр. 4/19), на седници одржаној дана 17.12.2020. године, Скупштина  

општине Љиг доноси 

 

ОДЛУКУ 

О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком уводи се боравишна такса коју плаћа корисник услуге смештаја,  

који изван свог места пребивалишта користи услугу смештаја у  угоститељском објекту за 

смештај за коришћење комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре и 

супраструктуре на територији општине Љиг. 

 

Члан 2. 

Боравишну таксу корисник услуга плаћа за сваки дан боравка у  угоститељском 

објекту за смештај у износу од  80,00 динара на територији општине Љиг. 

Наплату боравишне таксе од корисника услуге,  наплаћује субјект који пружа 

услугу смештаја ( у даљем текту: давалац смештаја). 

Боравишна такса се наплаћује истовремено са наплатом услуге смештаја. 

Давалац смештаја дужан је да у  рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ 

боравишне таксе. 

 

Члан 3. 

Изузетно од члана 2. ове одлуке, боравишну таксу плаћа угоститељ, који као 

физичко лице пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском 

туристичком домаћинству. 

Боравишну таксу из става 1. овог члана физичко лице плаћа у утврђеном годишњем 

износу у складу са актом Владе Републике Србије, којим се утврђују ближи услови и 

начини утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа 

угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком 

домаћинству, као и начин и рокови плаћања. 

Годишњи износ боравишне таксе из ст.1 и 2. овог члана, решењем утврђује 

Општинска управа Општине Љиг, а по претходно донетом и правноснажном решењу о 

категоризацији угоститељког објекта. 
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Члан 4. 

Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује на прописан 

рачун јавног прихода, до петог у месецу, за претходни месец. 

Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати 

износ ненаплаћене боравишне таксе у року од 15 дана,  рачунајући од дана утврђене 

обавезе. 

 

Члан 5. 

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, церебралне и дечије парализе и мултиплекссклерозе, особе ометене у 

развоју, као и пратилац наведених особа. 

4. ученици и 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 не плаћају 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.) 

 

Члан 6. 

Средства од наплаћене боравишне таксе на територији општине Љиг приход су 

буџета Општине Љиг. 

Члан 7. 

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 угоститељства 

није друкчије одређено. 

 

Члан 8. 

Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице 

ако: 
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1. боравишну таксу не наплати за сваки дан боравка у угоститељском објекту за смештај; 

2. у рачуну за услугу смештаја не искаже посебно износ боравишне таксе; 

3. средства од наплаћене боравишне таксе не уплати надлежном органу до 5-ог у месецу за 

претходни месец; 

4. не наплати боравишну таксу, а на свој терет не уплати износ ненаплаћене боравишне 

таксе у року од 15дана, рачунајући од дана утврђене обавезе. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном у износуод 10.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном у 

износу од 40.000,00 динара 

Новчаном казном у износу од 150.000,00 до 350.000,00 казниће се за прекршај 

физичко лице које пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском 

туристичком домаћинству ако боравишну таксу не плаћа у утврђеном годишњем износу на 

прописан начин. 

Члан 9. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одељење за инспекцијски надзор 

Општинске управе општине Љиг. 

Члан10. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о плаћању боравишне таксе 

на територији општине Љиг.(''Сл. гласник општине Љиг'' бр. 7/18). 

 

Члан11. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

oпштине Љиг“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

I Број: 06-41/20-2          

                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                     Веселин Шиљеговић,с.р. 
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     17. децембар 2020. године       *     Службени гласник  Општине Љиг       *      БРОЈ      23      

 

3.                                                                  

 

         На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07 

и 83/2014 – др. Закон и 101/2016 – др. Закон и 47/2018) и члана 6,7,11. и 15. Закона о 

финансирању локалне самоуправе (''Сл. гласник.РС'' бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 

– усклађени дин. изн., 125/2014 – усклађени дин изн. и 95/2015-усклађени дин изн. 

83/2016, 91/2016-усклађени дин изн. и 104/2016 и усклађени дин изн. и 96/2017-усклађени 

дин изн. и 89/2018, 86/2019-усклађени дин изн. и 126/2020-усклађени дин изн.) ичлана 40. 

Статута општине Љиг (,,Сл. гласник општине Љиг“ бр. 4/19) Скупштина општине Љиг на 

седници одржаној дана 17.12.2020. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и 

услуга на територији општине Љиг и утврђују обвезници, висина, олакшице, рокови и 

начин плаћања локалнекомуналне таксе. 

 

Члан 2 . 

Локалне комуналне таксе уводе се за: 

1. истицање фирме на пословном простору, 

2. држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила 

и машина, 

3. држање средстава за игру ("забавне игре"). 

 

Члан 3. 

Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је 

коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе . 

 

Члан 4. 

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, прeдмета или услуга за 

чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе. 

Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуга. 

 

Члан 5. 

Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета или услуга од 

стране државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и 

јединица локалне самоуправе. 
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                                                          Члан 6. 

Локалне комуналне таксе из члана 2. ове Одлуке представљају изворни 

приходјединице локалне самоуправе и припадају буџету Општине Љиг. 

Уплата прихода од локалних комуналних такси врши се у новцу на одговарајуће 

уплатне рачунепрописане Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату 

јавних прихода и распоред средстава сатих рачуна. 

 

                                                          Члан 7. 

Наплату локалних комуналних такси из члана 2. став 1. тачке 1. и 3. ове Одлуке 

врши Општинска управа општине Љиг. 

Наплату локалне комуналне таксе из члана 2. став 1. тачка 2. ове Одлуке врши 

орган надлежан за регистрацију возила. 

Члан 8. 

Обвезник локалне комуналне таксе дужан је да, за коришћење права, предмета или 

услуга за чије коришћење је прописано плаћање локалне комуналне таксе, поднесе 

пријаву. 

Уколико обвезник локалне комуналне таксе не поднесе пријаву у року прописаном 

овом Одлуком, обавеза се може утврдити по службеној дужности на основу налаза 

надлежног инспектора, података из евиденције надлежних органа и других података 

којима располаже орган надлежан за утврђивање таксе.  

Пријава се подноси посебно за тарифни број 1. и 3. 

Пријава за тарифни број 1. подноси се до 31.јула године за коју се утврђује локална 

комунална такса или у року од 15 дана од дана почетка обављања делатности.  

Пријава за тарифни број 3. подноси се до 31. јула године за коју се утврђује локална 

комунална такса или у року од 15 дана од дана почетка држања средстава за игру. 

Обвезник је дужан да сваку промену (трајне или привремене одјаве делатности, 

промене делатности, промене локације објекта, стечаја или ликвидације и сл.) пријави 

надлежном органу у року од 15 дана од дана настале промене. 

 

Члан 9. 

У погледу начина утврђивања локалне комуналне таксе, поступка по правним 

лековима, начина и рокова плаћања, камате, повраћаја, застарелости, наплате, принудне 

наплате и осталог што није посебно регулисано овом одлуком, примењују се одредбе 

закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација и Закон о 

финансирању локалне самоуправе. 

Члан 10. 

Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове Одлуке врши 

Општинска управа општине Љиг– Одељење за инспекцијске послове. 

 

Члан 11. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1) Општинској управи Општине Љиг не поднесе или не поднесе у прописаном року 

пријаву за утврђивање обавезе по основу локалне комуналне таксе или у пријави наведе 

нетачне податке (члан 8. став 4. и став 5.Одлуке) 

2) Општинској управи Општине Љиг у прописаном року не пријави промене од 

значаја за утврђивање и наплату комуналне таксе (члан 8. став 6. Одлуке) 
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За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном у износу од 5.000,00 динара. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у 

износу од 20.000,00 динара. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у 

износу од 5.000,00 динара. 

 

Члан 12. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним 

таксама (,,Сл.гласник општине Љиг“ бр. 10/12, 1/13, 2/13, 6/13, 4/14 и 7/18)  

 

Члан 13. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

oпштине Љиг. 

 

Члан 14. 

Саставни део ове одлуке представља Тарифа локалних комуналних такси утврђена 

за поједина права,предмете и услуге. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

I Број: 06-41/20-3    

                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                       Веселин Шиљеговић 

 

 

 

ТАКСЕНА ТАРИФА 

ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСА 

 

 

Тарифни број 1. 

   

 За истакнуту фирму на пословном простору плаћа се годишња такса, и то за: 

 

• правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

средња правна лица, предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 

50 000 000,00 динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: 

банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима 

нафте, производње и трговине на валико дуванским производима, производња цемента, 

поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, 

кладионица, бинго-сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), плаћа 

се такса у годишњем износу.......................................................................... –једна просечна 

зарада 
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• правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

велика правна лица (осим правних лица која обављају делатности: банкарства, осигурања 

имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и 

трговине на валико дуванским производима, производња цемента, поштанских, мобилних 

и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго-сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), плаћа се такса у годишњем 

износу........................... –једна и по просечна зарада 

• правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

велика, средња и мала правна лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и 

предузетници, а обављају делатностибанкарства, осигурања имовине и лица, производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским 

производима, производња цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, 

електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго-сала и пружања коцкарских 

услуга и ноћних барова и дискотека плаћа се такса у годишњем 

износу................................................. - десет просечних зарада 

 

Изузетно, правна лица односно њихове пословне јединице и предузетници који се баве 

прометом нафте и дериватима нафте и то: 

- бензинске станице ван насељеног места Љиг, у појасу Ибарске магистрале, плаћају 

таксу у годишњем износу......................................- пет просечних зарада 

- бензинскe станицe у Белановици у годишњем износу....- једна просечна зарада 

 

Под просечном зарадом сматра се просечна зарада по запосленом остварена на 

територији општине Љиг у периоду јануар-август године која претходи години за коју се 

утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за послове 

статистике. 

 

НАПОМЕНА: 

1. Локалну комуналну таксу по овом тарифном броју решењем утврђује Одељење за 

финансије. Обвезник таксе дужан је да најкасније до 31. јула текуће године, односно у 

року од 15 дана од данапочетка обављања делатности поднесе пријаву Одељењу за 

финансије и достави податкеод значаја за одређивање висине таксе, ради доношења 

решења. 

2. Обвезник је дужан да одељењу из става 1.ове напомене, поднесе пријаву о свакој 

промени од значаја за утврђивање таксе, у року од 15 дана од дана настанка промене. 

3. Протеком рока из става 1. и 2. ове напомене Одељење за финансије доноси 

решење о обавези плаћања таксе по службеној дужности. 

4. Под истакнутом фирмом, сматра се сваки истакнути назив или име, које упућује 

на то да правно илифизичко лице обавља делатност, без обзира где је фирма истакнута на 

пословном простору. Ако се на једномпословном простору налази више истакнутих фирми 

истог обвезника, такса се плаћа само за једну фирму. За сваку истакнуту фирмуван 

пословног објекта, плаћа се такса за сваку истакнуту фирму. 

5.Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору утврђује се у 

годишњем нивоу, а плаћа се квартално. 

6. До доношења решења о утврђивању таксе за текућу годину, такса се плаћа у  

висини која одговара утврђеном износу локалне комуналне таксе из претходног периода. 
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Тарифни број 2. 

 

 За држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила 

и машина плаћа се накнада за време од 12 месеци, и то: 

 

Редни 

Број Врста возила Висина 

Накнаде 

 _______________________________________________________________ 

1 2 3 

_______________________________________________________________ 

1. Tеретна возила  

1.1. За камионе до 2 тоне носивости  ................................... 1.690,00 

1.2. За камионе 2-5 тона носивости  .....................................       2.250,00 

1.3. За камионе 5-12 тона носивости  ....................................       3.940,00 

1.4. За камионе преко 12 тона носивости  ............................        5620,00 

2. За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)...560,00 

3. За путничка возила  

3.1. До 1.150 цм3    ..................................................................          560,00 

3.2. Преко 1.150 цм3-1.300цм3  .............................................       1.120,00 

3.3. Преко 1.300 цм3-1.600цм3  .............................................       1.680,00 

3.4. Преко 1.600 цм3-2.000цм3  .............................................          2.250,00 

3.5. Преко 2.000 цм3-3.000цм3  .............................................       3.400,00 

3.6. Преко 3.000 цм3 ...............................................................       5.620,00 

4. За мотоцикле  

4.1. До 125 цм3    .....................................................................           450,00 

4.2 Преко125 цм3-250м3   ......................................................           670,00 

4.3. Преко 250 цм3-500м3  ......................................................          1.120,00 

4.4. Преко500 цм3-1.200м3  ...................................................          1.360,00 

4.5. Преко  1.200м3  .................................................................         1.680,00 

5. За аутобусе и комби-бусеве, по регистрованом седишту 50,00 

6. За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне 

теретне приколице за превоз одређених врста терета:  

6.1. До 1 тоне носивости ............................................................ 450,00 

6.2. Од 1-5 тона носивости...........................................................          780,00 

6.3. Од 5-10 тона носивости.........................................................       1.070,00 

6.4. Од 10-12 тона носивости.......................................................       1.470,00 

6.5. Преко 12 тона носивости.......................................................       2.250,00 

7. за вучна возила (тегљаче): 

7.1. Чија је снага мотора до 66 кв ( киловата)..................................       1.680,00 

7.2.Чија је снага мотора од 66-96 кв.................................................       2.250,00 

7.3. Чија је снага мотора од 96-132 кв.................................................     2.830,00 

7.4.Чија је снага мотора од 132-177 кв................................................    3.400,00 

7.5. Чија је снага мотора преко 177 кв..................................................   4.520,00 

8.За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће 

забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела...1.120,00 
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НАПОМЕНА: 

 

1. Такса из овог Тарифног броја плаћа се у годишњем износу приликом регистрације 

моторног возила код органа надлежног за регистрацију возила.  

2. Обавештење о износима такси из тарифног броја 2, као и уплатни рачун доставља 

Општинска управа општине Љиг надлежном органу. 

 

Тарифни број 3. 

 

За држање средстава за игру (''Забавне игре'') – билијар, пикадо, флипери, електронске 

видео игре, СЕГА – апарати, забавне игре на рачунарима, симулатори, видео аутомати и 

друге сличне направе које се стављају у погон уз помоћ новца или жетона и друге сличне 

игре, таксе се плаћа месечно по средству за игру и то:  

 

1.Билијар (по столу)  ............................................ 500,00 динара  

2. Томбола ............................................................. 1.500,00 динара 

3. Флипери и видео игре (по апарату)................. 500,00 динара  

4. Остало ............................................................... 1.000,00динара  

 

НАПОМЕНА:  

 

1. Обвезник по овом тарифном броју је корисник простора, правно и физичко лице, 

односно предузетник који држи апарате за игре, односноприређује забавне игре у 

простору.  

2. Обвезници који држе средства за игру подложнa такси по овом тафирном броју 

дужни су да пре почетка коришћења средстава за игру пријаве сва средства 

надлежном општинском органу управе –Одељењу за финансијеради утврђивања 

комуналних такси, као и престанак коришћења средстава, а таксу су дужни плаћати 

месечно сходно броју дана у месецу, до 15. у месецу за претходни месец. 
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4.                                                                  

 

          На основу члана 76, 77 и 78. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локална самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018) 

и члана 40.тачка 18. Статута општине Љиг (''Службени гласник општине Љиг'' бр. 4/19), 

Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 17.12.2020. године усвојила је: 

 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

I Постојећи број запослених у Општинској управи општине Љиг на дан 01. 

децембар 2020. године: 

 
 

Радна места  службеника и намештеника 

 

Број извршилаца 

Положаји у првој групи 1 

Самостални саветник 2 

Саветник 11 

Млађи саветник 6 

Сарадник  5 

Млађи сарадник - 

Виши референт 10 

Референт  - 

Млађи референт - 

Прва врста радних места - 

Друга врста радних места - 

Трећа врста радних места - 

Четврта врста радних места 4 

Пета врста радних места 2 

 

 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

Број извршилаца 

Самостални саветник - 

Саветник - 

Сарадник  - 

Млађи сарадник - 

Виши референт - 

Референт  - 

Млађи референт - 

Прва врста радних места - 
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Друга врста радних места - 

Трећа врста радних места - 

Четврта врста радних места - 

Пета врста радних места - 

  

Радни однос на одређено време 

(у кабинету градоначелника, 

 председника општине,  

председнка градске општине) 

   Број извршилаца 

 

Помоћник председника 

 

1 

  

  

 

II ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2021.ГОДИНУ 

 

Радна места  службеника и намештеника 

 

Број извршилаца 

Положаји у првој групи 1 

Самостални саветник 2 

Саветник 14 

Млађи саветник 5 

Сарадник  5 

Млађи сарадник - 

Виши референт 10 

Референт  - 

Млађи референт 1 

Прва врста радних места - 

Друга врста радних места - 

Трећа врста радних места - 

Четврта врста радних места 4 

Пета врста радних места 2 

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

Бројизвршилаца 

Самостални саветник - 

Саветник - 

Млађи саветник 2 

Сарадник  - 

Млађи сарадник - 

Виши референт - 

Референт  - 

Млађи референт - 

Прва врста радних места - 

Друга врста радних места - 

Трећа врста радних места - 

Четврта врста радних места - 
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Пета врста радних места - 

 

 

 

Радни однос на одређено време 

(у кабинету председника општине) 

   Број извршилаца 

 

Помоћник председника 

 

1 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локална 

самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018) предвиђено је да се 

Кадровски план састоји од приказа броја запослених према радним местима и звањима, 

броја запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у години за 

коју се доноси Кадровски план, броја приправника чији се пријем планира и број 

запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у кабинету 

председника општине или због повећаног обима посла. На основу Кадровског плана 

доноси се Правилник о организацији и систематизацији радних места. Нацрт кадровског 

плана припрема се у складу са буџетским  календаром истовремено са нацртом буџета 

јединице локалне самоуправе и усваја се истовремено са одлуком о буџету.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

I Број: 06-41/20-4          

 

ПРЕДСЕДНИК 

Веселин Шиљеговић,с.р. 
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5.                                                                  

       

 На основу члана 20. и члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној 

самоуправи, („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016 -др.закон и 

47/2018) , чл. 94. став 1. Закона опланирању 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, 83/2108, 31/2019, 37/2019 – 

др. Закон и 9/2020), члана 40 став 1. тачка 20. Статута општине Љиг („Сл. гласник 

Општине Љиг“,бр.4/2019) и члана 47. став 3. Правилника о садржини, поступку и начину 

доношења Програма уређивања грађевинског земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 27/2015),  

Скупштина општине Љиг,   на седници одржаној дана 17.12.2020.год. доноси: 

   

ПРОГРАМ   

УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉИГ У 2021. ГОДИНИ 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

I Број: 06-41/20-5   

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

Веселин Шиљеговић, с.р. 
 

 

 

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉИГ У 2021. ГОДИНИ 

МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ 

 ОВДЕ 

 

 

 

. 

http://ljig.rs/opstina/wp-content/uploads/2020/12/PROGRAM-UREDJIVANJA-GRADJEVINSKOG-ZEMLJISTA-2021.-GOD..pdf
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6.                                                                  

       

        На основу члана 68. и чл.100 став 1. тачка 2. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, исправка 64/2010, одлука УС 
24/2011, 121/2012,42/2013, одлука УС 50/2013, одлука УС 98/2013, одлука УС 
132/2014 и 145/2014, 93/2018, 37/2019 и 9/2020), чл. 2. и чл. 3. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других 
имовинских права као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Службени гласник РС“ бр.16/2018) и члана 40. став 1. тачка 20. Статута 
општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ бр4/2019 ) у поступку отуђења 
грађевинског земљишта у јавној својини ради исправке граница суседних парцела, 
непосредном погодбом, Скупштина општине Љиг дана 17.12.2020. доноси: 
 

ОДЛУКУ 
 
 

1. Општина Љиг ОТУЂУЈЕ из јавне својине, а Ивана Којић Илић и Небојша 
Илић, обоје из  Гукоша бб, прибављају у својину, непосредном погодбом, 
грађевинско земљиште означено као кат.парц.бр.51152/8 КО Љиг, у 
површини од 26 м2 уписано у Лист непокретности 80 КО Љиг, а ради 
исправке граница суседне парцеле бр.51152/7 КО Љиг, површине 288м2,  
која је у власништву Иване Којић Илић и Небојше Илић из Гукоша бб.   

2. Обавезују се Ивана Којић Илић и Небојша Илић, обоје из Гукоша, да за 
прибављено грађевинско земљиште у својину, и то за кат.парц.бр. 51152/8 
КО Љиг, у површини од 26 м2 уписано у Лист непокретности 80 КО Љиг 
исплате износ од 29.900,00 дин у року од 30 дана од дана закључења 
уговора о отуђењу грађевинског земљишта. 

3. Обавезују се Ивана Којић Илић и Небојша Илић, обоје из Гукоша, да у року 
од 30 дана од дана достављања овог Решења закључе са Општином Љиг 
уговор о отуђењу грађевинског земљишта. 
Уколико лица из претходног става не приступе закључењу у остављеном 
року, Скупштина општине Љиг ће Решење о отуђењу ставити ван снаге. 

4. Овлашћује се председник општине Љиг, Драган Лазаревић да у име 
Општине Љиг закључи Уговор из тачке 3. ове Одлуке.  

5. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом закључује 
се по претходно прибављеној сагласности надлежног правобранилаштва. 

6. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом оверава 
јавни бележник, а трошкови овере падају на терет подносиоца захтева. 

7. Остала међусобна права и обавезе регулисаће се Уговором о отуђењу 
грађевинског земљишта из тачке 3. диспозитива овог Решења. 
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8. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику Општине Љиг. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Ивана Којић Илић и Небојша Илић, обоје из Гукоша, 15.09.2020. године 
поднели су Захтев 02 бр.464-11/2020 за откуп непосредном погодбом 
кат.парц.бр.51152/8 КО Љиг, површине 0.00.26 м2 уписане у Лист непокретности 
бр.80 КО Љиг као својина општине Љиг, ради исправке граница 
кат.парц.бр.51152/7 КО Љиг чији су власници. 

Поступајући ораган је по наведеном захтеву, на основу прибављене 
документације, утврдио следеће: 

 
- Увидом у Извод из листа непокретности бр. 2363 КО Љиг утврђује се 

да су подносиоци захтева, Ивана Којић Илић и Небојша Илић, обоје из 
Гукоша, власници кат.парц.бр.51152/7, површине 288м2, градско 
грађевинско земљиште по култури грађевинска парцела остало вештачки 
створено неплодно земљиште у грађевинском подручију.  

- Увидом у Извод из листа непокретности бр. 80 КО Љиг утврђује се да 
је кат.парц.бр.51152/8 КО Љиг, која је предмет отуђења, површине 26м2, 
остало вештачки створено неплодно земљиште у грађевинском подручију и 
да се налази у јавној својини општине Љиг.  

- Информацијом о локацији 02 бр 350-62/2020 од 03.11.2020. године 
издатој од стране Одељења за општу управу општине Љиг, надлежног за 
послове урбанизма може се утврдити да се предметна парцела 
налази у обухвату важећег Плана Генералне регулације насеља 
Љиг („Службени гласник општине Љиг“ бр.5/2014 и 11/2019) и 
припада површинама намењеним породичном становању – зони 
С1, и да не преставља постојећу ни планирану површину јавне 
намене, како је то предвиђено чл.99. став 6. и 7. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, исправка 64/2010, 
одлука УС 24/2011, 121/2012,42/2013, одлука УС 50/2013, одлука УС 
98/2013, одлука УС 132/2014 и 145/2014, 93/2018, 37/2019 и 9/2020), те да 
кат.парц.бр.51152/8 обзиром на своју површину од 26м2 не 
испуњава услове за посебну грађевинску парцелу и да је мање 
површине од парцеле подносиоца захтева како је све предвиђено 
чл.68 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 
81/2009, исправка 64/2010, одлука УС 24/2011, 121/2012,42/2013, одлука УС 
50/2013, одлука УС 98/2013, одлука УС 132/2014 и 145/2014, 93/2018, 
37/2019 и 9/2020). Према плану генералне регулације насеља Љиг, 
кат.парц.бр.51152/8 Ко Љиг се по свом положају може припојити једино 
кат.парц.бр. 51152/7 Ко Љиг. 
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- Увидом у Потврду Агенције за реституцију  бр.446-06-021-002974/2020-
01 од 30.октобра.2020.године утврђено је да за кат.парц.бр.51152/8 КО Љиг 
није поднет захтев за враћање одузете имовине односно обештећење 
непокретности. 

- На основу Процене тржишне вредности од стране Пореске управе, 
Одељења за контролу издвојених активности великих локација Ваљево, бр. 
107-464-08-00166/2020-0000 од 16.11.2020 године утврђена је тржишна 
вредност за кат.парц.бр. 51152/8 КО Љиг у износу од 1.150,00 дин/м2,  што 
за порвшину од 26м2 износи 29.900,00 динара (26 х 1.150,00 = 29.900,00).  

- Заједничко правобранилаштво града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и 
Осечина, актом бр. М-17/20 од 27.11.2020.године дало је сагласност за 
исправку граница суседних парцела. 
 

Према члану 100. став 1. тачка 2. Закон о планирању изградњи („Службени 
лист РС “, бр.72/2009, 81/2009, 64/2010, Одлука УС РС 24/2011, 121/2012, 42/2013, 
Одлука УС РС 98/2013, Одлука УС РС 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 и 9/2020) прописано је : Грађевинско земљиште у јавној својини се може 
отуђити или дати у закуп непосредном погодбом у случају исправке граница 
суседних катастарских парцела.  

Чланом 68.став 4. истог Закона прописано је да уколико је суседна парцела у 
јавној својини  сагласност за исправку граница даје надлежни правобранилац а 
ставом 7. истог члана, да приликом исправке граница суседних парцела, мора се 
поштовати правило да катастарска парцела у јавној својини која се припаја 
суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу , као и да је 
мање површине од парцеле којој се припаја. 

Одредбама члана 27.  став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ 
бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) утврђено 
је да о прибављању и располагању стварима у својини јединице локалне 
самоупаве, под условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне 
самоуправе одређен у складу са законом и статутом јединице локлане самоуправе.  

Чланом 40. став 1. тачка 20. Статута општине Љиг („Службени гласник 
Општине Љиг“ бр4/2019 ) одређено је да Скупштина општине у складу са законом 
и прописима Општине одлучује о отуђењу грађевинског земљиша. 

 
Из свега напред наведеног одлучено је као у диспозитиву Одлуке. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 
 

 
I Број: 06-41/20-6         

 
ПРЕДСЕДНИК 

Веселин Шиљеговић,с.р. 
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7.                                                                  

       

На основу члана 40. став 1. тачка 54. Статута Општине Љиг („Службени гласник 

Општине Љиг“ бр. 4/19), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 17.12.2020. 

године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

 НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “КОМУНАЛАЦ“ ЉИГ 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

 

  

I  Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа 

„Комуналац“Љиг за 2021. годину.  

 

 

II   Решење доставити Јавном комуналном предузећу „Комуналац“ Љиг.  

 

 

 

III   Решење објавити у „Службеном гласнику Општине Љиг“. 

 

 

 

                                             

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

I Број: 06-41/20-7 

 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                   Веселин Шиљеговић, с.р. 
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8. 

  

  

               

         На основу члана 40. став 1. тачка 54. Статута Општине Љиг („Службени гласник 

Општине Љиг” бр. 4/2019) Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 17.12.2020. 

године, донела је 

 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ 

 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „КАЈА“ ЉИГ 

 

 

  

I   Усваја се Извештај о раду за радну 2019/2020. годину Предшколске установе „Каја“ 

Љиг.  

 

 

II   Закључак доставити Предшколској установи „Каја“ Љиг.  

 

 

III   Закључак објавити у „Службеном гласнику Општине Љиг“. 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

I Број: 06-41/20-8-1 
 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                         Веселин Шиљеговић,с.р. 
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              На основу члана 40. став 1. тачка 54. Статута Општине Љиг („Службени 

гласник Општине Љиг“ бр. 4/19), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 

17.12.2020. године, донела је 

 

 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

 НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „КАЈА“ ЉИГ 

 

 

 

  

I  Даје се сагласност на Годишњи план рада за радну 2020/2021. годину Предшколске 

установе „Каја“ Љиг.  

 

 

II   Решење доставити Предшколској установи „Каја“ Љиг.  

 

 

III   Решење објавити у „Службеном гласнику Општине Љиг“. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

I Број: 06-41/20-8-2 
 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                         Веселин Шиљеговић,с.р.  
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9. 

  

   На основу члана 40. став 1. тачка 54. Статута Општине Љиг („Службени гласник 

Општине Љиг“ бр. 4/19), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 17.12.2020. 

године, донела је 

 

 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

НА ПРОГРАМ РАДА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЉИГ  

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

 

  

I  Даје се сагласност на Програм рада Туристичке организације Општине Љиг за 2021. 

годину. 

 

 

II   Решење доставити Туристичкој организацији Општине Љиг. 

 

 

 

III   Решење објавити у „Службеном гласнику Општине Љиг“. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

I Број: 06-41/20-9 

 

                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           Веселин Шиљеговић, с.р. 
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10. 

      

              На основу члана 39. став 1. Закона о равноправности полова („Службени гласник 

РС“ бр.104/09) и члана 40. Статута општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ бр. 

4/2019), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 17.12.2020. године, донела је 

 

 

 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ  

НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ 

 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком усваја се Европска повеља о родној равноправности на локалном 

нивоу  ( у даљем тексту: Европска повеља), као програмски основ за планирање и 

остваривање циљева у области родне равноправности у Општини Љиг. 

 

 

Члан 2.  

 Европска повеља је оквир за израду Локалног акционог плана за родну 

равноправност Општине Љиг (у даљем тексту: Локални акциони план). 

 

 

Члан 3.  

             Задужује се комисија за родну равноправност Скупштине општине Љиг, уз помоћ 

служби Општинске управе општтине Љиг, да у складу са Европском повељом изради 

Локални акциони план. 

 

Члан 4.  

              Средства за израду и имплементацију Локалног акционог плана за родну 

равноправност из члана 3. ове одлуке планираће се у буџету Општине Љиг. 

 

 

Члан 5. 

                За доношење оперативних аката неопходних за израду Локалног акционог плана 

из члана 3. ове одлуке до његовог усвајања од стране Скупштине општине Љиг, надлежно 

је Општинско веће Општине Љиг. 
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Члан 6.  

 

 Овлашћује се председник општине Љиг да у име Општине Љиг потпише Европску 

повељу. 

 

Члан 7. 

  Општина Љиг обавестиће Опсерваторију Савета европских општина и региона 

(Council of European Municipalities and Regions) и Сталну конференцију градова и општина 

и националну координаторку за родну равноправност за праћење примене Европске 

повеље на о родној равноправности на локалном нивоу, о усвајању Европске повеље. 

  

 

 

Члан 8. 

                Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Љиг“. 

  

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

I Број: 06-41/20-10 

 

 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Веселин Шиљеговић, с.р. 
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11. 

   

        На основу члана 39. став 1. Закона о равноправности полова (''Службени 

гласник РС'', број: 104/09), члана 40. Статута општине Љиг (''Службени гласник Општине 

Љиг'', број: 4/2019) и члана 91. Пословника о раду Скупштине општине Љиг  (''Службени 

гласник Општине Љиг'', број: 9/2019), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 

17.12.2020. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 

 

 

 I    Овим решењем именује се Комисија за родну равноправност, као посебно стално 

Радно тело скупштине, у следећем саставу: 

   

1. Драгица Јочовић, председник Комисије 

2. Даница Јовановић, заменик председника  

3. Снежана Сандић, члан 

4. Јасмина Ивановић, члан и 

5. Андријана Срећковић, члан. 

 

II     Комисија за родну равноправност разматра предлоге одлука и других општих 

аката које доноси Скупштина са становишта унапређивања родне равноправности, 

сагледава резултате вођења политике и извршавања аката Скупштине од стране извршних 

органа Општине и других органа и функционера одговорних Скупштини у погледу 

поштовања родне равноправности, посебно оних којима се остварује политика једнаких 

могућносати на нивоу Општине, разматра локалне акционе планове из области родне 

равноправности и примене стандарда о равномерној заступљености жена и мушкараца на 

местима одлучивања у јавном и политичком животу Општине.  

 

III    Чланови Комисије се бирају на мандатни период од четири године. 

 

IV    Решење доставити именованима из тачке  I  Решења.       

 

V  Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику 

Општине Љиг''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

I Број: 06-41/20-11                                                                              П  р  е  д  с  е  д  н  и  к  

                                                                                                             Веселин Шиљеговић, с.р. 
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12. 

 

              На основу члана 2. став 4. Закона о правобранилаштву (''Службени гласник РС'', 

број: 55/14), члана 13. став 1. и члана 88. став 1. Закона о локалној самоупрви (''Службени 

гласник РС'', број: 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18) и члана 40. 

Статута општине Љиг  (''Службени гласник Општине Љиг'', број: 4/19), Скупштина 

општине Љиг, на седници одржаној  дана 17.12.2020. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ВАЉЕВА 

И ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ЉИГ, МИОНИЦА И ОСЕЧИНА 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о Заједничком правобранилаштву Града Ваљева и општина Љиг, 

Лајковац, Мионица и Осечина („Службени гласник Општине Љиг“ број 8/14 и 4/2018 ), 

назив Одлуке се мења и гласи: 

 ''ОДЛУКА О ЗАЈЕДИНИЧКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ВАЉЕВА И 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ЉИГ И ОСЕЧИНА''. 

 

Члан 2. 

 У члану 1, 2. и 6. ставу 1. Одлуке о заједничком правобранилаштву града Ваљева и 

општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина (''Службени гласник Општине Љиг'', број: 

8/14 и 4/2018) речи: ''Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, 

Љиг, Мионица и Осечина'' замењују се речима: 

 ''Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и 

Осечина''. 

 

Члан 3. 

 У свему осталом Одлука о заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина 

Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина (''Службени гласник Општине Љиг'', број: 8/14 и 4/19)  

остаје непромењена. 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику Општине Љиг'' и службеним гласилима града Ваљева и општина Лајковац и 

Осечина. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

I Број: 06-41/20-12                        ПРЕДСЕДНИК  

                                     Веселин Шиљеговић, с.р. 
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13. 

 

 

         На основу члана 10. став 1. Одлуке о заједничком правобранилаштву Града 

Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина ( „Службени гласник Општине Љиг бр. 8/14, 

4/19 и 22/20) и члана 40. Статута општине Љиг ( ''Службени гласник Општине Љиг'' бр. 

4/2019), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној дана 17.12.2020. године, доноси 

 

 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА  

ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА ВАЉЕВА  

И ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ЉИГ И ОСЕЧИНА  

 

 

 

I   За заменика правобраниоца Заједничког правобранилаштва Града Ваљева и општина 

Лајковац, Љиг и Осечина бира се Јелена Јанковић, дипломирани правник из Ваљева, почев 

од 01.12.2020. године. 

 

II  Заменик правобраниоца се бира на пероиод од пет година. 

 

III  Решење доставити изабраној, Заједничком правобранилаштву Града Ваљева и општина 

Лајковац, Љиг и Осечина и Скупштини Града Ваљево и Скупштинама општина Лајковац и 

Осечина. 

 

IV Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику 

Општине Љиг“. 

  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЉИГ 

 

 

 

I Број: 06-41/20-13-1                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                 Веселин Шиљеговић, с.р. 
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         На основу члана 10. став 1. Одлуке о заједничком правобранилаштву Града 

Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина ( „Службени гласник Општине Љиг бр. 8/14, 

4/19 и 22/20) и члана 40. Статута општине Љиг ( ''Службени гласник Општине Љиг'' бр. 

4/2019), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној дана 17.12.2020. године, доноси 

 

 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА  

ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА ВАЉЕВА  

И ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ЉИГ И ОСЕЧИНА  

 

 

 

I   За заменика правобраниоца Заједничког правобранилаштва Града Ваљева и општина 

Лајковац, Љиг и Осечина бира се Ана Мештеровић, дипломирани правник из Лајковца, 

почев од 01.12.2020. године. 

 

II  Заменик правобраниоца се бира на период од пет година. 

 

III  Решење доставити изабраној, Заједничком правобранилаштву Града Ваљева и општина 

Лајковац, Љиг и Осечина и Скупштини Града Ваљево и Скупштинама општина Лајковац и 

Осечина. 

 

IV Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику 

Општине Љиг“. 

  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЉИГ 

 

 

 

I Број: 06-41/20-13-2                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                 Веселин Шиљеговић, с.р. 
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14. 

 

 

         На основу члана 42. Закона о правима пацијената (''Службени гласник РС'', 

број: 45/13 и 25/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 

број: 129/07,83/14- други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана 40. Статута општине 

Љиг (''Службени гласник Општине Љиг'', број: 4/2019) и члана 92. Пословника о раду 

Скупштине општине Љиг (''Службени гласник Општине Љиг'', број: 9/2019), Скупштина 

општине Љиг, на седници одржаној 17.12.2020. године, донела је  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ  ЉИГ 

 

 

 

 

 I    РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Савета за здравље општине Љиг, и то: 

   

            -   др Дејан Ђорђевић, председник и 

            -   Градимир Павловић, члан и  

            -   Мирослав Гошњић, члан. 

 

 

II Решење доставити именованима из тачке  I Решења.       

 

 

III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном 

гласнику Општине Љиг''. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

I Број: 06-41/20-14 

 

   

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

Веселин Шиљеговић,с.р. 
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15. 

 

 

         На основу члана 42. Закона о правима пацијената (''Службени гласник РС'', 

број: 45/13 и 25/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 

број: 129/07,83/14- други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана 40. Статута општине 

Љиг (''Службени гласник Општине Љиг'', број: 4/2019) и члана 92. Пословника о раду 

Скупштине општине Љиг (''Службени гласник Општине Љиг'', број: 9/2019), Скупштина 

општине Љиг, на седници одржаној 17.12.2020. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ  ЉИГ 

 

 

 I    ИМЕНУЈУ СЕ чланови Савета за здравље општине Љиг, и то: 

   

1.  Михаило Зечевић, представник локалне самоуправе, председник 

2. Нада Танасијевић, представник Републичког Фонда за здравствено 

осигурање  – Филијала за Колубарски округ – Испостава Љиг, члан, 

  3. др Биљана Рајковић, представник Завода за јавно здравље Ваљево, члан, 

  4. др Даница Стефановић,  представник Дома Здравља „Љиг“, члан и 

  5. Снежана Сандић, представник удружења грађана из реда пацијената,  

                            члан. 

 

II   Чланови Комисије се бирају на мандатни период од четири године. 

 

III   Решење доставити именованима из тачке  I  Решења.       

 

IV Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном 

гласнику Општине Љиг''. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

I Број: 06-41/20-15 

  

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                 Веселин Шиљеговић,с.р.                 
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16.                                                                  

       

 

              На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени 

гласник Републике Србије“ бр. 62/06, 65/2008–др.закон, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 

95/2018–др.закон) и члана 15. став 1. тачка 9. и члана 40. Статута општине Љиг 

(„Службени гласник Општине Љиг“ бр. 4/2019), Скупштина општине Љиг, на седници 

одржаној 17.12.2020. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ 

 ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И  

КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ ЉИГ 

 

 

 

 

I   РАЗРЕШАВА СЕ члан Стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Љиг  и то: 

 

 

- Горица Сајић, дипл.инж. пољопривреде  из Љига. 

 

 

 

II   Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

Општине Љиг''. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

I Број: 06-41/20-16 

 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                          Веселин Шиљеговић, с.р. 
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17.                                                                  

 

  

               На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени 

гласник Републике Србије“ бр. 62/06, 65/2008–др.закон, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 

95/2018–др.закон) и члана 15. став 1. тачка 9. и члана 40. Статута општине Љиг 

(„Службени гласник Општине Љиг“ бр. 4/2019), Скупштина општине Љиг, на седници 

одржаној 17.12.2020. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ 

 ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И  

КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ ЉИГ 

 

 

 

 

I   ИМЕНУЈЕ СЕ члан Стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Љиг  и то: 

 

 

- Весна Симић, дипл.инж. пољопривреде  из Љига. 

 

 

 

II   Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

Општине Љиг''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

I Број: 06-41/20-17 

   

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                   Веселин Шиљеговић,с.р. 
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