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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЉИГ 
 

 

  ГОДИНА XIV                    БРОЈ    9                   08. СЕПТЕМБАР                   2021. ГОДИНЕ 

                          

АКТА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

 

1.                                                                  

На основу члана 40. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ број 

4/19) и члана 154. Пословника о раду Скупштине општине Љиг („Службени гласник 

Општине Љиг“ број 9/19), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 

08.09.2021.године, донела је  

 

 

ЗАКЉУЧАК  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ  

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2021.ГОДИНЕ  

  

 

  I  УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Љиг за период јануар – јун 

2021.године.  

 

II   Закључак доставити Одељењу за финансије. 

 

III   Закључак објавити у „Службеном гласнику Општине Љиг“. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

I Број: 06-21/21-1  

         

                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                     Веселин Шиљеговић,с.р. 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ  

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2021.ГОДИНЕ  

МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ 

 ОВДЕ 
 

http://ljig.rs/opstina/wp-content/uploads/2021/09/Извештај-о-извршењу-буџета-01.01.-30.06.2021.-године.xlsx
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2. 

 

На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“,број 88/2017,27/2018(I) – др.закон и 27/2018 (II) –др.закон,  10/2019 и 6/2020), 

члана  2. Уредбе о  критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа 

и акта о мрежи јавних основних школа („Сл. гласник. РС“, број 21/2018), члана 30. Закона 

о предшколском васпитању и образовању („Сл.гласник РС“, број 18/2010, 101/2017, 

113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 10/2019) и члана 40.Статута општине Љиг 

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

08.09.2021. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред јавних предшколских установа 

на територији општине Љиг (у даљем тексту: мрежа предшколских установа). 

 

 

Члан 2. 

Предшколско образовање и васпитање са децом предшколског узраста обавља Пред-

школска установа ''Каја'' у Љигу, улица Краљице Марије бб.  

 

 

Члан 3. 

Мрежу предшколских установа чине : 

- објекти предшколске установе ''Каја'' у Љигу (у седишту установе) и 

-  простори у основним школама (у седишту и издвојеним одељењима школа). 

 

 

Члан 4. 

Предшколска установа у објектима и просторима које користи у оквиру  своје 

делатности развија и остварује програме  васпитања и образовања, и то: 

- програм неге и васпитно образовни рад са децом узраста до 3 године  

- васпитно образовни рад са децом 3-5,5 година 

- предшколски припремни програм 

- превентивну здравствену заштиту 

- остали програми и облици рада и услуга. 
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Члан 5. 

Предшколска установа обавља своју делатност: 

 1. У Љигу у објекту предшколске установе  у улици Краљице Марије бб 

- програм неге и васпитно образовни рад са децом узраста до 3 године  

- васпитно образовни рад са децом 3-5,5 година 

- предшколски припремни програм 

- превентивна здравствена заштита и 

- остали програми и облици рада и услуга. 

 2. У објектима 

- Основне школе ''Сестре Павловић'' у Белановици у седишту школе одвија се 

целодневни боравак деце и припремни предшколски програм у трајању од 4 сата 

- Основне школе ''Сестре Павловић'' из Белановице у издвојеним одељењима у 

Пољаницама и Козељу  обавља се припремни предшколски програм у трајању од 

4 сата 

- Основне школе „Сава Керковић“ из Љига у седишту школе припремни 

предшколски програм у целодневном трајању 

- Основне школе ''Сава Керковић'' из Љига у издвојеним одељењима у Славковици 

и Кадиној Луци припремни предшколски програм у трајању од 4 сата.  

- Основне школе „Сава Керковић“ из Љига у издвојеном одељењу у Бау различити 

облици и програми васпитно-образованог рада. 

 

 

Члан 6. 

 Одобрава се Предшколској установи “Каја“ из Љига да упише до 20% више деце 

него што је нормативима за појединачне групе то предвиђено законом и правилником који 

регулише број деце за упис. 

 

 

Члан 7. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи јавних 

предшколских установа на територији општине Љиг 01 број 06-25/20-10 (''Службени 

гласник општине Љиг“ бр. 17/2020) од 11.09.2020.године. 

 

 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Љиг“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

I Број: 06-28/21-2  

 

         

                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                     Веселин Шиљеговић,с.р. 
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3.                                                                  

 На основу члана 120. став 3. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник 

Републике Србије", бр. 24/11), члана 32.став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Србије" бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18)  и члана   40.  

Статута општине Љиг (''Службени гласник општине Љиг'' бр. 4/19), Скупштина општине 

Љиг на седници одржаној 08.09.2021.године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ПРАВИМА И УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

 I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се права и услуге појединца и породице у области социјалне 

заштите, које обезбеђује општина Љиг, као и начин и услови за остваривање ових права и 

услуга. 

 Породицом у смислу ове Одлуке, сматрају се супружници и ванбрачни партнери, 

деца (брачна, ванбрачна, узета на издржавање), сродници у правој линији без обзира на 

степен сродства, као и сродници у побочној линији до другог степена сродства, под условом 

да живе у заједничком домаћинству.  

 

Члан 2. 

 Права и услуге утврђене овом Одлуком могу остваривати  лица са пребивалиштем 

на територији општине Љиг. 

 Изузетно, права и услуге утврђене овом Одлуком могу остварити и лица која се 

затекну на територији општине Љиг у стању социјалне потребе, а немају пребивалиште на 

територији општине Љиг.  

 

  

 II ПРАВА  И УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

 

Члан 3. 

 Права у социјалној заштити представљају различите облике материјалне подршке у 

циљу обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености 

појединца и породице. 

 

 Права која се утврђују овом Одлуком су:  

1. право на једнократну помоћ,  

2. право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу,  
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3. право на накнаду трошкова сахране,  

4. право на накнаду трошкова здравствене заштите, 

5. право на путне трошкове и исхрану пролазника,  

6. право на накнаду трошкова превоза ученику и пратиоцу ученика са сметњама у 

развоју,   

 

Члан 4.  

 Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке и помоћи појединцу и 

породици ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или 

ублажавања ризика, неповољних животних околности, као и стварање могућности за 

самосталан живот у друштву. 

 

 Услуге које се утврђују овом Одлуком су: 

1. помоћ у кући за одрасла и стара лица   

2. лични пратилац детета 

 

 

III ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ   

 

1. Право на једнократну помоћ 

 

Члан 5. 

 Право на једнократну помоћ може се признати појединцу или породици који/а се 

изненадно или тренутно нађе у стању социјалне потребе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Једнократна помоћ може бити новчана или у натури.  

 Износ једнократне помоћи  не може бити већи од износа просечне нето зараде по 

запосленом  у општини Љиг, према последњем објављеном податку познатом у моменту 

доношења решења.   

 Једнократна помоћ може се одобрити највише четири пута у току календарске 

године.  

 

Члан 6. 

 Једнократна помоћ може се обезбедити нарочито за:  

 -обезбеђење неопходних средстава за живот (исхране, обуће, одеће и сл.),  

 -набавку опреме и уџбеника за ученике ,  

 -набавку огрева за зиму, 

 -набавку опреме за новорођенче корисницима новчане социјалне помоћи, 

           - набавку хигијенских пакета,  

 -друге оправдане случајеве када се на други начин не може правазићи тренутно 

стање социјалне потребе. 

 Право на једнократну помоћ може се признати појединцу или породици, уколико 

приходи: 

- појединца и двочланих породица не прелазе ½ износа бруто минималне зараде у 

Републици Србији, познате у моменту подношења захтева, 

- породице са три или више чланова, не прелазе износ бруто минималне зараде у 

Републици Србији, познате у моменту подношења захтева.  



6 

 

 

Члан 7. 

Једнократна помоћ у виду пакета са основним животним намирницама се може признати 

једном у току календарске године: 

- Пензионерима са пребивалиштем на територији општине Љиг, чије пензије не 

прелазе месечни износ од 25.000,00 динара.  

Решење којим се признаје право на једнократну помоћ из става 1.овог члана доноси 

Центар за социјални рад, у складу са  опредељеним средствима у тој календарској години,  

и задужен је  за његово спровођење. 

Решење из претходног става Центар за социјални рад доноси на основу поднетог захтева 

и доказа о висини пензије (последњи чек од пензије) као и доказа о пребивалишту.  

 

Члан 8. 

У буџету општине Љиг обезбеђују се средства за доделу једнократне помоћи у 

случајевима изузетног угрожавања животног стандарда великог броја грађана. 

О додели једнократне помоћи из става 1. овог члана, одлучује Општинско веће на 

основу закључка, препоруке, наредбе и сл. Штаба за ванредне ситуације општине Љиг, 

Центра за социјални рад и по службеној дужности. 

 

 

 

2. Право на опрему корисника за  смештај у установу или другу породицу  

 

Члан 9. 

 Право на опрему за смештај у установу или другу породицу признаје се кориснику 

који се упућује на смештај, у виду обуће, одеће и трошкова превоза до установе односно 

породице.  

 Ово право признаје се кориснику који обућу, одећу и превоз не може обезбедити из 

сопствених прихода и имовине, нити од сродника који су према прописима о породичним 

односима дужни да учествују у његовом издржавању.  

 Трошкови превоза признају се у висини цене аутобуске карте за корисника, а по 

потреби и за његовог пратиоца, односно у висини цене горива уколико се корисник не 

превози службеним возилом Центра за социјални рад.  

 

 

 

3. Право на накнаду трошкова сахране  

 

Члан  10. 

 Право на накнаду трошкова сахране може се признати у случају смрти:  

 -лица која немају сроднике – законске обвезнике издржавања,  

 -неидентификованих лица за која се не може утврдити последње пребивалиште, а 

која су се у тренутку смрти затекла на територији општине Љиг,  

 -лица која су била корисници  права на новчану социјалну помоћ по прописима о 

социјалној заштити, а која  немају сроднике који би били у могућности да сносе трошкове 

сахране,  
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 -избегло, прогнано или расељено лице, које нема сроднике који су у могућности да 

сносе трошкове сахране.  

 Накнада трошкова сахране се утврђује у висини стварних трошкова учињених за 

набавку најнеопходније погребне опреме ( ковчег, крст и слова, покров, превоз умрлог до 

гробља, укоп и гробно место).  

 Накнада трошкова сахране признаје се вршиоцу комуналне делатности сахрањивања 

или лицу које је обавило сахрањивање, на основу решења Центра за социјални рад.  

 

 

 

4. Право на накнаду трошкова здравствене заштите  

 

 

Члан 11. 

 Право на накнаду трошкова здравствене заштите имају корисници материјалног 

обезбеђења, као и други грађани који се нађу у стању социјалне потребе и то:  

 - за прекид нежељене трудноће из социјалних индикација,  

 - за прикупљање лекарских налаза и уверења,  

- за медицински скрининг због сумње на болест, по упуту лекара (мамограф, 

ултразбук, скенер, магнетна резонанца и сл.) 

 - за одласке на специјалистичке прегледе ван општине  Љиг,  

 - за куповину лекова и других неопходних медикамената за лечење, 

 - за лабораторијске налазе,  

 - за операције,  

 -  за дуготрајно лечење, 

 - за ортопедска помагала,  

 - за рехабилитацију.  

 Средства за напред наведене намене, одобраваће се у висини стварних трошкова, по 

приложеним профактурама, фактурама или рачунима, а највише до износа просечне нето 

зараде по запосленом  у општини Љиг, према последњем објављеном податку познатом у 

моменту доношења решења.    

 

 

5.  Право на путне трошкове и исхрану пролазника 

   

Члан 12. 

 Право на путне трошкове и исхрану пролазника признаје се лицу које се нађе на 

територији општине Љиг, ван свог пребивалишта, у стању социјалне потребе, за повратак у 

место пребивалишта или за одвођење у прихватилиште. 

 Новчани износ за реализацију овог права одређује се: 

 -За превоз, у висини стварних трошкова 

 -За исхрану, до 10% од просечне нето зараде по запосленом  у општини Љиг, према 

последњем објављеном податку познатом у моменту доношења решења. Центар за 

социјални рад потражује средства за остварено право од Центра за социјални рад са 

територије на којој лице има пребивалиште. 
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6. Право на накнаду трошкова превоза ученику и пратиоцу ученика са 

сметњама у развоју 

 

Члан 13. 

 Накнада трошкова превоза признаје се ученику и пратиоцу ученика основне и 

средње школе, са сметњама у развоју, приликом одласка ученика у школу и његовог 

повратка, без обзира на удаљеност школе од места становања. 

 Уколико је ученик смештен у интернат или другу школску установу, пратиоцу 

припада накнада превоза и када се сам враћа у место становања, односно када сам одлази у 

друго место ради праћења ученика. 

 Накнада се признаје у висини стварних трошкова превоза аутобусом. 

 

  

 

IV УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

 

 

1. Помоћ у кући  за одрасла и стара лица  

 

Члан 14. 

 Право на помоћ у кући обезбеђује се одраслим и старијима, који имају ограничења 

физичких и психичких способности услед којих нису у стању да независно живе у својим 

домовима без редовне помоћи у активностима дневног живота, неге и надзора, при чему је 

породична подршка недовољна или није расположива и за која Центар за социјални рад 

својим решењем утврди да им је потребна помоћ и нега у кући. 

 

 Помоћ и нега у кући подразумева помоћ и негу лицима из става 1. овог члана које се 

пружају непосредно у домовима корисника и обухвата: 

 

 1) помоћ у обезбеђивању исхране, која укључује по потреби: набавку 

намирница, обезбеђивање готових оброка, припрема лаких оброка, припрема 

освежавајућих напитака, помоћ при храњењу; 

 2) помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана, укључујући по 

потреби: помоћ при облачењу и свлачењу, обављању физиолошких потреба, умивању, 

купању, прању косе, чешљању, бријању, сечењу ноктију, прању и одржавању постељине, 

одеће и обуће, одржавању чистоће просторија, судова и уређаја у домаћинству; 

 3) помоћ у загревању просторија, укључујући по потреби: ложење ватре, 

чишћење пећи, помоћ у набавци огрева; 

 4) помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних, и других потреба, 

укључујући: помоћ при кретању унутар и ван куће, набавку новина и књига, иницирање 

социјалних контакта и укључивање корисника у пригодне културне активности у јединици 

локалне самоуправе, старање о плаћању рачуна за електричну енергију, телефон, 

комуналије и сл;  
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 5) посредовање у обезбеђивању различитих врста услуга, укључујући по 

потреби: посредовање у поправци водоводних, електричних и других инсталација, 

столарије, уређаја за домаћинство, кречење стана и друге услуге; 

 6) набавку и надгледање узимања лекова и примену савета  прописаних од 

стране квалификованих медицинских стручњака и одвођење на лекарске прегледе; 

 7) санирање и негу мањих повреда-огребитина лепљењем ханзапласта на  

захтев корисника уз коришћење заштитних рукавица ;  

 8) oчитавање података о  виталним  функцијама корисника  (крвни притисак, 

телесна температура, ниво шећера у крви) искључиво на њихов захтев  

 

Члан 15. 

 Корисник помоћи у кући може бити лице које поред услова из члана 14. ове Одлуке: 

 -живи сам и нема сродника или других лица обавезних на издржавање који би му 

могли пружити неопходну помоћ у обављању свакодневних послова нужних за 

задовољавање основних животних потреба 

 -живи у заједничком домаћинству са сродницима обавезним на издржавање који 

нису у могућности да му обезбеде адекватну помоћ, сходно одредбама Закона о социјалној 

заштити, или другим лицима обавезним на издржавање 

 -друга лица под условом да у целини сносе трошкове услуге. 

Реализацијом активности услуге помоћ у кући обезбеђује се одговарајућа нега и помоћ, у 

складу са проценом потреба корисника, односно индивидуалним планом услуга. 

Индивидуални план услуга садржи активности, динамику и време проведено код 

корисника. 

 Реализација услуге вршиће се по Пројекту Центра за социјални рад чији је оснивач 

општина Љиг, а на који сагласност даје Општинско веће општине Љиг. Уколико Центар за 

социјални рад не може обезбедити пружање услуге у потребном обиму, услуга се набавља 

од пружаоца услуге који је за то лиценциран кроз поступак јавне набавке, у складу са 

законом којим се уређују јавне набавке и законом о социјалној заштити. 

Општинско веће даје сагласност на акт који доноси Центар за социјални рад и којим 

се ближе одређују критеријуми за одређивање цене услуге и учешћа корисника и сродника 

у цени ове услуге. 

 

 

 

 

2. Лични пратилац детета  

 

Члан 16. 

Лични пратилац детета је услуга која се обезбеђује детету коме је због здравствених 

проблема, телесног инвалидитета или због интелектуалних потешкоћа потребна подршка 

за задовољавање основних потреба у свакодневном животу, под условом да је дете 

укључено у васпитно образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, 

укључујући завршетак средње школе. 
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Члан 17. 

Услуга лични пратилац се обезбеђује ради пружања одговарајуће индивидуалне 

практичне подршке, укључивања у редовно школовање и активности у заједници и 

успостављања што већег степена самосталности детета. 

Активности личног пратиоца детета планирају се и реализују у складу са 

индивидуалним потребама детета у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, 

облачења и комуникације са другима, што укључује: 

1. Помоћ код куће у облачењу, одржавању личне хигијене (умивање, чешљање, 

прање зуба), при храњењу (припрема и сервирање лакших оброка, храњење или 

помоћ у коришћењу прибора и сл.), припрему књига и опреме за вртић односно 

школу, 

2. Помоћ у заједници, што укључује: 

-помоћ у коришћењу градског превоза (улазак и излазак из средстава превоза, 

куповина карте и сл), 

-помоћ у кретању (оријентација у простору уколико је дете са оштећењем вида, 

гурање колица или коришћење других помагала и сл.), 

-одлазак на игралишта односно места за провођење слободног времена (подршка 

у игри, подршка и посредовање у комуникацији и сл.) укључујући културне или 

спортске активности и друге сервисе подршке. 

 

 

Члан 18. 

Пружалац услуге мора имати најмање једног стручног радника, као и сарадника-

личног пратиоца, који морају имати завршену обуку по акредитованом програму за 

пружање услуге личног пратиоца. 

Сарадник-лични пратилац не може бити члан породичног домаћинства у коме живи 

корисник, сродник у правој линији, као ни брат и сестра или брат и сестра по оцу или мајци 

корисника. 

Пружалац услуге се бира у складу са Законом о јавним набавкама и другим 

позитивно-правним прописима. 

Скупштина општине Љиг доноси Правилник о условима обезбеђивања и пружања 

услуге лични пратилац детета, Одлуку о цени услуге личног пратиоца као и друга акта 

неопходна за обезбеђивање и пружање услуге. 

 

 

Члан 19. 

 За остваривање ове услуге потребно је да су испуњени следећи критеријуми, односно 

да је дете: 

- са инвалидитетом (телесним или менталним) које није самостално у кретању и 

задовољавању основних потреба (исхрана, облачење, одржавање личне хигијене), 

- за које је Интересорна комисија општине Љиг проценила да му је потребна услуга 

личног пратиоца. 
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Члан 20. 

 Услуга личног пратиоца обезбеђује се у трајању до 40 часова недељно, у складу са 

процењеним потребама и степеном подршке, а на основу Мишљења Интересорне комисије 

општине Љиг, о чему решењем одлучује Центар за социјални рад. 

 Степен подршке одређује Центар за социјални рад, с обзиром на целокупно 

индивидуално функционисање корисника и врсте потребне помоћи, у односу на способност 

непосредне бриге о себи и учествовања у активностима живота у заједници, а на начин 

предвиђен Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне 

заштите. 

 

 

 

 

V ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  

 

 

Члан 21. 

 Поступак за остваривање права по овој Одлуци покреће се на захтев лица које има 

потребу за социјалном заштитом, односно његовог законског заступника или старатеља, по 

предлогу школе и по службеној дужности. 

 У име породице захтев подноси један њен пословно способан члан.  

 Подносилац захтева је дужан да уз захтев поднесе потребне доказе и да у вези захтева 

даје истините податке.  

  

Члан 22. 

По захтевима за остваривање права и услуга утврђених овом Одлуком  решава у 

првом степену Центар за социјални рад, по поступку утврђеном Законом о општем 

управном поступку и Законом о социјалној заштити, осим права из члана 8. ове Одлуке.   

 

Члан 23. 

 По жалби против акта Центра, донетог у првостепеном поступку, одлучује 

Општинско веће општине Љиг, у року од 30 дана од дана подношења жалбе. 

 Жалба се подноси непосредно Центру за социјални рад, у року од 15 дана од дана 

достављања решења.  

 Жалба одлаже извршење решења. 

 Општинско веће ће поништити првостепено решење, по праву надзора, уколико је 

исто донето супротно одредбама ове Одлуке. 

Поступак за остваривање права из ове Одлуке води се по одредбама Закона о општем 

управном поступку и Законом о социјалној заштити, у складу са методологијом стручног 

рада у Центру.  

  На одлуку Општинског већа из члана 8. став 2. ове Одлуке, може се поднети 

приговор Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема одлуке. 
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 VI НАЧИН ФИНАНСИРАЊА  

 

 

Члан 24. 

 Права утврђена овом Одлуком од општег су интереса и о њиховом обезбеђивању и 

финансирању стара се општина  Љиг у складу са материјалним могућностима.  

 Средства за остваривање права утврђених овом Одлуком обезбеђују се у буџету 

општине Љиг, као и учешћем корисника и лица која су у складу са законом дужна да 

учествују у њиховом издржавању, од донатора или других извора дозвољених законом. 

 Општина преноси средства Центру за социјални рад по правоснажности донетих 

решења Центра о признавању права утврђених овом Одлуком, а након достављања 

Општини захтева са потребном документацијом у складу са Одлуком о буџету општине 

Љиг. 

 Након преноса средстава, Центар врши уплату признатих права, на рачуне 

корисника.  

 Пружаоцу услуга социјалне заштите предвиђених овом Одлуком, средства се 

преносе у складу са уговором о пружању услуге. 

 Финансирање права из члана 8. ове Одлуке, вршиће се у складу са Одлуком о буџету 

општине Љиг. 

 

Члан 25.  

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о правима  и услугама 

социјалне заштите на територији општине Љиг (''Службени гласник општине Љиг, бр.7/16 

и 4/21). 

  

Члан 26. 

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

гласнику општине Љиг".  

 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

 

I Број: 06-28/21-3     

 

 

 

      

ПРЕДСЕДНИК 

Веселин Шиљеговић,с.р. 
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   08. септембар   2021. године      *     Службени гласник  Општине Љиг       *     БРОЈ        9     

 

4.                                                                  

       

 

На основу члана 4. став 2. тачка 2. и члана 18. став 4. Одлуке о правима и услугама 

социјалне заштите на територији општине Љиг (''Службени гласник општине Љиг'', број: 

9/2021) и члана 40. Статута Општине Љиг („Службени гласник општине Љиг“, број 4/2019), 

Скупштина општине Љиг, на седници одржаној дана  08.09.2021.године, доноси: 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О УСЛОВИМА ОБЕЗБЕЂИВАЊА И ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 

ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА 

 

 

 

Овим Правилником утврђују се услови обезбеђивања и пружања услуге лични 

пратилац детета. 

 

 

Члан 1. 

 

Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање одговарајуће индивидуалне 

практичне подршке детету са инвалидитетом односно сметњама у развоју ради укључивања 

у предшколску установу, односно школску, до краја редовног школовања, укључујући 

завршетак средње школе и активности  у заједници  и успостављање што већег степена 

нивоа самосталности. 

 

Члан 2. 

 

Услугу може користити дете које: 

-припада категорији деце са ивалидитетом (телесним или менталним) односно са 

сметњама у развоју, 

-има пребивалиште/боравиште на територији општине Љиг; 

-по процени Интерресорне комисије општине Љиг има потребу за услугом личног 

пратиоца; 

 

Члан 3. 

 

Активности личног пратиоца детета планирају се и реализују у складу са 

индивидуалним потребама детета у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, 

облачења и комуникације са другима, а у складу са сачињеним индивидуалним планом 
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услуга за свако дете од стране стручних лица пружаоца услуге у сарадњи са водитељем 

случаја, личним пратиоцем и родитељем/ законским заступником/ старатељем. 

Активности личног пратиоца детета укључују: 

1.Помоћ код куће у облачењу, одржавању лучне хигијене (умивање, чешљање, прање 

зуба), при храњењу (припрема и сервирање лакших оброка, храњење или помоћ  у 

коришћењу прибора и сл.), припрему књига и опреме  за вртић односно школу; 

2.Помоћ у заједници, што укључује: 

-Помоћ у коришћењу градског и приградског и међумесног превоза (улазак и излазак 

из средстава превоза, куповина карте и сл.) или превоз аутомобилом пружаоца 

услуге, 

-Помоћ у кретању (од куће до предшколске установе односно школе и од 

предшколске установе односно школе до куће, оријентација у простору уколико је 

дете са оштећењем вида, гурање колица или коришћење других помагала, и сл.), 

-Одлазак на игралишта односно места за провођење слободног времена (подршка у 

игри, подршка и посредовање у комуникацији и сл.) укључујући културне или 

спортске активности и друге сервисе  

подршке. 

 

Члан 4. 

 

Услуга личног пратиоца детета обезбеђује се у трајању до 40 часова недељно, у 

складу са процењеним потребама корисника а на основу Мишљења Интерресорне комисије 

општине Љиг о чему решењем одлучује Заједнички Центар за социјални рад ''Солидарност'' 

за општине Љиг, Лајковац и Мионица (у даљем тексту: Центар за социјални рад). 

Једно лице може бити пратилац за једно или више деце у зависности од могућности 

и потреба детета. 

 

Члан 5. 

 

Пружалац услуге се бира у складу са Законом о социјалној заштити, Законом о 

јавним набавкама и другим позитивно-правним прописима. 

Пружалац услуге мора имати најмање једног стручног радника, као и сарадника – 

личног пратиоца, који морају имати завршену обуку по акредитованом програму за 

пружање услуге личног пратиоца. 

Сарадник – лични пратилац не може бити члан породичног домаћинства у коме живи 

корисник, сродник у првој линији, као ни брат и сестра или брат и сестра по оцу или мајци 

корисника. 

 

Члан 6. 

 

Организација социјалне заштите – изабрани пружалац услуге дужан је да обезбеди 

услуге за уговорени број корисника са Општинском управом општине Љиг. 
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Члан 7. 

 

Центар за социјални рад одлучује о кришћењу услуге решењем о признавању права 

применом одредаба Закона о социјалној заштити, Закона о општем управном поступку, 

Одлуке о правима и услугама социјалне заштите општине Љиг и упућује корисника, ради 

коришћења услуге коју је обезбедила Општинска управа општине Љиг путем јавне набавке 

овлашћеном пружаоцу услуге са којим је закључен уговор о пружању услуге. 

 

Члан 8. 

 

Поступак за остваривање права покреће се на захтев једног од родитеља односно 

законског заступника или старатеља детета уз сагласност другог родитеља или старатеља. 

Захтев се подноси Центру за социјални рад. 

Уз захтев се подноси следећа документација: 

*извод из матичне књиге рођених за корисника или изјава да овај доказ орган 

прибави по службеној дужности; 

*фотокопија личне карте једног родитеља односно законског заступника или 

старатеља; 

*потврда предшколске установе, односно школе, да је дете укључено у васпитно-

образовни систем, односно школу; 

*фотокопија Мишљења Интерресорне комисије; 

*Уверење МУП-а о пребивалишту, односно боравишту детета или Изјава да овај 

доказ орган прибави по службеној дужности. 

 

Члан 9. 

 

Против решења којим се одбија захтев за коришћење услуге из претходног члана 

може се изјавити жалба у року од 15 дана. 

Жалба из става 1. овог члана подноси се непосредно Центру за социјални рад, а по 

жалби одлучује Општинско веће општине Љиг. 

Одлука о жалби из става 1. овог члана доноси се у року од 30 дана. 

 

Члан 10. 

 

Ако овлашћени пружалац услуге одбије да кориснику пружи услугу предвиђену 

упутом, дужан је да о томе одмах, писменим путем, обавести Центар за социјални рад и 

корисника и да за то наведе разлоге. 

Поводом обавештења из става 1. овог члана корисник, у року од осам дана од дана 

пријема тог обавештења, може упутити притужбу Центру за социјални рад. 

О одбијању пружања услуге Центар за социјални рад одмах обавештава Општинску 

управу општине Љиг и инспекцију социјалне заштите. 
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Члан 11. 

 

О реализованим упутима, односно закљученим уговорима између изабраног 

пружаоца услуге и корисника, Центар за социјални рад извештава Општинску управу 

општине Љиг одмах по отпочињању пружања услуге. 

Центар за социјални рад подноси годишњи извештај о одбијању пружања услуге 

социјалне заштите Општинској управи општине Љиг. 

 

Члан 12. 

 

Организација социјалне заштите – пружалац услуга обавезан је да наплату цене 

услуге и располагање оствареним средствима врши сходно општинским актима којима се 

дефинише цена услуге и партиципација корисника у цени услуге. 

 

Члан 13. 

 

Организација социјалне заштите – пружалац услуге дужна је да Општинску управу 

општине Љиг месечно извештава о пруженим услугама и утрошенм средствима на начин и 

у форми прописаним Уговором о набавци. 

Изузетно, на захтев Општинске управе општине Љиг пружалац услуге дужан је да 

достави извештај и за краћи временски период. 

 

Члан 14. 

 

Правилник се доставља Центру за социјални рад, одабраном пружаоцу услуге, 

Одељењу за општу управу, Одељењу за финансије и архиви. 

 

Члан 15. 

 

Правилник ступа на снагу даном доношења и биће  објављен у ''Службеном гласнику 

општине Љиг''. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

I Број: 06-28/21-4  

  

 

 

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

Веселин Шиљеговић, с.р. 
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5.                                                                  

          На основу члана 4. став 2. тачка 2. и члана 18.став 4. Одлуке о правима и услугама 

социјалне заштите на територији општине Љиг (''Службени гласник општине Љиг'', број: 

9/2021) и члана 40. Статута Општине Љиг („Службени гласник општине Љиг“, број 4/2019), 

Скупштина општине Љиг, на седници одржаној дана  08.09.2021.године, доноси: 

 

ОДЛУКУ О ЦЕНИ  УСЛУГЕ  

ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ДЕТЕТА 

 

Овoм Одлуком се утврђују параметри за формирање цене услуге личног пратиоца 

детета као и учешће корисника у цени услуге личног пратиоца детета, за кориснике који 

имају пребивалиште  односно боравиште на територији општине Љиг. 

 

Члан 1. 

Средства за финанирање услуге личног пратиоца детета обезбеђују се: 

▪ из буџета Општине Љиг; 

▪ из наменских трансфера Републике Србије, 

▪ из буџета осталих нивоа власти, 

▪ донацијама, добровољним прилозима и  

▪ из других извора у складу са законом. 

 

Члан 2. 

Цена услуге личног пратиоца детета утврђује се на основу следећих параметара: 

▪ бруто зарада личних пратилаца сразмерно ангажовању, 

▪ трошкови ангажовања стручног радника сразмерно ангажовању, 

▪ трошкови превоза личних пратилаца (градски и приградски или међумесни 

превоз или превоз аутомобилом пружаоца услуге), 

▪ административни и организациони трошкови неопходни за извршење услуге. 

 

Члан 3. 

Услуга  личног пратиоца детета се у потпуности финансира из буџета општине Љиг 

или из наменских трансфера Републике Србије.  

Корисници не партиципирају у цени услуге. 

 

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће  објављена у ''Службеном гласнику 

општине Љиг''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

I Број: 06-28/21-5       

ПРЕДСЕДНИК 

Веселин Шиљеговић,с.р. 
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6.                                                                  

       

                На основу члана 40. Статута општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“, 

број 4/2019), а у вези са Одлуком о усвајању Етичког кодекса функционера локалне 

самоуправе број 1007/2 од 11.12.2019. године коју је Скупштина Сталне конференције 

градова и општина – Савеза градова и општина Србије донела на свом 47. заседању 

одржаном 11. децембра 2019. године, Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 

08.09.2021. године, донела је 

 

 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Етичког кодекса функционера локалне самоуправе 

 

 

 

Члан 1. 

 

          Усваја се Етички кодекс функционера локалне самоуправе (у даљем тексту: Етички 

кодекс) који је саставни део ове одлуке (Прилог 1). 

 

Сви појмови који су у Етичком кодексу и овој одлуци изражени у граматичком мушком 

роду, подразумевају мушки и женски природни род. 

 

 

Члан 2. 

 

           Начела садржана у Етичком кодексу представљају етичке стандарде понашања којих 

су дужни да се придржавају сви функционери општине у обављању својих функција, а 

грађани имају право да од функционера очекују такво понашање. 

 

 

Члан 3. 

 

           Обавеза придржавања етичких стандарда понашања установљених Етичким 

кодексом, односи се на лица изабрана, постављена и именована у орган општине, јавног 

предузећа, установе и другог правног лица чији је оснивач или члан општина, као и на 

чланове тела која оснивају органи општине (у даљем тексту: функционер). 
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Члан 4. 

 

           Функционер промовише Етички кодекс међу другим функционерима, запосленима, 

у јавности и медијима, са циљем унапређења свести о начелима Етичког кодекса и значаја 

њиховог поштовања за остваривање локалне самоуправе у општини. 

 

 

Члан 5. 

            Надзор над применом Етичког кодекса врши Савет за праћење примене Етичког 

кодекса (у даљем тексту: Савет). 

 

 

Члан 6. 

Задатак Савета је да прати, промовише и унапређује примену установљених етичких 

стандарда понашања и у том циљу посебно: 

1) прати да ли се функционери придржавају одредаба Етичког кодекса; 

2) прикупља информације које се односе на понашање функционера у вези са Етичким 

кодексом; 

3) прати и анализира догађаје и појаве од значаја за успешну примену Етичког кодекса; 

4) промовише примену Етичког кодекса у општини и шире; 

5) предлаже и самостално спроводи радње које воде унапређењу примене Етичког 

кодекса; 

6) даје савете, мишљења и препоруке функционерима, грађанима, средствима јавног 

информисања, органима и организацијама у вези са применом Етичког кодекса; 

7) разматра представке којима се указује на кршење одредаба Етичког кодекса и у 

случају утврђеног кршења тих одредаба изриче мере на које је овлашћен; 

8) остварује сарадњу са институцијама које раде у сродним делатностима; 

9) доноси пословник Савета; 

10) обавља и друге послове одређене општим актима општине и актом о образовању 

Савета. 

 

 

Члан 7. 

           Савет има 5 чланова, од којих је један председник. 

 

           Члан Савета може да буде свако лице које због својих стручних, радних и моралних 

квалитета ужива углед у својој средини и општини у целини и који има подршку 

одговарајућег удружења, организације, другог правног лица или грађана. 

 

           Функционер не може бити члан Савета. 

 

           Чланове Савета именује Скупштина општине Љиг посебним решењем, на основу 

спроведеног јавног конкурса. Јавни конкурс расписује Општинско веће. 

 



20 

 

           Ближи услови, начин и поступак кандидовања, рангирања и избора  кандидата за 

чланове Савета, уређен је Методологијом за избор кандидата за чланове Савета која је 

саставни  део ове одлуке (Прилог 2). 

 

           Актом о образовању Савета ближе се одређују послови и задаци Савета, права и 

дужности председника и чланова Савета, начин рада и друга питања од значаја за рад 

Савета. 

 

 

Члан 8. 

      У вршењу послова из члана 6. ове одлуке, Савет може изрећи: 

1) меру нејавног упозорења, за лакшу повреду одредаба Етичког кодекса, односно 

понашање функционера које није утицало на вршење јавне функције и 

2) меру јавног објављивања акта Савета којим се утврђује да је функционер прекршио 

одређено етичко начело, за тежу повреду одредаба Етичког кодекса. 

 

          Тежом повредом одредаба Етичког кодекса сматра се повреда која је утицала на 

обављање функције, углед функционера и поверење грађана у функционера и функцију коју 

обавља, као и поновљено понашање функционера за које му је изречена мера нејавног 

упозорења. 

 

           Мера јавног објављивања акта Савета из става 1. тачка 2) овог члана објављује се на 

интернет презентацији општине Љиг. 

 

          Начин рада и одлучивања Савета у поступку утврђивања повреде Етичког кодекса и 

одређивања мера на које је овлашћен, ближе се уређују пословником Савета. 

 

 

Члан 9. 

           Када у току поступка нађе да је повредом Етичког кодекса функционер прекршио и 

неку законску норму, Савет о томе обавештава надлежни орган (полицију, тужилаштво, 

буџетску инспекцију и др.). 

 

 

Члан 10. 

Председник и чланови Савета немају накнаду за рад у Савету. 

 

 

Члан 11. 

Савет извештава Скупштину о свом раду. 

 

Извештај из става 1. овог члана подноси се Скупштини најкасније до 31. марта текуће за 

претходну годину. 
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Извештај из става 1. овог члана садржи податке о примени Етичког кодекса у претходној 

години, а посебно податке о броју и садржини поднетих представки, утврђених кршења 

етичких начела и изречених  мера,као и оцену стања у овој области са евентуалним 

препорукама за унапређење примене Етичког кодекса. 

 

Извештај из става 1. овог члана објављује се на интернет презентацији општине Љиг. 

 

 

Члан 12. 

Услове за рад Савета, као и стручне и административно-техничке послове за потребе Савета 

обезбеђује Општинска управа. 

 

 

Члан 13. 

Етички кодекс објављује се на интернет презентацији општине. 

Начелник Општинске управе обезбеђује довољан број примерака Етичког кодекса у 

штампаном облику, ради истицања на огласној табли Општинске управе и на другим 

одговарајућим местима (услужни сервис грађана, шалтерске службе, месне канцеларије, 

пословне просторије у којима раде функционери општине и слично) како би се обезбедило 

упознавање грађана и других заинтересованих лица са његовом садржином. 

 

 

Члан 14. 

             Општинско веће расписаће конкурс за избор кандидата за чланове Савета, у року од 

6 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

 

Члан 15. 

              Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Етички кодекс понашања 

функционера локалне самоуправе у Србији 01 Број: 06-5/05-11 од 06.04.2005. године. 

 

 

Члан 16. 

              Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Љиг “. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

I Број: 06-28/21-6 

 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                   Веселин Шиљеговић, с.р. 
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Прилог 1: 

 

ЕТИЧКИ КОДЕКС ФУНКЦИОНЕРА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

 

Етички кодекс функционера локалне самоуправе састоји се од 12 етичких начела и односи 

се на сва лица изабрана, постављена и именована у орган општине или града, јавног 

предузећа, установе и другог правног лица чији је оснивач или члан локална самоуправа, у 

орган привредног друштва у којем удео или акције има правно лице чији је оснивач или 

члан локална самоуправа, као и на чланове тела која оснивају органи локалне самоуправе 

(у даљем тексту: функционер). 

 

1. Владавина права и законитост 

• Функционер увек и на сваком месту поштује владавину права и придржава се 

Устава, закона и осталих прописа. 

• Функционер се делатно залаже за пуно спровођење Устава, закона и осталих 

прописа и делатно се супротставља њиховом кршењу, заобилажењу и изигравању. 

 

2. Одговорност 

• Функционер је за своје поступање и понашање одговоран пред законом и пред 

грађанима. 

• Функционер вољно прихвата да његово обављање јавне службе може бити предмет 

надзора и контроле грађана, правосуђа, надзорних органа, независних тела, 

јавности и јавних гласила. 

 

3. Отвореност, приступачност и транспарентност 

• Функционер поступа тако да је његово деловање увек отворено увиду и суду 

јавности. 

• Функционер се стара да грађани буду упућени у рад локалне самоуправе, а 

нарочито у разлоге за доношење одлука, као и о дејству и последицама које из њих 

происходе. 

• Функционер јавности благовремено пружа тачне и потпуне податке и објашњења 

од значаја за одлучивање и праћење примене одлука, пружајући јој прилику да их 

проверава и преиспитује. 

• Функционер у јавном деловању и иступању увек штити податке о личности. 

 

4. Грађанско учешће 

• Функционер се стара да грађани буду што више консултовани о одлукама од 

значаја за заједницу и укључени у доношење тих одлука, коришћењем и 

унапређивањем различитих начина грађанског учешћа. 

• Функционер се стара да локална самоуправа одговори потребама и интересима 

свих категорија њеног становништва и свих њених подручја и насеља. 

• Функционер ради на успостављању што шире сагласности грађанства о кључним 

одлукама локалне самоуправе. 
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5. Поштовање изборне воље и указаног поверења 

• Функционер поштује вољу бирача, придржавајући се програма за чије је 

спровођење изабран. 

• Функционер се стара да његово деловање и понашање никада не доведе у питање 

поверење које му је указано. 

 

6. Узорност 

• Функционер гради и одржава поверење грађана у савесно и одговорно обављање 

јавне функције, и стара се да не наруши углед јавне функције својим понашањем у 

јавном и приватном животу. 

• Функционер увек и на сваком месту штити углед локалне самоуправе и грађана које 

представља, а у јавном иступању води рачуна да тај углед не буде нарушен. 

• Функционер увек и на сваком месту поступа и понаша се тако да буде пример за 

углед. 

 

7. Професионалност 

• Функционер непрестано изграђује своју стручност и компетентност за обављање 

јавне функције, а у свом раду увек се придржава стандарда стручности. 

• Функционер уважава стручност запослених у управи и редовно се са њима саветује 

приликом доношења одлука, подржавајући развој њихових стручних капацитета. 

• Функционер се стара да при одлучивању о запошљавању, као и распоређивању, 

премештању или напредовању запослених, то буде рађено на основу квалификација 

и објективно оцењеног радног учинка и радних способности. 

 

8. Правичност, објективност и непристрасност 

• Функционер правично и непристрасно врши своју дужност, вођен општим добром 

и претежним јавним интересом, а старајући се да никоме не нанесе штету. 

• Функционер настоји да никакве личне предрасуде или непримерени посебни 

интереси не утичу на његово поступање и одлучивање, као и да оно буде засновано 

на тачним, потпуним и благовременим подацима. 

 

9. Савесно и домаћинско управљање 

• Функционер са пажњом доброг и савесног домаћина располаже повереним 

средствима и њиховом расподелом. 

• Функционер се стара да употреба и расподела јавних средстава буде законита, 

добро испланирана, правична, сврсисходна и увек у складу са остваривањем 

општег добра и претежног јавног интереса. 

• Функционер се делатно супротставља несврсисходном и коруптивном располагању 

и коришћењу јавних средстава.  

• Функционер се стара да употреба и расподела јавних средстава буде таква да на 

најбољи и најправичнији могући начин задовољава права, потребе и интересе свих 

категорија становништва, не дискриминишући ни једну. 
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10. Лични интегритет 

• Функционер одбацује деловање под притиском и корупцију, а јавно указује на 

такво понашање ако га примети код других функционера. 

• Функционер се ангажује на превенцији корупције, указивањем на њену штетност, 

узроке и начине спречавања, као и подржавањем и учешћем у успостављању и 

спровођењу антикорупцијских механизама. 

• Функционер никада не даје предности приватном интересу над јавним, не прихвата 

се дужности и послова који га могу довести у сукоб интереса и избегава сваки облик 

понашања који би могао да доведе до стварања утиска да постоји сукоб интереса. 

 

11. Равноправност и недискриминаторност 

• Функционер поштује различитости и никога не дискриминише према било ком 

стварном или претпостављеном личном својству, ни урођеном ни стеченом. 

• Функционер се стара да услед различитости ничија права и слободе не буду 

ускраћена, повређена или ограничена. 

• Функционер препознаје права и потребе различитих категорија становништва и 

стара се да услуге локалне самоуправе свима буду доступне и пружене на 

одговарајући начин. 

• Функционер поштује равноправност жена и мушкараца, подржавајући и 

подстичући мере за пуно остваривање родне равноправности. 

• Функционер се залаже за очување и развој културних посебности, обичаја, језика и 

идентитета свих грађана локалне самоуправе. 

 

12. Поштовање и учтивост 

• Функционер указује поштовање грађанима, корисницима услуга локалне 

самоуправе, запосленима у њој, другим функционерима и свима другима са којима 

се опходи, чинећи то на учтив и достојанствен начин. 

• Функционер свима са којима се опходи посвећује одговарајућу пажњу и време, 

пружајући им благовремене, тачне и потпуне податке, на учтив и достојанствен 

начин. 
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Прилог 2: 

 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТАЗА ПРАЋЕЊЕ 

ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ФУНКЦИОНЕРА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

 

 

Члан 1. 

 

Овом методологијом уређују се начин и поступак кандидовања, рангирања и избора 

кандидата за чланове Савета за праћење примене Етичког кодекса функционера локалне 

самоуправе (у даљем тексту: Савета). 

 

 

Члан 2. 

 

Јавни конкурс за избор кандидата за чланове Савета (у даљем тексту: јавни конкурс), 

расписује Општинско веће и оглашава га на интернет презентацији општине, на огласној 

табли органа општине. 

 

Обавештење о јавном конкурсу из става 1. овог члана мора бити видљиво на интернет 

презентацији општине све време трајања конкурса. 

 

 

Члан 3. 

 

Јавни конкурс обавезно садржи: предмет јавног конкурса, ко може бити учесник, односно 

услове које треба да испуњава лице које се кандидује, начин кандидовања, садржину 

пријаве/предлога кандидата, документацију која се прилаже уз предлог/пријаву, начин 

спровођења јавног конкурса, начин и поступак вредновања кандидата, назначење органа 

коме се подносе предлози/пријаве и лица за контакт, начин и рокове за подношење 

предлога/пријаве, рокове за спровођење јавног конкурса и начин објављивања јавног 

конкурса.  

 

Јавни конкурс траје најмање 15 дана. 

 

 

Члан 4. 

 

Право учешћа на јавном конкурсу има сваки пунолетни држављанин Републике Србије са 

пребивалиштем на територији општине, који због својих стручних, радних и моралних 

квалитета ужива углед у својој средини и општини у целини и који има подршку 

одговарајућег удружења, организације или другог правног лица или грађана. 
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Члан 5. 

 

Пријаву на конкурс може да поднесе свако лице које испуњава прописане услове. Уз 

пријаву подноси идентификационе податке, кратку биографију и одговарајуће препоруке 

удружења, организације, установе или групе грађана који пружају подршку том кандидату. 

 

Предлог кандидата за члана Савета може да поднесе свако физичко или правно лице, а 

нарочито: верска заједница, невладина организација, месна заједница, удружење, струковно 

удружење, односно организација у области здравства, образовања, спорта, правосуђа и 

слично. Предлог се подноси у писаном облику и мора бити образложен. Уз предлог 

кандидата подноси се и изјава лица које се предлаже за кандидата да прихвата учешће на 

конкурсу. 

 

 

Члан 6. 

 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија за избор кандидата за чланове Савета (у даљем 

тексту: Комисија), коју образује Општинско веће. 

 

Задатак Комисије је да размотри све благовремено пристигле пријаве и поднету 

документацију, оцени испуњеност услова кандидата, обави разговор са свим кандидатима 

у циљу формирања ранг листе кандидата и да утврди и Општинском већу достави 

образложену ранг листу кандидата за чланове Савета. 

 

Актом о образовању Комисије утврђују се састав и број чланова Комисије и именују њени 

чланови, ближе се одређују њени задаци и рокови за њихово извршење, као и друга питања 

од значаја за рад Комисије. 

 

 

Члан 7. 

 

Комисија на првој седници бира председника Комисије који координира рад и води седнице 

Комисије. 

 

Комисија ради и одлучује у пуном саставу и о свом раду води записник. 

 

Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова. 

 

 

Члан 8. 

 

Орган који је конкурсом одређен за пријем пријава, односно предлога кандидата, целокупну 

конкурсну документацију одмах по пријему доставља Комисији. 
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Комисија отвара пријаве, односно предлоге кандидата, проверава њихову благовременост 

и цени испуњеност услова за учешће на конкурсу.  

 

Неблаговремене пријаве и предлози кандидата, као и предлози кандидата који нису 

образложени одбацују се без разматрања. 

 

 

 

Члан 9. 

 

Комисија утврђује предлог ранг листе пријављених кандидата, у року одређеном актом о 

образовању Комисије. Утврђени предлог ранг листе кандидата мора да садржи 

образложење оцене за сваког кандидата на ранг листи. 

 

Предлог ранг листе кандидата са образложењем објављује се на интернет презентацији 

општине и на огласној табли органа општине. 

 

Свако лице има право да у року од три дана од дана објављивања ранг листе кандидата, 

достави Комисији податке и доказе о нетачним наводима изнетим у образложењу оцене 

кандидата, а који су од значаја за одређивање места кандидата на ранг листи. 

 

Комисија разматра и проверава наводе лица из става 3. овог члана, по потреби ревидира 

предложену ранг листу и утврђену ранг листу кандидата доставља Општинском већу у року 

одређеном конкурсом.  

 

Комисија обавештава лице из става 3. овог члана о свом ставу поводом навода тог лица. 

 

 

Члан 10. 

 

О избору кандидата одлучује Општинско веће, према редоследу утврђеном у ранг листи 

кандидата и утврђује предлог решења о именовању чланова Савета. Ако Општинско веће 

не предложи именовање чланова Савета према редоследу утврђеном у ранг листи, дужно је 

да свој предлог образложи. 

 

Општинско веће предлог решења о именовању чланова Савета са образложењем доставља 

Скупштини општине ради доношења. 
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   08. септембар   2021. године      *     Службени гласник  Општине Љиг       *     БРОЈ        9     

 

7. 

  

На основу члана 70. и члана 71. Закона о култури („Службени гласник РС", број 
72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр., 6/2020,47/2021 и 78/2021), члана 64а. став 1. Закона о 
доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гланик РС“, број 84/2004, 
61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012- усклађени изн.дин., 8/2013- усклађени 
дин.изн.,47/2013, 108/2013, 6/2014 – ускађени дин.изн., 57/2014, 68/2014-др.закон, 5/2015- 
усклађени изн.дин.,112/2015, 5/2016- усклађени изн.дин, 7/2017-усклађени изн.дин., 
113/2017, 7/2018- усклађени изн.дин.,,95/2018, 4/2019- усклађени изн.дин.,86/2019, 5/2020- 
усклађени изн.дин.,153/2020,6/2021- усклађени изн.дин., 44/2021), члана 20. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007,83/2014-др. закон, 101/2016-
др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“, 
број 4/2019), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 08.09.2021. године, донела је 

 
 

ОДЛУКУ 

 О  

УПЛАТИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ  

И ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  

ЛИЦИМА КОЈА СУ СТЕКЛА СТАТУС САМОСТАЛНИХ УМЕТНИКА 

 

 

Члан 1. 

-  Овом Одлуком одређују се ближи услови и начин стицања права на уплату 

доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање  (у 

даљем тексту: доприноси) за лице које је стекло статус лица које самостално обавља 

уметничку делатност у области културе, из средстава буџета Општине Љиг (у даљем тексту: 

буџет  Општине). 

 

Члан 2. 

Лице које самостално обавља уметничку делатност у области културе, у смислу 

закона којим се уређује област културе, јесте физичко лице које самостално, у виду 

занимања, обавља уметничку делатност и коме је репрезентативно удружење у култури 

утврдило статус лица које самостално обавља уметничку делатност у области културе ( у 

даљем тексту: самостални уметник). 

 

Члан 3. 

  Право на уплату доприноса може да оствари лице из члана 2. ове Одлуке, под 

условом да има пребивалиште на територији Општине Љиг (у даљем тексту: Општина Љиг) 

и да је уписано у евиденцију, односно Регистар лица која самостално обављају уметничку 

делатност у области културе (у даљем тексту: Регистар лица) код одговарајућег 

репрезентативног уметничког удружења у култури (у даљем тексту: Удружење). 
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     Члан 4. 

             Уплата доприноса за лице из члана 3. ове одлуке, врши се давањем дотација, преко 
Удружења код кога је то лице уведено у евиденцију, односно Регистар лица. 

 

Члан 5.  

            Удружење је дужно да Општинској управи општине Љиг (у даљем тексту: 
Општинска управа) квартално, односно до 31. јануара, 30. априла, 31. јула и 31. октобра 
текуће године, достави захтев за уплату доприноса који садржи списак лица за која ће се 
вршити уплата доприноса из средстава буџета Општине. 

 

Члан 6. 

Одобравање и исплата средстава из буџета Општине на име доприноса, врши се у 
складу са закључком који доноси Председник Општине Љиг, а на основу захтева из члана 
5. ове одлуке. 

 
Члан 7. 

            Доприноси за лице из члана 3. ове одлуке, за које се средства обезбеђују у буџету 
Општине, обрачунаваће се и исплаћивати на најнижу месечну основицу за обрачун 
доприноса за осигуранике самосталне уметнике, у роковима и на начин утврђен законом 
којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање. 

 
Члан 8.  

             Удружење је дужно да изврши уплату доприноса за лице из члана 3. ове одлуке 
надлежној пореској управи, и достави Општинској управи извештај о реализацији уплате 
доприноса заједно са доказима о наменском коришћењу финансијских средстава у року од 
15 дана од дана уплате доприноса, а најкасније до краја текуће године. 
 

Члан 9. 

             Уколико дође до промене чињеница од значаја за остваривање права на уплату 
доприноса за лице из члана 3. ове одлуке, Удружење је дужно да обавести Општинску 
управу о насталој промени. 
 

Члан 10.  
Уметник који оствари право на уплату доприноса за осигурање по одредбама ове 

одлуке обавезан је да у години у којој остварује право, а на позив Општинске урпаве 
општине Љиг, учествује у реализацији програма културе у установама културе, дечијим 
обдаништима и у реализацији градских манифестација, без накнаде.  

 

          Члан 11.  

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

Општине Љиг“, а примењиваће се почев од 01.01.2022. године. 

 

   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

I Број: 06-28/21-7 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                         Веселин Шиљеговић,с.р. 
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8. 

  

           На основу члана 32. и 93. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 

129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016 –др.закон и 47/2018), члана 13. Закона о регистру 

просторних јединица и Адресном регистру („Службени гласник РС“ бр. 9/2020), у складу 

са Законом о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 

129/2007,18/2016,47/2018 и 9/2020- др.закон) и на основу члана 11. и члана 40. став 1. тачка 

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

општине Љиг, на седници одржаној дана 08.09.2021.године, донела је:  

 

 

ОДЛУКУ 

О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА И ОЗНАЧАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА, 

ТРГОВА, ЗАСЕЛАКА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА И НАЧИНУ 

ОЗНАЧАВАЊА ОБЈЕКАТА И  

КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА КУЋНИМ БРОЈЕВИМА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1.  

             Овом Одлуком уређује се начин утврђивања и означавања назива улица, тргова, 

заселака и других делова насељених места и начин означавања објеката и катастарских 

парцела кућним бројевима на територији општине Љиг. 

 

 

Члан 2. 

            Називи улица, тргова, заселака и других делова насељених места, исписују се на 

српском језику ћириличним писмом.  

            Словне ознаке, називи улица, тргова, заселака и других делова насељених места 

исписију се великим словима. 

            Промена и гашење назива улица, тргова, заселака и других делова насељених места, 

врши се на исти начин као и њихово утврђивање. 

 

 

II   НАДЛЕЖНОСТ 

 

Члан 3. 

           Скупштина општине Љиг (у даљем тексту: Скупштина) одлучује о називу улица, 

тргова, заселака и других делова насељених места доношењем одлуке, на предлог Комисије 
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за утврђивање предлога улица, тргова, заселака и других делова насељених места (у даљем 

тексту: Комисија) и уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне 

самоуправе. 

 

Члан 4. 

         Општинска управа Општине Љиг (у даљем тексту: Општинска управа) је обавезна да 

у сваком делу насељеног места у коме су изграђени објекти именује улицу, трг, заселак или 

други део насељеног места тако да се свакој непокретности према Закону о Регистру 

просторних јединица и Адресном регистру (у даљем тексту: Закон) може утврдити кућни 

број. 

          Општинска управа је у обавези да истовремено са усвајањем планског документа 

утврди називе улица, тргова, заселака и других делова насељених места, ако су иста 

предвиђена планом. 

 

Члан 5. 

           Општинска управа је дужна да одржава улични систем у насељеном месту на начин 

да се сваком објекту може утврдити кућни број. 

 

           Општинска управа је дужна да води евиденцију свих назива улица, тргова, заселака 

и других делова насељених места са описом положаја улица, тргова, заселака и других 

делова насељених места. 

 

Члан 6. 

           Општинска управа је дужна да без одлагања обавести Републички геодетски завод (у 

даљем тексту: РГЗ) и Службу за катастар непокретности (у даљем тексту: СКН) о 

објављивању Одлуке о утврђеном називу улице, трга, засеока или других делова насељеног 

места (у даљем тексту: Одлука) којом се врши било каква промена података који се воде и 

да без одлагања исту достави РГЗ –у и СКН у складу са Законом. 

          Након објављивања Одлуке у „Службеном гласнику Општине Љиг“, Општинска 

управа је дужна да обавести становнике насељеног места о донетој Одлуци истицањем на  

веб презентацији Општине Љиг. 

          Одлука се доставља и месној заједници на чијој је територији се налази улица, трг, 

заселак или други део насељеног места, МУП Полицијској станици Љиг, организационим 

јединицама Општинске управе. 

 

Члан 7. 

          Општнска управа издаје Уверење о називу/промени назива улица, тргова, заселака и 

других делова насељених места на захтев. 

 

 

III   КОМИСИЈА 

 

Члан 8. 

          Комисија је стално радно тело Скупштине које утврђује предлоге назива улица, 

тргова, заселака и других делова насељених места на територији општине Љиг, предлаже 
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Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других 

овлашћених предлагача. 

          Комисија има седам чланова од чега је три члана из реда одборника Скупштине, а 

четири из реда грађана. 

Чланови из реда грађана пожељно је да буду стручни из одређених предмета, да буду: 

историчари, географи, професори, урбанисти... 

         Записнике, Извештаје као и друге стручне и административно-техничке послове за 

потребе Комисије израђује и води Општинска управа. 

 

 

IV  ОПШТА ПРАВИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА 

 

Члан 9. 

         На територији насељеног места Општине Љиг, више улица, тргова, заселака односно 

других делова једног насељеног места, не могу имати исте називе. 

          У случају да се улица простире границом два суседна насељена места у којима кућни 

бројеви на парној страни припадају једном насељеном месту, а кућни бројеви на непарној 

страни другом насељеном месту, назив улице мора бити исти у оба насељена места. 

          Код деобе улице на две нове, једна од новоформираних улица може задржати 

постојећи назив док се другој мора утврдити нов назив. 

          Код спајања две постојеће улице у једну, новоформирана улица може задржати назив 

једне од постојећих улица или јој се може утврдити нов назив. 

          Називи улица, тргова, заселака односно других делова насељених места одређиваће 

се именима историјских и знаменитих личности, важнијим догађајима и датумима, 

географским називима као и другим прикладним називима. 

          Називи улица односно тргова, заселака односно других делова насељених места 

морају да буду прикладни у односу на њихов положај, величину, значај и традицију. 

 

 

V  ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА, ЗАСЕЛАКА И 

ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА КОЈИ СУ ФОРМИРАНИ НА ТЕРЕНУ 

 

Члан 10.  

          Захтев за утврђивање, промену или гашење назива улица, тргова, заселака и других 

делова насељених места могу поднети: Комисија, Општинско веће, грађани, удружења 

грађана, установе, месне заједнице. 

          Захтев се подноси у писменој форми и мора бити образложен. 

           

 

Члан 11. 

          Уколико захтев поднесе РГЗ односно СКН, Општинска управа је у обавези да у року 

од 60 дана од дана пријема захтева спроведе процедуру за утврђивање назива улице, трга, 

заселка или другог дела насељеног места и омогући Скупштини да у прописаном року 

донесе Одлуку. 
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         Уколико Скупштина не донесе одлуку и не утврди назив инициран по службеној 

дужности од стране РГЗ односно СКН у року од 60 дана, РГЗ односно СКН ће поступити у 

складу са Законом. 

 

Члан 12. 

           На основу предлога Комисије о утврђивању односно гашењу назива Општинска 

управа израђује предлог и тражи сагласност РГЗ-а са техничким описом положаја улице, 

трга, заселка или другог дела насељеног места. 

 

Члан 13. 

Општинска управа израђује нацрт Одлуке и на исти тражи претходну сагласност 

министарства надлежносг за послове локалне самоуправе.         

Скупштина по претходно прибављеној сагласности министарства надлежног за 

послове локалне самоуправе, доноси Одлуку. 

Скупштина одлучује о називима у складу са Законом којим се уређује локална 

самоуправа.       

 

 

VI  ОЗНАЧАВАЊЕ УЛИЦА, ТРГОВА, ЗАСЕЛАКА И ДРУГИХ ДЕЛОВА 

НАСЕЉЕНИХ МЕСТА 

 

Члан 14. 

           Општинска управа је дужна да изврши означавање улице, трга, заселка и другог дела 

насељеног места у року од 15 дана од дана доношења Одлуке. 

          Означавање се врши према подацима АР и у складу са Књигом графичких стандарда 

коју је израдио РГЗ и овом Одлуком. 

         Означавање се врши постављањем табли на зграду са исписаним називом великим 

штампаним словима, ћириличним писмом. 

         Трошкове означавања улице, трга, заселка и другог дела насељеног места сноси 

Општина Љиг. 

         Стамбена заједница, односно власник објекта, корисници пословног простора, 

односно закупац на грађевинском земљишту у јавној својини на којем је изграђен објекат, 

односно инвеститор, односно подносилац захтева за озакоњење објекта дужни су да 

омогуће да се табла са називом постави на њиховој згради, односно катастарској парцели. 

 

         Када одлука о именовању или промени улице проузрокује и пренумерацију кућних 

бројева, Општинска управа је дужна да истовремено са означавањем назива улице, изврши 

и означавање објекта кућним бројем према подацима АР. 

         Не може се вршити означавање објекта кућним бројем у новој улици без претходно 

означеног назива улице. 

 

Члан 15. 

           Забрањено је неовлашћено означавање, постављање или скидање табли са називима 

улица и таблица са кућним бројевима, као и уништавање, оштећење или нарушавање 

изгледа табли, односно таблица. 
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Члан 16. 

          Контролу над означавањем улица и примену ове Одлуке врши надлежни орган 

Општинске управе Одељење за инспекцијске послове. 

 

 

 

 

VII ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА НАЗИВА НОВОИМЕНОВАНИХ УЛИЦА ТРГОВА, 

ЗАСЕЛАКА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА КОЈИ СУ ПЛАНИРАНИ 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ   

 

Члан 17. 

         Скупштина општине Љиг је у обавези да истовремено са усвајањем планског 

документа утврди називе улица предвиђене планом. 

 

 

 

 

VIII  УТВРЂИВАЊЕ КУЋНИХ БРОЈЕВА И ОЗНАЧАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И 

КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА КУЋНИМ БРОЈЕВИМА 

 

Члан 18.  

Према Закону надлежни орган за утврђивање кућног броја је РГЗ СКН. 

 

                                                          Члан 19. 

Када одлука о именовању или промени назива улица проузрокује и пренумерацију 

кућних бројева, Општина Љиг је дужна да истовремено са означавањем назива улице, 

изврши и означћавање објеката кућним бројем према подацима АР. 

 Не може се вршити означавање објекта кућним бројем у новој улици без претходно 

означеног назива улице. 

 

Трошкови означавања објеката и катастарских парцела кућним бројевима само у 

поступку нумерације и пренумерације кућних бројева изазваних доношењем нових или 

променом постојећих назива улица, сноси Општина Љиг. 

 Таблица са кућним бројем се израђује према подацима АР и у складу са Књигом 

графичких стандарда коју је израдио РГЗ и овом одлуком. 

 

        Члан 20.  

Означавање објекта кућним бројем се врши постављањем таблице на објекат. 

Стамбена заједница, односно власник објекта, односно закупац на грађевинском 

земљишту у јавној својини на којем је изграђен објекат, односно инвеститор, односно 

подносилац захтева за озакоњење објекта дужни су да омогуће Општини Љиг означавање 

објекта или грађевинског земљишта унутар катастарске парцеле кућним бројем. 
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IX НАДЗОР И КОНТРОЛА 

 

Члан 21. 

Надзор над применом ове Одлуке врши надлежни орган Општинске управе –

Одељење за инспекцијске послове. 

 

 

 

X  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

 

 

Члан 22.  

        Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице, ако: 

1) неовлашћено означи, скине, уништи, оштети или наруши изглед табле са називом 

или таблице са кућним бројем, 

2) не омогући да се табла са називом и табла са кућним бројем постави на његовом 

објекту, односно катастарској парцели. 

 

Новчаном казном од 100.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана 

правно лице. 

Новчаном казном од 25.000 динара за прекршај из став 1. овог члана казниће се и 

одговорно лице у правном лицу. 

Новчаном казном од 75.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана 

предузетник. 

 

 

 

XI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

 

Члан 23. 

              Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Љиг“. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

I Број: 06-28/21-8 
 

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Веселин Шиљеговић,с.р.  
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9. 

      

 

На основу члана 32. и 93. Закона о локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 

83/2014,-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), и члана 40. став 1. тачка 63. Статута 

општине Љиг (''Службени гласник Општине Љиг'' бр. 4/2019), члана 83. Пословника 

Скупштине општине Љиг („Службени гласник РС“ бр. 9/2019) и члана 8. Одлуке о начину 

утврђивања и означавању назива улица, тргова, заселака и других делова насељених места 

и начин означавања објеката и катастарских парцела кућним бројевима на територији 

општине Љиг(„Службени гласник Општине Љиг“, бр. 9/2021), Скупштина општине Љиг, на 

седници одржаној 08.09.2021.године, донела је  

 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА, 

ЗАСЕЛАКА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

 

I 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и 

делова насељених места на територији Општине Љиг, у следећем саставу: 

 

       1.  Јелена Јовановић, дипл. саобраћајни инжењер из Љига – председник, 

       2.  Весна Јанићијевић, дипл.правник из Бабајића - члан, 

       3.  Милан Обрадовић, пензионер  из Козеља - члан, 

       4.  Гордана Аруновић, радник  из Велишевца - члан, 

       5.  Љубодраг Лазић, проф.историје из Бабајића - члан, 

       6.  Владимир Средојевић, геодетски техничар из Љига – члан и 

       7.  Александар Поповић, Т.Т.монтер из Љига –члан.  
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II 

 

            Задатак Комисије за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова 

насељених места на територији Општине Љиг је да предлаже Скупштини општине Љиг 

доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених 

предлагача. 

 

 

 

III 

 

Именовањем ове Комисије престаје дужност председнику и члановима Комисије за 

утврђивање предлога назива улица и установа образоване 18.12.2009. године, 01 бр. 06-

24/09-18 („Службени гласник Општине Љиг“ бр.7“). 

 

 

IV 

 

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

Општине Љиг“. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

 

I Број: 06-28/21-9 

 

 

 

 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Веселин Шиљеговић, с.р. 
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10. 

   

              На основу чл. 5. став 3. и чл. 28. Закона о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, 

бр. 96/2015 и 83/2018) и члана 40. став 1. тачка 71. Статута Општине Љиг („Службени 

гласник Општине Љиг“, бр. 4/2019), Скупштина Општине Љиг, на седници одржаној 

08.09.2021. године,  донела је: 

 

 

ОДЛУКУ 

 

 

Члан 1. 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за озакоњење стамбеног објекта, спратности Пр, бруто 

површине 89м², који је означен као објекат бр. 1, изграђен на кат. парцели бр. 269/4 у КО 

Доњи Бањани, чији су  сувласници у уделима од по ½  Сандић (Витомир) Радомир из Доњих 

Бањана и Сандић (Славомир) Љиља из Доњих Бањана, за који је покренут поступак 

озакоњења по службеној дужности од стране Одељења за општу управу Општинске управе 

Општине Љиг, под бројем IV- 02 бр. 351-198/2021 дана 19.03.2021. године, а који се налази 

у заштитном појасу - појасу општинског некатегорисаног пута бр. 959/1 у КО Доњи Бањани, 

на удаљености мањој од прописане важећом планском документацијом. 

 

Члан 2. 

 

 Ступањем на снагу ове одлуке код надлежног органа Опш+    тинске управе 

Општине Љиг, наставиће се поступак озакоњења предметног  објекта.   

 

Члан 3. 

 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику  Оп-

штине Љиг”. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

I Број: 06-28/21-10  

 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Веселин Шиљеговић, с.р. 
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11. 

На основу члана 99. ст. 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 

бр. 72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010 - одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука 

УС РС, 50/2013 - одлука УС РС, 98/2013 - одлука УС РС, 132/2014, 145/2014,83/2018, 

31/2019. 37/2019- други закон и 9/2020, 52/2021) и члана 40. став 1. тачка 20. Статута 

Општине Љиг („Службени гласник општине Љиг“, бр. 4/19), Скупштина општине Љиг, 

на седници одржаној дана 08.09.2021. године, донела је 

 

 

П Р О Г Р А М 

ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЉИГ 

ЗА 2021.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Овим Програмом отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Љиг за 

2021. годину (у даљем тексту: Програм) обухваћене су парцеле предвиђене за отуђење 

у 2021. години (опремљене), утврђује се рок за покретање и спровођење поступка 

отуђења, као и поступак и начин давања у закуп грађевинског земљишта. 

 

Програм се заснива на решењима и условима предвиђеним законима, подзаконским 

актима и одлукама Општине Љиг. Отуђење грађевинског земљишта које се налази у 

јавној својини Општине Љиг спроводи се у поступку јавног надметања или 

прикупљањем писмених понуда на основу спроведеног јавног огласа, по тржишним 

условима. Изузетно, грађевинско земљиште може се отуђити и по цени која је мања од 

тржишне цене или се може отуђити без накнаде, уз претходно прибављену сагласност 

Владе, а на начин и под условима прописаним законом. 

 

Члан 2. 

За отуђење грађевинског земљишта у 2021. години јавним надметањем или 

прикупљањем писаних понуда предвиђенa je следећa парцелa: 

 

 

СПИСАК ПАРЦЕЛА ПРИПРЕМЉЕНИХ ЗА ОТУЂЕЊЕ 

 

 

Бр. 

 

 

Катастарска 

 Парцела 

 

 

Лист  

непокретности 

 

Катастарска 

 општина 

 

Улица и  

број 

 

Површина 

 у м2 

 

1. 

 

 

6483/5 

 

1542 

 

Љиг 

 

Живорада Јеловића бб 

 

785 
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Члан 3. 

 

Намена и правила грађења за кат. парцелу број 6483/5 КО Љиг одређена су Планом 

генералне регулације насеља Љиг („Сл. Гласник Општине Љиг“ бр.5/2014 и 11/2019). 

Према Информацији о локацији издатој од стране Одељења за општу управу 

општинске управе општине Љиг 02 бр.Службено од 03.06.2019. године намена кат. 

парцеле број 6483/5 КО Љиг по ПГР је: кат. парцела број 6483/5 КО Љиг припада 

површинама намењеним породичном становању-зона С1. 

Максимална површина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 

300м2, двојног 400м2, објеката у прекинутом или непрекинутом низу 200м2. 

Парцела има неопходан приступ са јавне саобраћајнице. 

На површинама опредељеним за индивидуално становање могућа је организација 

становања, као и садржаја који су компатибилни са становањем и који могу подржати 

становање као примарну намену, а то су: пословање, трговина, угоститељство и сл. 

Максимални дозвољени индекс заузетости парцеле  0,5; максимални дозвољени 

индекс изграђености грађевинске парцеле 1,5; максимални степен искоришћености 

парцеле 65%; проценат учешћа зеленила у склопу ове зоне је мин. 35%; дозвољена 

спратност објекта је П+1+Пк. 

 

 

Члан 4. 

 

Отуђење наведених парцела спроводи се у складу са законом и Одлуком о 

прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Општине Љиг, у поступку 

јавног надметања или прикупљања писаних понуда, у складу са Законом. Текстом Јавног 

огласа ближе ће се дефинисати поступак и начин отуђења, као и сви параметри за 

изградњу објеката на наведеним парцелама у складу са важећим планским актом. 

Јавним надметањем, односно прикупљањем писмених понуда јавним огласом, отуђује 

се неизграђено грађевинско земљиште лицу које понуди највећи износ накнаде за 

отуђење у складу са Законом.  

Поступак јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда јавним огласом 

ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини спроводи Комисија 

за спровођење поступка отуђења и размене непокретности у складу са Законом. 

Јавни оглас за прикупљање понуда за отуђење грађевинског земљишта објављује се у 

средствима јавног информисања и званичној интернет страници општине. 

Јавни оглас за прикупљање понуда садржи: 

- основне податке о грађевинском земљишту које је предмет отуђења; 

- опис дозвољене намене, урбанистичке параметре који дефинишу дозвољену намену 

и друга ограничења која важе за објекте који се могу градити на предметном земљишту; 

- податке о комуналној опремљености; 

 -податке о почетној цени за отуђење и динамици плаћања накнаде за отуђење за 

понуђача са најповољнијом понудом; 

- рок за подношење понуда; 

- време и место одржавања јавног надметања; 

- услови за учешће у јавном надметању; 
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- износ и поступак плаћања депозита, као и начин и рок враћања депозита понуђачима 

који предметно земљиште не добију у својину; 

- начин и рок обавештавања понуђача о резултатима надметања; 

- упозорење учеснику чија понуда буде прихваћена, да у случају одустајања од дате 

понуде губи право на повраћај уплаћеног износа на име депозита; 

Уколико је предмет отуђења већи број кат. парцела на истој локацији, јавни оглас за 

отуђење грађевинско земљишта треба да садржи податке за сваку кат. парцелу посебно. 

Понуде се подносе у затвореној коверти,а понуђена цена за земљиште мора бити дата 

у динарском износу који је једнак или већи од почетног износа утврђеног у расписаном 

огласу. 

Неблаговремене и неуредне понуде се одбацују. 

Неблаговремена понуда је понуда која је пристигла после наведеног рока. Неуредна 

понуда је понуда која је поднета у отвореној коверти, у којој понуђена цена није у складу 

са напред наведеним. 

Понуда физичког лица садржи: 

- ознаку кат.парцеле на коју се понуда односи; 

- име и презиме; 

- адресу, ЈМБГ и потпис; 

- доказ о уплаћеном депозиту; 

- број рачуна за враћање депозита; 

- цену земљишта за дату кат.парцелу; 

Понуда правног лица садржи: 

- ознаку кат.парцеле на коју се понуда односи; 

- фирму, матични број и ПИБ; 

- име и презиме директора/лица овлашћеног за заступање и његов потпис; 

- фотокопију Решења о регистрацији АПР,односно другог одговарајућег регистра; 

- оверено пуномоћје којим се представник правног лица овлашћује да учествује у 

надметању у име правног лица; 

-доказ о уплаћеном депозиту; 

-број рачуна за враћање депозита; 

-цену земљишта за дату кат. парцелу; 

О почетку, току и завршетку јавног отварања понуда саставља се записник. 

Неблаговремене понуде се посебно издвајају и не разматрају, што се посебно 

констатује у записнику. 

Понуде за које се по отварању утврди да су неуредне посебно се констатују на 

записник. 

Парцеле за које се утврди да није пристигла ниједна понуда, посебно се констатују на 

записник. 

Поступак се сматра успешним ако за оглашену парцелу Комисија констатује да је 

приспела најмање једна уредна понуда. 

Поступак јавног отварања понуда завршава се након отварања и разматрања свих 

приспелих понуда. 

Поступак отварања понуда је јаван и истом могу, осим понуђача присуствовати сва 

заинтересована лица. 
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                                                           Члан 5. 

 

Непокретности у јавној својини могу се отуђити из јавне својине непосредном 

погодбом, али не испод, од стране надлежног органа процењене тржишне вредности 

непокретности, ако у конкретном случају то представља једино могуће решење, уз 

посебно образложење разлога оправданости и целисходности отуђења и разлога због 

којих се отуђење не би могло реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем 

писмених понуда. Парцеле које представљају предмет отуђења непосредном погодбом 

немогуће је унапред предвидети Програмом, а динамика спровођења поступка отуђења 

зависи од сваког појединачног случаја. Поступак и услови за отуђење грађевинског 

земљишта у јавној својини општине Љиг непосредном погодбом, ближе су дефинисани 

Одлуком о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини општине Љиг. 

 

 

                                                              Члан 6. 

 

Отуђење осталих парцела – грађевинског земљишта у јавној својини Општине Љиг 

које нису обухваћене овим Програмом могуће је спровести уколико су испуњени услови 

предвиђени законом и важећом планском документацијом и уколико је њихово отуђење 

од интереса за Општину Љиг. 

                                           

                  

Члан 7. 

 

   Овај Програм биће објављен у „Службеном гласнику Општине Љиг“ и на интернет    

страници општине. 

   Програм ступа на снагу даном његовог доношења. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

I Број: 06-28/21-11  

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДНИК  

                                                      Веселин Шиљеговић, с.р 
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12. 

На основу чл.40. Статута општине Љиг („Службени гласник општине Љиг“ бр. 4/19) 

и чл.2.  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), а на основу Програма отуђења грађевинског 

земљишта у јавној својини Општине Љиг за 2021. годину, Скупштина општине Љиг дана 

08.09.2021.године, доноси  

 

О Д Л У К У 

 

1. ОТУЂУЈУ СЕ кат.парц.бр. 6483/5 КО Љиг, површине 785м2, градско грађевинско 

земљиште, јавне својине општине Љиг уписана у Лист непокретности бр. 1542 

КО Љиг. 

2. Отуђење наведене катастарске парцеле извршиће се у поступку јавног 

оглашавања, путем прикупљања писаних понуда. 

3. За почетну цену узеће се Процењена тржишна вредност непокретности од стране 

Пореске управе, Одељења за контролу издвојених активности великих локација 

Ваљево, бр.107-464-08-00167/2020-0000 од 16.11.2020.године, која за 

кат.парц.бр. 6483/5 КО Љиг, површине 785м2  износи 525.950,00 дин. 

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

гласнику Општине Љиг“. 
 

Образложење: 
 Програмом отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Љиг за 2021. годину 

донетим од стране Скупштине општине Љиг, обухваћена је само једна парцела која испуњава све 

законом предвиђене услове и то кат.парц.бр. 6483/5 КО Љиг, површине  785м2, градско грађевинско 

земљиште јавне својине општине Љиг уписана у Лист непокретности бр. 1542 КО Љиг. 

 Службено лице је у поступку припреме Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној 

својини општине Љиг од Агенције за реституцију прибавило Потврду бр.446-06-021-001709/2019-

01 од 20. јуна 2019. године, да за кат.парц.бр.6483/5 КО Љиг није поднет захтев за враћање одузете 

имовине, односно обештећење. 

Прибављена је и Процењена тржишна вредност непокретности дата од стране Пореске управе, 

Одељења за контролу издвојених активности великих локација Ваљево, бр.107-464-08-00167/2020-

0000 од 16.11.2020.године, која за кат.парц.бр. 6483/5 КО Љиг, површине 785м2  износи 525.950,00 

дин. 

Из свега горе наведеног одлучено је као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

I Број: 06-28/21-12 

   

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                   Веселин Шиљеговић,с.р. 
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13.                                                                  

 

 

 

 

          На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ 

бр.72/2011,88/2013,104/2016 -др.закон и 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 6. и 

члана 12. 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. тачке 22. Статута општине Љиг 

(„Службени гласник општине Љиг“ бр.4/2021) , Скупштина општине Љиг, дана 

08.09.2021.године, доноси: 

 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

 

О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА  за давање у закуп пословног простора, локала бр.3, 

површине 18,77м2, Дома културе у Љигу  у улици Карађорђева бр.7. 

 

Почетна цена закупа се одређује у износу 12.000,00 динара месечно. 

 

Ова одлука је основ за расписивање огласа за давање у закуп пословног простора који ће 

бити објављен на званичном сајту Општине Љиг, огласној табли Општине Љиг и дневним 

новинама.  

 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења.   

 

 

 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е : 

 

 

 Скупштина општине Љиг, поступајући у складу са чланом 40. став 1. тачка 22. Статута 

Општине Љиг („Службени гласник општине Љиг бр.4/2019) којим је прописано да Скупштина 

општине у складу са законом уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини 
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Општине , уређује висину закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са 

кришћењем простора, доноси одлуку о расписивању огласа за давање у закуп пословног 

простора и то локала бр.3 површине 18,77 м2 у просторијама Дома културе у Љигу, 

ул.Карађорђева бр.7. 

 

На основу чл.6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом и давање у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовнских права као и поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда („Службени гласник РС“, бр.16/2018) „ Непокретне ствари у јавној својини 

се дају у закуп у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда путем јавног 

оглашавања..“ док је чл.12. исте Уредбе предвиђено да се „Пословони простор даје у закуп 

ради стицања прихода, полазећи од процењене тржишне висине закупнине одређене на основу 

општих аката јединица локалне самоуправе......“ .  

 

Висина закупнине дата је на основу прoсечне вредности закупнине пословног простора у 

јавној својини Општине Љиг а на основу досадашњих Одлука о висини закупнине пословног 

простора на истој локацији и која износи 12.000,00 дин. на месечном нивоу. 

 

Након доношења ове Одлуке расписаће се Оглас за давање у закуп пословног простора 

који ће бити објављен у дневним новинама, огласној табли и званичном сајту  општине Љиг. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

I Број: 06-28/21-13 

 

 

 

 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                   Веселин Шиљеговић, с.р. 
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14. 

  

 

 

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

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

08.09.2021.године, донела је 

 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ 

 ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ЉИГ ЗА 2020. ГОДИНУ   

 

 

 

  

I      Усваја се Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Љиг за 

2020. годину.  

 

 

II   Закључак доставити Јавном комуналном предузећу „Комуналац“ Љиг. 

 

 

III   Закључак објавити у „Службеном гласнику Општине Љиг“. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

I Број: 06-28/21-14 
 

 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                         Веселин Шиљеговић,с.р. 
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15. 

  

 

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

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

08.09.2021.године, донела је 

 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЉИГ  

О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  

ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2021.ГОДИНЕ   

 

 

 

  

I  Усваја се Извештај ЈКП „Комуналац“ Љиг о степену усклађености планираних и 

реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. до 

30.06.2021.године.  

 

 

II   Закључак доставити Јавном комуналном предузећу „Комуналац“ Љиг. 

 

 

III   Закључак објавити у „Службеном гласнику Општине Љиг“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

I Број: 06-28/21-15 
 

 

 

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Веселин Шиљеговић,с.р.  
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16. 

 

 

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'' бр. 

42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/2005-испр-др-закона, 83/2005-испр.др.закон и 83/2014-

др.закон) и члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Љиг (''Службени гласник Општине 

Љиг'' број: 4/2019),  Скупштина општине Љиг,  на седници одржаној 08.09.2021.године, 

донела је  

  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА   

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

 

 

I 

 

ПРЕСТАЈЕ ДУЖНОСТ директору Туристичке организације Општине Љиг, 

Владимиру Ивановићу, због истека мандата, закључно са 07.09.2021.године. 

 

 

 

II 

 

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

Општине Љиг''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

I Број: 06-28/21-16 

 

 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Веселин Шиљеговић, с.р. 
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17. 

   

 

 

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'' бр. 

42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/2005-испр-др-закона, 83/2005-испр.др.закон и 83/2014-

др.закон), члана 42. Закона о туризму ( „Службени гласник РС“ бр. 17/2019) и члана 40. став 

1. тачка 14. Статута општине Љиг (''Службени гласник Општине Љиг'' број: 4/2019), 

Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 08.09.2021.године, донела је  

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА    

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

 

I 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ Владимир Ивановић из Љига, за директора Туристичке организације 

општине Љиг, почев од  08.09.2021. године. 

 

 

II 

 

Директор се именује на мандатни период од четири године. 

 

 

III 

 

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

Општине Љиг''. 
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Образложење: 

 

             Чланом 18. став 1. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'' бр. 42/91, 

71/94, 79/05-др.закон, 81/2005-испр.др.закона,83/2005-испр.др.закона и 83/2014-др.закон) 

прописано је да директора установе именује и разрешава оснивач.                                

             Чланом 42. Закона о туризму („Службени гласник РС“ бр. 17/2019) прописани су 

услови које кандидат за директора треба да испуни. 

  Управни одбор Туристичке организације општине Љиг је доставио Скупштини 

дана 13.08.2021. године предлог бр.01-5/2021 од 12.08.2021. године Управног одбора 

Туристичке организације општине Љиг за именовање директора установе. Једногласно је 

предложен Владимир Ивановић из Љига, јер испуњава све законом и конкурсом прописане 

услове. На огласу Националне службе за запошљавање „Послови“ 21.07.2021. године, на 

интернет сајту и огласној табли Општине Љиг,расписан је оглас за директора на који се 

јавио само један кандидат и то Владимир Ивановић из Љига. 

 

Комисија за кадровске, административне и радне односе на седници одржаној 

03.09.2021. године под I бр. 06-27/21 утврдила је Предлог Решења о именовању кандидата 

Владимира Ивановића за директора Туристичке организације општине Љиг.   

              

  Из наведеног је донето Решење као у диспозитиву. 

 

 

 

Решење доставити:  

-  Владимиру Ивановићу из Љига и  

-  Туристичкој организацији општине Љиг 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

 

I Број: 06-28/21-17 

 

  

 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Веселин Шиљеговић, с.р. 
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18. 

 

           На основу члана 46. и 47. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 

РС'' бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 40. Статута општине Љиг (''Службени гласник Општине 

Љиг'' број: 4/2019), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 08.09.2021.године,  

донела је  

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О 

ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП“КОМУНАЛАЦ“ ЉИГ 

 

  

 

 

I    ПРЕСТАЈЕ ДУЖНОСТ вршиоцу дужности директора Јавног комуналног предузећа 

„Комуналац“ Љиг – Влади Сајићу из Љига, због поднете оставке, закључно са 07.09.2021. 

године. 

 

 

 

II   Решење доставити именованом и Јавном комуналном предузећу „Комуналац“  Љиг. 

 

 

 

III Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у  „Службеном гласнику Општине 

Љиг“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

I Број: 06-28/21-18  

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДНИК  

                                                      Веселин Шиљеговић, с.р 
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19. 

 

           На основу члана 52. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' бр. 

15/2016 и 88/2019) и члана 40. Статута општине Љиг (''Службени гласник Општине Љиг'' 

број: 4/2019), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 08.09.2021.године,  донела је  

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О 

ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП“КОМУНАЛАЦ“ ЉИГ 

 

  

 

I    ИМЕНУЈЕ СЕ вршилац дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ 

Љиг – Драган Јанковић, дипл.економиста из Бабајића, почев од 08.09.2021. године. 

 

 

II        Вршилац дужности директора предузећа се именује на период од најдуже годину 

дана.  

 

III   Решење доставити именованом и Јавном комуналном предузећу „Комуналац“  Љиг. 

 

 

IV Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Љиг“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

I Број: 06-28/21-19 

 

 

   

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                   Веселин Шиљеговић,с.р. 
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20.                                                                  

       

На основу члана 21. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' бр. 

15/2016 и 88/2019) и члана 40. Статута Општина Љиг ( „Сл. Гласник Општине Љиг“ бр. 

4/2019), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 08.09.2021.године, донела је  

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  

ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ  

ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ЉИГ 

 

 

 

                                                              I 

 

ПРЕСТАЈЕ ДУЖНОСТ председнику Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа „Комуналац“ Љиг,  Милутину Радисављевић из Љига, услед смрти, закључно са 

24.07.2021. године. 

 

 

                                                            II 

 

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

Општине Љиг''. 

 

 

                                             

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

I Број: 06-28/21-20 

 

 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                   Веселин Шиљеговић, с.р. 
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21. 

  

На основу члана 17, 18. и 19. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' 

бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 40. Статута Општина Љиг ( „Сл. Гласник Општине Љиг“ бр. 

4/2019), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 08.09.2021.године, донела је  

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  

ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ЉИГ 

 

 

 

                                                             I 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ председник Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 

„Комуналац“ Љиг,  Љубивоје Вујић, дипломирани економиста из Љига. 

 

 

                                                      II 

 

            Мандат новоизабраног председника траје до истека мандатног периода Надзорног 

одбора. 

 

 

                                                            III 

 

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

Општине Љиг''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

I Број: 06-28/21-21 
 

 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                         Веселин Шиљеговић,с.р. 



55 

 

 

   08. септембар   2021. године      *     Службени гласник  Општине Љиг       *     БРОЈ        9     

 

22. 

  

На основу члана 20. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'' бр. 42/91, 

71/94 и 79/05-12), члана 41,44а. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 

13/2016 и 30/2016 – испр.) и члана 18. Закона о библиотечко-информационој делатности 

(„Службени гласник РС“ бр. 52/2011) и члана 40. став 1. тачка 14. Статута општине Љиг ('' 

Службени гласник Општине Љиг'' бр. 4/2019), Скупштина општине Љиг, на седници 

одржаној 08.09.2021.године, донела је  

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА  

УПРАВНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ЉИГ“ 

 

 

 

I 

 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  председник и члан Управног одбора Градске библиотеке 

„Љиг“, из реда локалне самоуправе  и то: 

 

-  Драган Јанковић из Бабајића, председник  и  

-  Милка Секулић, проф. српског језика и књижевности из Штавице. 

 

 

II 

 

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

Општине Љиг“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

I Број: 06-28/21-22 
 

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Веселин Шиљеговић,с.р.  
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23. 

      

На основу члана 20. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'' бр. 42/91, 

71/94 и 79/05-12), члана 41. и 42. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 

13/2016 и 30/2016 – испр.) и члана 18. Закона о библиотечко-информационој делатности 

(„Службени гласник РС“ бр. 52/2011) и члана 40. став 1. тачка 14. Статута општине Љиг ('' 

Службени гласник општине Љиг'' '' бр. 4/2019), Скупштина општине Љиг, на седници 

одржаној 08.09.2021.године, донела је  

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА  

УПРАВНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ЉИГ“ 

 

 

I 

ИМЕНУЈУ СЕ председник и члан Управног одбора Градске библиотеке „Љиг“, из 

реда локалне самоуправе: 

 

       -  Милка Секулић, проф.српског језика и књижевности из Штавице, председник  и 

       -  Снежана Михаиловић, проф.раз.наставе из Лазаревца, члан. 

 

 

II 

Мандат новоизабраних чланова Управног одбора траје до истека мандата Управног 

одбора. 

 

 

III 

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

Општине Љиг“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

I Број: 06-28/21-23 

 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Веселин Шиљеговић, с.р. 
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24. 

      
На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“,број 88/2017,27/2018(I) – др.закон и 27/2018 (II) –др.закон, 10/2019 и 6/2020), члана  3. 

Уредбе о  критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи 

јавних основних школа („Сл. гласник. РС“, број 21/2018), и члана 40. Статута општине Љиг 

(„Сл.гласник општине Љиг“ бр. 4/2019), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној дана 

16.07.2021.године доноси 

 

 

О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉИГ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                     

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред јавних основних школа на територији 

општине Љиг (у даљем тексту:мрежа школа). 

 

Члан 2. 

Просторни распоред јавне основне школе  је просторно подручје с којег се  ученици уписују 

у јавну основну школу (у даљем тексту:школа), на основу пребивалишта,односно боравишта .                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Члан 3.                                                                                    

 Мрежу јавних основних школа чине две јавне основне школе које делатност                                              

образовања и васпитања обављају у седишту и ван седишта, организовањем 18 издвојених одељења, 

и једно издвојено одељење основне музичке школе.                             

 

Члан 4. 

Мрежу јавних основних школа чине:                                    

Редни 

број 

Назив школе Седиште и адреса Издвојено 

одељење 

Разредност 

1. Основна школа „Сава 

Керковић“ 

Љиг, ул. Светога 

Саве 22а 

 I-VIII                                                                                                  

   Ба I-IV 

   Бошњановић I-IV                                                                                                                                                                       
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   Бранчић I-IV 

   Дићи I-IV 

   Ивановци I-IV 

   Јајчић I-IV 

   Кадина Лука I-IV 

   Латковић I-IV 

   Моравци I-IV 

   Палежница I-IV 

   Славковица I-IV 

   Цветановац I-IV 

                                                                                                                                                                 Штавица I-IV 

2. Основна школа „Сестре 

Павловић“ 

Белановица, ул. 

Вука Караџића 

27 

 I-VIII 

                        Живковци I-IV 

   Калањевци I-IV 

   Козељ I-IV 

   Пољанице I-IV 

   Шутци I-IV 

 

Члан 5. 

 Основно музичко образовање обавља се у оквиру издвојеног одељења Музичке 

школе“Марко Тајчевић“ из Лазаревца, ул.Бранка Радичевића 27а, од I до VI разреда. 

Издвојено одељење  Музичке школе“Марко Тајчевић“ из Лазаревца образовни процес 

обавља у седишту Основне школе „Сава Керковић“ у Љигу, ул. Светог Саве 22а. 

Члан 6. 

Ступањем на снагу ове одлуке  престаје да важи  Одлука о о мрежи јавних основних школа 

на територији општине Љиг 01 Број 06-25/20-11 од 11.09.2020.године(„Сл. Гласник општине Љиг“, 

број 1/2021). 

Члан 7. 

Ова одлука објављује се  у Службеном гласнику  општине Љиг, по добијању сагласности 

Министарства  просвете, науке  и технолошког развоја, а ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

I Број: 06-21/21-3 

 

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

  Веселин Шиљеговић, с.р. 
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23. 

      

 

 
 ПРЕЧИШШЕН ТЕКСТ И ПРАВНО - ТЕХНИЧКА РЕДАКТУРА  

 

На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС'', бр. 

129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 181. став 1. Закона 

о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – 

УС, 96/15 и 47/17 – аутентично тумачење), члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“, број 63/17) и члана 43. Статута Општине Љиг (''Службени гласник Општине 

Љиг'' бр. 7/08, 10/08 и 6/16), уз  прибављену сагласност Министарства државне управе и 

локалне самоуправе број 015-05-00044/2019-24 од 27.02.2019. године, Скупштина Општине 

Љиг, на седници одржаној дана 19.03.2019. године, донела је: 

 

 

 

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ 

ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

(„Службени гласник општине Љиг“ бр. 4/19 и 7/19) 

 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврују се називи  нових улица и других делова насељених места на 

територији Општине Љиг. 

Члан 2. 

  У насељено место  Ба одређују се следећи називи улица: 

 

1. Улица Главна 

Опис предложене улице Главна – Улица се простире од границе са насељеним местом 

Палежница и од кп 9 и 12 дуж кп 2602, 2605/1, 2636, 2639, 2629 и 2622 све до кп 1358 и 

1373/1 до кп 2624 и предложене улице бр. 9.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Палежница  
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2. Улица Војводе Степе 

Опис предложене улице Војводе Степе – Улица се простире од предложене улице бр. 1 од 

кп 2604 преко кп 439, дуж кп 390, преко кп 102, 118 све до кп 114 и 117 КО Ба. 

 

3. Улица Брезовац 

Опис предложене улице Брезовац – Улица се простире од предложене улице бр. 2 и кп 

390 преко кп 387/1, 399/1, 403 дуж кп 408/3, преко кп 406/1, 87, дуж кп 2609, 2610 све до кп 

840 и 854 и до улице на кп 2626 КО Ба.      

 

4. Улица Ива Гај* 

Опис предложене улице Ива Гај– Улица се простире од улице на кп 2624 и од кп 1150 и 

1097/1, дуж кп 2626 до кп 1328 и 2622 КО Ба.  
 

*исправка назива предложене улице сходно члану 2. Одлуке о измени Одлуке о допуни 

Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места Општине Љиг бр. 

06-20/19-18 од 14.06.2019. године „Службени гласник општине Љиг“ бр.7/19 

 

5. Улица Шеварице 

Опис предложене улице Шеварице – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и од 

кп 2369, дуж кп 2624 до кп 1352 и 1349/1 КО Ба. 

6. Улица Николе Тесле 

Опис предложене улице Николе Тесле – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и 

од кп 2602 преко кп 248, 252, 238/2, 229/2, дуж кп 198 и границе са насељеним местом 

Кaдина Лука тј. до кп 196 и 199 КО Ба. 

 

7. Улица Пупинова 

Опис предложене улице Пупинова – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и од 

кп 2602, дуж кп 351, 261 и 261/2 до кп 265/1 и 264/2 КО Ба. 

 

8. Улица Ступ 

Опис предложене улице Ступ – Улица се простире од предложене улице бр. 9 и кп 2622 

дуж кп 2613, 606/1, 2619, 2613 све до кп 654 и 639 КО Ба. 

 

9. Улица Брђанска 

Опис предложене улице Брђанска – Улица се протире од предложене улице бр. 1 и од кп 

2640 дуж кп 2625, 2624, 2622, 2620 и 2618 све до кп 741/9 и 758 КО Ба. 

 

10. Улица Сувоборска 

Опис предложене улице Сувоборска – Улица се простире од предложене улице бр. 9 кп 

2622, поред кп 800 и 799/4 дуж кп 2622 све до кп 2357 и 2356/1 до предложене улице бр. 19 

и кп 2651 КО Ба. 

 

11. Улица Гранитна 

Опис предложене улице Гранитна – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 

2639, од кп 1177 и 1426 дуж кп 2628 и 2630 све до пута на кп 2634 и бочних кп 999 и 1508 

КО Ба. 
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12. Улица Палашица 

Опис предложене улице Палашице – Улица се простире од предложене улице бр. 15 и кп 

2633 преко кп 1518, 1514, 1522/2, 1600/1 и 1603/3 до кп 1604/1 КО Ба. 

 

13. Улица Цара Душана 

Опис предложене улице Цара Душана – Улица се простире од предложене улице бр. 15 и 

кп 2633 поред кп 999 и 1509 дуж кп 2634, 2643, 2633 све до границе са насељеним местом 

Славковица и до кп 1657 и 1664/3 КО Ба. 

 

14. Улица Брдо 

Опис предложене улице Брдо – Улица се простире дуж границе са насељеним местом 

Славковица и од предложене улице бр. 13 и кп 2633 дуж кп 2660, 2642 и 2659 све до кп 1566 

КО Ба.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Славковица. 

 

15. Улица Чичерак 

Опис предложене улице Чичерак – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 

2636, дуж кп 2633 све до пута на кп 2643 и кп 1624 и 1623 КО Ба. 

 

16. Улица Рајачка 

Опис предложене улице Рајачка – Улица се простире од предложене улице бр. 17 и кп 

2649 дуж кп 2645 све до кп 1796 и 1797/3 КО Ба. 

 

17. Улица Умка 

Опис предложене улице Умка – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и од 

 кп 2622 дуж кп 2649, преко кп 2482, 2497 и 2508/3 све до кп 2509/2 КО Ба. 

 

18. Улица Мало Брдо 

Опис предложене улице Мало Брдо – Улица се простире од предложене улице бр. 17 и кп 

2649 дуж кп 2653 све до кп 2438/1 и 2439 КО Ба тј. до границе са насељеним местом Полом. 

 

19. Улица Баричка врата 

Опис предложене улице Баричка врата – Улица се простире од границе са насељеним 

местом Планиница од кп 2266/1 дуж кп 2663, 2651све до кп 2600/4 и 2413 КО Ба и до 

границе са насењеним местом Брајићи. 

 

 

Члан 3. 

  У насељено место Бабајић одређују се следећи називи улица: 

 

1. Улица Ваљевски пут 

* Опис предложене улице Ваљевски пут – Улица се простире од границе са насељеним 

местом Милавац, простире се дуж кп 1294, иде дуж кп 1326 до кп 627/1 уписане у КО 

Бабајић, улица се завршава на граници са насељеним местом Велишевац. 
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*исправка описа предложене улице сходно члану 3. Одлуке о измени Одлуке о допуни 

Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места Општине Љиг бр. 

06-20/19-18 од 14.06.2019. године „Службени гласник општине Љиг“ бр.7/19 

 

2. БРИСАНА* 
 

* брисан предложена улица сходно члану 4. Одлуке о измени Одлуке о допуни Одлуке о 

утврђивању назива улица и других делова насељених места Општине Љиг бр. 06-20/19-

18 од 14.06.2019. године „Службени гласник општине Љиг“ бр.7/19 

 

3. Улица Годевачка 

Опис предложене улице Годевачка – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 

1294 дуж кп 1285, 1286 све до кп 708/1 и 753/4 и границе са насељеним местом Велишевац. 

 

4. Улица Зелени венац 

Опис предложене улице Зелени венац – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и 

кп 1294 дуж кп 1284 и 1287 све до кп 771/8 и 936/6 КО Бабајић све до границе са насељеним 

местом Велишевац. 

 

5. Улица Централна 

Опис предложене улице Централна - Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 

1294 дуж кп 124/2, 1282/2, 1288, 1289, 1290/2 све до кп 833/2 и 857/2 и до границе са 

насељеним местом Љиг. 

 

6. Улица Оскоруша 

Опис предложене улице Оскоруша – Улица се простире целом дужином дуж границе 

 са насељеним местом Велишевац дуж кп 1325 од кп 1326 све до границе са насељеним  

местом Љиг до кп 1005 КО Бабајић. 

 

7. Улица Бела земља 

Опис предложене улице Бела земља – Улица се простире од званичне улице пут Алимпија 

Васиљевића 51291 КО Љиг дуж кп 996/3, 1006/2, 996/1 све до кп 997/3 КО Бабајић. 

 

8. Улица Бабајичка коса  

Опис предложене улице Бабајичка коса - Улица се простире од званичне улице пут 

Алимпија Васиљевића 51291 КО Љиг дуж кп 908/4, 907/4 и 908/6 КО Бабајић. 

 

9. Улица Ђурђевданска 

Опис предложене улице Ђурђевданска – Улица се простире од предложене улице бр. 10 

и кп 1295 дуж кп 1281 све до кп 1288 КО Бабајић. 

 

10. Улица Љишка 

Опис предложене улице Љишка – Улица се простире дуж границе са КО Цветановац на 

кп 1318, затим кп 1295 на КО Бабајић, па поново дуж границе са истим насељеним местом 

1319/2 све до кп 198 КО Бабајић. 
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Члан 4. 

  У насељено место Бошњановић одређују се следећи називи улица: 

 

 1. Улица Жуто брдо 

Опис предложене улице Жуто брдо  – Улица се простире од административне границе са 

КО Врачевић дуж кп 613 све до административне границе са КО Милавац.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Врачевић и КО Милавац. 

 

2. Улица Колубарска 

Опис предложене улице Колубарска – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 

613 дуж кп 204 и 214 све до кп 612/3 КО Бошњановић. 

 

3. Улица Кацапа 

Опис предложене улице Кацапа– Улица се простире од кп 613 дуж кп 234 и 172 све до кп 

614/1 КО Бошњановић. 

 

4. Улица Пролећна 

Опис предложене улице Пролећна - Улица се простире од административне границе са 

КО Врачевић дуж кп 59 и 43 све до пута на кп 39/2 КО Бошњановић.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Врачевић 

 

5. Улица Путничка 

Опис предложене улице Путничка – Улица се простире од кп 172 дуж кп 144 и 142 преко 

кп 73 и 84 КО Бошњановић. 

 

6. Улица Гај Брђани 

Опис предложене улице Гај Брђани – Улица се простире од административне границе са 

КО Дучић дуж кп 614/1 и 615/4 све до кп 613 КО Бошњановић.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Дучић 

 

7. Улица Школска 

Опис предложене улице Школска – Улица се простире од кп 614/1 дуж кп 127, 340/4 

 и 344/8 све до кп 344/4 КО Бошњановић. 

 

8. Улица Гај 

Опис предложене улице Гај– Улица се простире од кп 614/1 дуж кп 355, 347/9, 345/2, 

561/3, 566/8, 582/1, 581/6 и 582/2 КО Бошњановић све до административне границе са КО 

Милавац. 

 

9. Улица Планина 

Опис предложене улице Планина – Улица се простире од кп 614/1 дуж кп 616 и 572 све 

до кп 613 КО Бошњановић. 
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Члан 5. 

  У насељено место Бранчић одређују се следећи називи улица: 

 

1. Улица Ибарски пут  

Опис предложене Ибарски пут – Улица се простире од границе са насељеним местом Љиг 

дуж кп 1761 све до границе са насељеним местом Моравци.  

Напомена: Улица је зајеничка са КО Љиг и КО Моравци 

 

2. Улица Зелени венац 

Опис предложене улице Зелени венац – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и 

од кп 1781 дуж кп 1729 све до улице на кп 1726 КО Бранчић. 

 

3. Улица Белановачки пут 

Опис предложене улице Белановачки пут – Улица се простире од предложене улице бр. 

1 и од кп 1781 дуж кп 1732/1 све до кп 171/2 и 169 и границе са насељеним местом Ивановци.  

Напомена: Улица је зајеничка са КО Ивановци 

 

4. Улица Остенак 

Опис предложене улице Остенак– Улица се простире од предложене улице бр. 4 и кп 

1732/1 дуж кп 1731 и 1726 све до предложеног пута бр. 3 и кп 1728 КО Бранчић. 

 

5. Улица Ђурђевданска 

Опис предложене улице Ђурђевданска – Улица се простире од границе са насељеним 

местом Моравци и од кп 132/1 дуж кп 1756, 115, 1728 све до кп 291 и 258/1 КО Бранчић. 

 

6. Улица 1300 каплра 

Опис предложене улице 1300 каплара – Улица се простире између званичне улице бр. 5 

и кп 1728 дуж кп 90/3, преко 84/1, 81/3 и 101 до предложеног пута бр. 3 и кп 1732/1 КО 

Бранчић. 

 

7. Улица Пусто поље 

Опис предложене улице Пусто поље – Улица се простире од предложене улице бр. 3 и кп 

1732/1 дуж кп 372/3, 384/7, 818/4, 1745/1 и 1745/3 до кп 1141/2 и 1026/1 КО Бранчић. 

 

8. Улица Оца Јустина Поповића 

Опис предложене улице Оца Јустина Поповића – Улица се простире дуж границе са  

насељеним местом Љиг и то од кп 708/5 дуж кп 2582/2, 2582/1, 21737 КО Љиг све до кп 

 922 КО Бранчић.  

Напомена: Улица је зајеничка са КО Љиг 

9. Улица Јасенак 

Опис предложене улице Јасенак – Улица се простире од границе са насељеним местом 

Љиг и кп 923 и 961 дуж кп 1738/1, 1738/2 до кп 805 КО Бранчић.  

 

10.Улица Челника Влгдрага 
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Опис предложене улице Челника Влгдрага – Улица се простире дуж границе са 

насељеним местима Гукош и Дићи од кп 1093, дуж кп 1758/1 све до кп 1648/1 КО Бранчић.  

Напомена: Улица је зајеничка са КО Гукош и КО Дићи 

 

11. Улица Жути пут 

Опис предложене улице Жути пут – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и кп 

1758/1 дуж кп 1741/1, 1741/2 и 1741/3 до расрскинице са предложеном улицом бр. 9 и кп 

805 КО Бранчић. 

 

12. Улица Јелав 

Опис предложене улице Јелав – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и кп 1758/1 

дуж кп 1746/3, 1746/2, 1746/1 све до предложене улице бр. 7 и кп 1745/1 КО Бранчић. 

 

13. Улица Пријатељска 

Опис предложене улице Пријатељска – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и 

кп 1758/1 дуж кп 1747/5 и 1255 до кп 1242 КО Бранчић. 

 

14. Улица Видовданска 

Опис предложене улице Видовданска – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и 

кп 1758/1 дуж кп 1748, 1533, 1748 све до предложене улице бр. 15 и кп 1749/1 КО Бранчић. 

 

15. Улица Шумска 

Опис предложене улице Шумска – Улица се простире од границе са насељеним местом 

Дићи од кп 1658 и 1715, дуж кп 1749/1 све до предложене улице бр. 17 и кп 1747/2 КО 

Бранчић. 

 

16. Улица Мајска 

Опис предложене улице Мајска – Улица се простире од предложене улице бр. 17 и кп 

1747/2 преко кп 1318, 1313, 1327/1 све до кп 1326 КО Бранчић. 

 

17. Улица Јасик 

Опис предложене улице Јасик – Улица се простире од кп 1306 и 1483 дуж кп 1747/2, 

1747/1, 992 (КО Ивановци) и 1398/1 КО Бранчић. 

 

У насељено место Бранчић одређују се следећи називи засеока: 

 

1. Засеок Разбојиште 

Опис предложеног засеока Разбојиште – Засеок обухвата објекте на кп 1592/2 КО 

Бранчић. 

 

 

Члан 6. 

  У насељено место Велишевац одређују се следећи називи улица: 

 

1. Улица Оскоруша 
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Опис предложене улице Оскоруша – Улица се простире дуж границе са насељеним 

местом Бабајић од кп 6/1 дуж кп 1423 све до кп 249/4 КО Велишевац и границе са 

насељеним местом Љиг.  

Напомена : Улица је заједничка са насељеним местом Бабајић 

 

2. Улица Ваљевски пут 

Опис предложене улице Ваљевски пут – Улица се простире дуж границе са насељеним 

местом Ракари од раскрснице са предложеном улицом бр. 1 и од кп 6/1 даље дуж кп 1422 

све до кп 42/4 и границе са насељеним местом Гуњица.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Ракари 

 

3. Улица Дубравачка 

Опис предложене улице Дубравачка –– Улица се простире од границе са насељеним 

местом Гуњица од кп 44 и 46/1 дуж кп 45, 39/6, 24/7 све до кп 23 и 24/22 КО Велишевац. 

 

4. Улица Гуњичка 

Опис предложене улице Гуњичка – Улица се простире дуж границе са насељеним местом 

Гуњица од кп 913 дуж кп 921 све до кп 922 КО Велишевац. 

 

5. Улица Ранковачка 

Опис предложене улице Ранковачка – Улица се простире од предложене улице бр. 4 и од 

кп 1409 дуж кп 45 све до кп 54 и 927/1 КО Велишевац. 

 

6. Улица Глумач 

Опис предложене улице Глумач – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 1423, 

дуж кп 1409, 1410, 1209/6, преко 1213/2, 1411, 1329/5, 1327, 1382 све до кп 1395 КО 

Велишевац. 

 

7. Улица Јазмак 

Опис предложене улице Јазмак – Улица се простире од предложене улице бр.11 и кп 1409 

дуж кп 160 и 109 све до предложене улице бр. 1, кп 1423 и границе са насељеним местом 

Бабајић. 

 

8. Улица Бела земља 

Опис предложене улице Бела земља – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 

1423 дуж кп 1415, преко кп 464, 467 и поново 1415 до кп 1405 КО Велишевац и предложене 

улице бр. 11. 

 

9. Улица Пашњак 

Опис предложене улице Пашњак - Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 

1423 дуж кп 1414 све до кп 431 КО Велишевац. 

 

10.Улица Љишка  

Опис предложене улице Љишка - Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 1423 

дуж границе са насељеним местом Љиг и кп 11413 (КО Љиг) затим преко кп 388/2, 386/2, 

391, 396/1, 385 све до предложене улице бр. 11 и кп 371/1 КО Велишевац. 



67 

 

 

11. Улица Жеравачка 

Опис предложене улице Жеравачка – Улица се простире од предложене улице бр. 6 и  

кп 1410, дуж кп 1409, 149/2, 447, 371/1 све до границе са насељеним местом Љиг код кп  

367 и 1404/1 КО Велишевац. 

 

12. Улица Виноградска 

Опис предложене улице Виноградска – Улица се простире од предложене улице бр. 6 и 

кп 1410 дуж кп 981 све до кп 975/1 КО Велишевац. 

 

13. Улица Брдо 

Опис предложене улице Брдо – Улица се простире од предложене улице бр. 11 и кп 1409 

дуж кп 1018, 1412, 1082 све до кп 1110 КО Велишевац. 

 

14. Улица Шумска 

Опис предложене улице Шумска - Улица се простире од предложене улице бр. 11 и кп 

371/1 дуж кп 570, 1417 све до кп 761 и 615 КО Велишевац. 

 

15. Улица Медничка 

Опис предложене улице Медничка – Улица се простире од границе са КО Љиг од кп 496/2 

и 650 дуж кп 1416/1, 1417, 738/1, 1416/1 све до кп 802/1 и 722 КО Велишевац. 

 

16. Улица Кеј 

Опис предложене улице Кеј – Улица се простире од границе са насељеним местом Љиг од 

кп 654 и 665/3 дуж кп 1408/1 све до кп 701 и 687 и границе са насељеним местом Кадина 

Лука.  

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Љиг      

 

 

Члан 7. 

  У насељено место Гукош одређују се следећи називи улица: 

 

1. Улица Ибарска  

Опис предложене улице Ибарска – Улица представља део магистралног пута Ибарска 

магистрала и простире се од границе са насељеним местом Љиг од кп 630 дуж кп 1513/2 и 

1514 све до кп 1327/2 и 1328/6 КО Гукош и до границе са насељеним местом Дићи.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Љиг и КО Дићи. 

 

2. Улица Звекара 

Опис предложене улице Звекара – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 

1513/2 преко кп 1039/2 , дуж кп 1490, 824, преко кп 817/3, дуж кп 1490, све до кп 794 КО 

Гукош. 

 

3. Улица Петаковачка 
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*Опис предложене улице Петаковачка – Улица почиње од улице Челника Влгдрага, дуж 

кп 207, преко 381 и 317/3 све до кп 315 и 316 све у КО Гукош. 

 

*исправка описа предложене улице сходно члану 5. Одлуке о измени Одлуке о допуни 

Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места Општине Љиг бр. 

06-20/19-18 од 14.06.2019. године „Службени гласник општине Љиг“ бр.7/19 

 

4. Улица Боблијска 

Опис предложене улице Боблијска – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и  

кп 1513/2 дуж кп 1486/1,1493, 1486/1 све до границе са насељеним местом Бранчић и кп  

1509 где почиње предложена улица бр. 7. 

 

5. Улица Дубоки поток 

Опис предложене улице Дубоки поток – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и 

кп 1514 дуж кп 1488/1 све до пута на кп 1509 КО Гукош где је и граница са насељеним 

местом Бранчић. 

 

6. Улица Видовданска 

Опис предложене улице Видовданска – Улица се простире од пута на кп 1509 и границе 

са насељеним местом Бранчић дуж кп 1489, преко кп 917, 908/2 све до кп 877 и 879/1 КО 

Гукош. 

 

7. Улица Челника Влгдрага 

Опис предложене улице Челника Влгдрага 

 – Улица се целом дужином налази на граници са насељеним местом Бранчић и то од кп 

1486/1 дуж кп 1509 све до тромеђе са насељеним местом Дићи до кп 99/2 КО Гукош.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Бранчић и КО Дићи. 

 

8. Улица Доња Липовица 

Опис предложене улице Доња Липовица – Улица се простире од предложене улице бр. 1 

и кп 1514 дуж кп 1488/3, преко кп 1478, дуж 1026, 1408/2, 1499, 1236, 1237, 1248, 1253, 

преко 1260/1, 1270 све до кп 1275/1 и 1275/2 и до пута на кп 1222 КО Гукош. 

 

9. Липовачки венац 

Опис предложене улице Липовачки венац – Улица се простире од кп 1131/1 и 1130, преко 

кп 1137 и 1141 дуж кп 1222 и 1223 све до кп 1431 и 1437 КО Гукош. 

 

У насељено место Гукош одређују се следећи називи засеока: 

 

1. Засеок Јанковићи 

Опис предложеног засеока Јанковићи – Засеок подразумева објекте који се налазе на кп 

554 и 546 КО Гукош. 
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Члан 8. 

  У насељено место Дићи одређују се следећи називи улица: 

 

1. Улица Ибарска 

Опис предложене улице Ибарска – Улица представља део магистралног пута Ибарска 

магистрала и простире се од границе са насељеним местом Гукош од кп 7/1 и 10/2 дуж кп 

874/1, 874/2, 874/6 и 874/7 све до кп 395/3 КО Гукош тј. до границе са насељеним местом 

Доњи Бањани.  

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местима Гукош и Доњи Бањани 

 

2. Улица Ана Владислава 

Опис предложене улице Ана Владислава – Улица се простире од магистралног пута на 

кп 874/2 дуж кп 23/3, 23/4, 23/1 до границе са насељеним местом Бранчић и до кп 862. 

 

3. Улица Челника Влгдрага 

Опис предложене улице Челника Влгдрага – Улица се простире од магистралног пута и 

кп 874/7 дуж кп 859/1 па затим дуж границе са насељеним местом Бранчић и кп 

 862 од кп 59/1 све до кп 1/2 где се састаје са предложеном улицом на кп 23/1.  

Напомена: Предложена улица је заједничка са насељеним местом Бранчић. 

 

4. Улица Дићка Главица 

Опис предложене улице Дићка Главица – Улица се простире од предложене улице бр. 3 

и од кп 859/1, 212 и 213 дуж кп 192 па поново до предложене улице бр. 3 и кп 859/1, 163/6 

и 162/2 КО Дићи. 

 

5. Улица Карађорђева 

Опис предложене улице Карађорђева – Улица се простире од предложене улице бр. 1 на 

магистралном путу и кп 874/7 дуж кп 272 и 863 све до границе са насељеним местом 

Бранчић и кп 258 КО Дићи. 

 

6. Улица Гордане Косановић 

Опис предложене улице Гордана Косановића – Улица се простире од предложене улице 

бр. 1 на магистралном путу и кп 874/7 дуж кп 401, 865, 357 и 1536 све до кп 348 КО Дићи.  

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Доњи Бањани. 

 

7. Улица Липовачка 

Опис предложене улице Липовачка – Улица се простире од границе са КО Гукош од кп 

861/2 и 726 дуж кп 860/1, 860/3, 625/2 и 613/2 до кп 613/1 и 612/1 до границе са са насељеним 

местом Доњи Бањани. 

 

8. Улица Шумадијска 

Опис предложене улице Шумадијска – Улица се простире од предложене улице бр. 7 на 

кп 860/1 дуж кп 722 све до кп 743/3 КО Дићи. 
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9. Улица Равногорска 

Опис предложене улице Равногорска – Улица се простире од предложене улице бр. 7 на 

кп 860/3 дуж кп 689/1 све до кп 685 и 679/1 КО Дићи. 

 

10.Улица Сама буква  

Опис предложене улице Сама буква – Улица се простире од предложене улице бр. 7 на 

кп 809/1 од кп 613/1 и 810 дуж исте катастарске парцеле 809/1 све до кп 787 и 788/4 КО 

Дићи. 

 

11. Улица 1300 каплара 

Опис предложене улице 1300 каплара – Улица се простире од магистралног пута и кп 

874/7 дуж кп 867 и 868 и 606/1 све до кп 606/4 и границе са КО Доњи Бањани.  

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Доњи Бањани. 

 

12. Улица Голубачка * 

Опис предложене улице Голубачка – Улица се простире од граници са насељеним местом 

Доњи Бањани на кп 606/17, кп 606/18 све у КО Дићи.  

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Доњи Бањани. 
 

*додата нова предложена улица сходно члану 6. Одлуке о измени Одлуке о допуни 

Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места Општине Љиг бр. 

06-20/19-18 од 14.06.2019. године „Службени гласник општине Љиг“ бр.7/19 

 

 

Члан 9. 

  У насељено место Доњи Бањани одређују се следећи називи улица: 

 

1. Улица Ибарска  

Опис предложене улице Ибарска – Улица се налази на магистралном путу Ибарска 

магистрала и простире се од границе са насељеним местом Дићи од кп 20/3 и 19/1 дуж кп 

979 све до кп 957/2 и границе са насељеним местом Штавица.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Дићи и КО Штавица 

 

2. Улица Лепопољски пут 

Опис предложене улице Лепопољски пут – Улица се простире од предложене улице бр. 

3 и кп 953/2, 93/2 и 953/1 све до кп 51 и 40 КО Доњи Бањани. 

 

3. Улица Обилићева 

Опис предложене улице Обилићева – Улица се простире од магистралног пута и кп 979 

дуж кп 951/1 и 954 све до кп 148/4 и 148/1 КО Доњи Бањани. 

 

4. Улица Ретки гај 

Опис предложене улице Ретки гај - Улица се простире од магистралног пута и кп 979 дуж 

кп 957/1 целом дужином на граници са насељеним местом Штавица и до кп 152/2.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Штавица 
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5. Улица Железничка 

Опис предложене улице Железничка - Улица се простире од предложене улице бр. 6 и од 

кп 949/3 дуж кп 949/4 све до кп 180/2 и 371 КО Доњи Бањани тј. до границе са КО Штавица. 

 

6. Улица 1300 каплара 

Опис предложене улице 1300 каплара - Улица се простире од границе са насељеним 

местом Дићи и од кп 2/2 и 3/02 дуж кп 950/1 све до границе са КО Лалинци до кп 502/4 КО 

Доњи Бањани. 

 

7. Улица Голубачка 

Опис предложене улице Голубачка - Улица се простире од предложене улице бр. 6 и од 

кп 950/1 дуж кп 959/1 све до кп 506/8 и 503/3 КО Доњи Бањани. 

 

8. Улица Шиљача 

Опис предложене улице Шиљача - Улица се простире од предложене улице бр. 6 и од кп 

950/1 дуж кп 958/1 и 353 све до кп 195/1 КО Доњи Бањани. 

 

9. Улица Немањина 

Опис предложене улице Немањина – Улица се простире од кп 961/1 преко кп 449/1, 451/3, 

453/4, 495/2, 499/19 и 499/4 све до кп 499/2 и 498/1 КО Доњи Бањани. 

 

10.Улица Сокољанска  

Опис предложене улице бр. 10 - Улица се простире од границе са насељеним местом  

Дићи од кп 511 дуж кп 963 и 964 преко кп 771, 766, диж 966 све до кп 729 и 755 КО  

Доњи Бањани. 

 

11. Улица Гордане Косановић 

Опис предложене улице Гордане Косановић – Улица се простире дуж границе са 

насељеним местом Дићи од кп 28 дуж кп 973 до кп 31 КО Доњи Бањани.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Дићи. 

 

У насељено место Доњи Бањани одређују се следећи називи засеока: 

 

1. Засеок Павловића 

Опис предложеног засеока Павловића – Засеок се налази недалеко од границе са 

насељеним местом Славковица и обухвата објекте на кп 866/1, 886/2, 884/1, 888 и 890/10 

КО Доњи Бањани. 

                                                   

Члан 10. 

 

У насељено место Живковци одређују се следећи називи улица: 

 

1. Улица Видовданска 
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Опис предложене улице Видовданска – Улица се простире од предложене улице бр. 7 и 

кп 2629 дуж кп 737, 90, 62 све до кп 2640 КО Живковци и границе са насељеним местом 

Гараши. 

 

2. Улица Оњешка горња 

Опис предложене улице Оњешка горња – Улица се простире од предложене улице бр. 3 

и кп 427, дуж кп 381 све до кп 380/3 и 382/1 КО Живковци. 

 

3. Улица Оњешка доња 

Опис предложене улице Оњешка доња – Улица се простире од границе са насељеним 

местом Гараши и од кп 2645, дуж кп 427 преко кп 412/5, 411, 538/2 и 536/13 КО Живковци. 

 

4. Улица Центар  

Опис предложене улице Центар  – Улица се простире дуж границе са насељеним местом 

Гараши и то од кп 449/1 дуж кп 2645, 2649, 2629 све до кп 1081 и 2631 КО Живковци.  

Напомена: Улица заједничка са насељеним местом Гараши. 

 

5. Улица Шумадијска  

Опис предложене улице Шумадијска – Улица се простире од предложене улице бр. 4 и 

кп 2629, дуж кп 2628 све до кп 650 и 916/4 КО Живковци. 

 

6. Улица Пењаци 

Опис предложене улице Пењаци – Улица се простире од предложене улице бр. 7 и кп 2629 

дуж кп 760 све до кп 789/4 и 782/1 КО Живковци.  

 

7. Улица Живковачка 

Опис предложене улице Живковачка – Улица се простире од границе са насељеним 

местом Калањевци и од кп 1184, 1185/1 дуж кп 2629 и 2631 све до кп 953 и 1085/4 КО 

Живковци.  

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Калањевци. 

8. Улица Мајевичка греда 

Опис предложене улице Мајевичка греда – Улица се простире од границе са насељеним 

местом Калањевци и од кп 2629 дуж кп 2601 и 2602 све до кп 2610 и 2069/4 КО Живковци. 

9. Улица Опленачка 

Опис предложене улице Опленачка– Улица се простире од предложене улице бр. 7 и од 

кп 2629, затим дуж кп 1178 све до кп 2601 КО Живковци и до предложене улице бр. 8. 

 

10. Улица Пролећна 

Опис предложене улице Пролећна – Улица се простире од предложене улице бр. 7 и од 

кп 2629 дуж кп 1319/2, 1417 и 921 све до кп 1250/5 и 1261/1 КО Живковци. 

 

11. Улица Путничка 

Опис предложене улице Путничка – Улица се простире од предложене улице бр. 7 и од 

кп 2631 дуж кп 1074 све до кп 1046 и 1071 КО Живковци. 

 

12. Улица Качерска 
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Опис предложене улице Качерска – Улица се простире од предложене улице бр. 8 и од 

кп 2601 дуж кп 1230 све до кп 1241 и 1244/4 КО Живковци. 

 

13. Улица Ломина 

Опис предложене улице Ломина – Улица се простире од предложене улице бр. 16 и од 

кп 2651 дуж кп 1323 све до пута на кп 2603 КО Живковци. 

 

14. Улица Солунских ратника 

Опис предложене улице Солунских ратника – Улица се простире од предложене улице 

бр. 8 и од кп 2601 дуж кп 1377, преко кп 1392 и 1393/1 све до кп 1395/1 КО Живковци. 

 

15. Улица Војводе Мишића 

Опис предложене улице Војводе Мишића – Улица се простире од предложене улице бр. 

16 и од кп 1478 и 1646/2 дуж кп 2605 све до кп 1416/2 и 1466/4 КО Живковци. 

 

16. Улица Војводе Путника 

Опис предложене улице Војводе Путника – Улица се простире од предложене улице бр. 

7 и од кп 2631 дуж границе са насељеним местом Гараши и кп 2651, 1357, 2654, 2606, преко 

кп 1856, 1881/2, 1886/1, 1888/2 све до кп 2601 (све кп у КО Живковци) све до предложене 

улице бр. 8.  

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Гараши. 

 

17. Улица Змајевачка 

Опис предложене улице Змајевачка – Улица се простире дуж границе се насељеним 

местом Калањевци од кп 1940 дуж кп 2658 све до улице на кп 1948 КО Живковци.  

Напомена: Улица заједничка са насељеним местом Калањевци. 

 

18. Улица Светог Саве 

Опис предложене улице Светог Саве – Улица представља наставак званичне улице 

Ђенерала Илије Ђукића ок кп 2455/4 и 2450/4 дуж кп 2610 и 2611 све до границе са 

насељеним местом Драгољ и кп 2140/1 и 2129/1 КО Живковци.  

Напомена: Улица заједничка са насељеним местом Драгољ. 

19. Улица Дрењинска  

Опис предложене улице Дрењинска – Улица се простире од предложене улице бр. 18 и 

кп 2610, дуж кп 2208, 2619 и 2620 све до кп 2440 и 2423 КО Живковци. 

 

20. Улица Зелени венац 

Опис предложене улице Зелени венац – Улица се простире од предложене улице бр.19 и 

од кп 2620, дуж кп 2621 све до границе са насељеним местом Драгољ и до кп 2670 КО 

Живковци. 

 

У насељено место Живковци одређују се следећи називи засеока: 

 

1. Засеок Петровићи 

Опис предложеног засеока Петровићи – Засеок се обухвата објекте који се налазе на кп 

2036, 2037 и 2035/2 КО Живковци. 
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Члан 11. 

 

У насељено место Ивановци  одређују се следећи називи улица: 

 

1. Улица Карађорђева  

Опис предложене улице Карађорђева – Улица се простире од границе са насељеним 

местом Моравци и од кп 181 дуж кп 1512 све до кп 92 и 82 КО Ивановци до границе са 

насељеним местом Пољанице. 

 

2. Улица Камаљ 

Опис предложене улице Камаљ – Улица се простире од границе са КО Моравци и кп 208/2 

и 1533 дуж кп 1513 до кп 506 КО Ивановци тј до предложене улице бр. 10. 

 

3. Улица Качерски пут 

Опис предложене улице Качерски пут – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и 

кп 1512 дуж кп 1514, 1513, 1516, 1519 и 1520 све до границе са насељеним местом Шутци 

код кп 1477 и 1457/2. 

 

4. Улица Цветна 

Опис предложене улице Цветна – Улица се простире дуж границе са КО Пољанице од кп 

92 дуж кп 1515 све до кп 1516 КО Ивановци.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Пољанице. 

 

5. Улица Белановачки горњи пут 

Опис предложене улице Белановачки горњи пут – Улица се простире од предложене 

улице бр. 3 и кп 1519, дуж кп 1516 све до кп 223/1 КО Ивановци и до границе са насељеним 

местом Пољанице.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Пољанице. 

 

6. Улица Првомајска 

Опис предложене улице Првомајска – Улица се простире од границе са насељеним 

местом Козељ од кп 251 и 280 дуж кп 265 све до кп 266/1 и границе са насељеним местом 

Пољанице.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Пољанице и КО Козељ. 

 

7. Улица Митровданска 

Опис предложене улице Митровданска – Улица се простире од предложене улице бр.8 и 

кп 1516 дуж кп 1517, преко кп 296/3 и 283/1 све до кп 289 КО Ивановци. 

 

 

8. Улица Јелење 

Опис предложене улице Јелење– Улица се простире од предложене улице бр. 3 и од кп 

1513 дуж кп 362, 1518 све предложене улице бр. 9 и кп 1516 КО Ивановци. 

 

9. Улица Белановачки доњи пут 
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Опис предложене улице Белановачки доњи пут – Улица се простире од предложене 

улице бр. 3 и кп 1513 дуж кп 1516 све до кп 929/1 и 931/4 КО Ивановци и до границе са КО 

Бранчић.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Бранчић. 

 

10. Улица Рашковац 

Опис предложене улице Рашковац – Улица се простире од предложене улице бр. 3 и кп 

1514 дуж кп 1513, 516 и 738 све до кп 1516 КО Ивановци и предложене улице бр. 9. 

 

11. Улица Путничка 

Опис предложене улице Путничка – Улица се простире од предложене улице бр 9 и од кп 

1516 дуж кп 1531 и 699 све до кп 679 КО Ивановци. 

 

12. Улица Шеварице 

Опис предложене улице Шеварице – Улица се простире од предложене улице бр. 11 и кп 

699, дуж кп 703, 1524, 1525, 1289, 703 све до кп 1526/4 и предложене улице бр. 14. 

 

13. Улица Зелени венац 

Опис предложене улице Зелени венац – Улица се простире од предложене улице бр. 14 и 

од кп 1526/1, дуж кп 1013 све до кп 1026 КО Ивановци. 

 

14. Улица Ивановачка 

Опис предложене улице Ивановачка – Улица се простире од предложене улице бр. 3 и кп 

1520 дуж кп 1526/1, 1221/1, 1223, 1526/4, 1526/2 све до кп 1315 КО Ивановци. 

 

15. Улица Видовданска 

Опис предложене улице Видовданска – Улица сe простире од предложене улице бр. 3 и 

кп 1520, дуж кп 1527, преко кп 1188/3, 1197/2, 1200/1, 1529 све до кп 1530 и предложене 

улице бр. 17. 

 

16. Улица Шумадијска 

Опис предложене улице Шумадијска - Улица се простире од предложене улице бр. 17 и 

кп 1529, дуж кп 1346 све до кп 1536 и границе са насељеним местом Дићи. 

 

17. Улица Солунских ратника 

Опис предложене улице Солунских ратника – Улица се простире од предложене улице 

бр. 14 и кп 1526/2 дуж кп 1529 и 1530 све до кп 1497 и 1510/2 до границе са КО Штавица.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Штавица. 

 

18. Улица Тавани* 

Опис предложене улице Тавани – Улица сe простире од предложене улице бр. 3 и кп 1520, 

дуж кп 1528 све до кп 1530 и предложене улице бр. 17. 
 

*исправка назива предложене улице сходно члану 7. Одлуке о измени Одлуке о допуни 

Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места Општине Љиг бр. 

06-20/19-18 од 14.06.2019. године „Службени гласник општине Љиг“ бр.7/19 
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Члан 12. 

 

У насељено место Јајчић  одређују се следећи називи улица: 

 

1. Улица Лајковачка пруга  

Опис предложене улице Лајковачка пруга – Улица се простире на траси магистралног 

пута Ибарска магистрала и почиње од насељеног места Латковић и дуж кп 1295 све до кп 

1307 КО Јајчић и границе са насељеним местом Цветановац.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Латковић и КО Цветановац. 

 

2. Улица Царице Милице 

Опис предложене улице Царице Милице – Улица се простире од предложене улице бр. 1 

и кп 1295 дуж кп 529 све до кп 530/3 и 528 КО Јајчић. 

 

3. Улица Карађорђева* 

Опис предложене улице Карађорђева – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и 

кп 1295 дуж кп 528, 1297/1, 1297/2 све до кп 1294/1 КО Јајчић. 
 

*исправка назива предложене улице сходно члану 8. Одлуке о измени Одлуке о допуни 

Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места Општине Љиг бр. 

06-20/19-18 од 14.06.2019. године „Службени гласник општине Љиг“ бр.7/19 

 

4. Улица Потес 

Опис предложене улице Потес – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 1295 

дуж кп 596/1 и 596/2 све до кп 584 и 585 КО Јајчић. 

 

5. Улица Цара Лазара 

Опис предложене улице Цара Лазара – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и 

кп 1295 дуж кп 874, 1298 и 1154 све до кп 1137 и 1173 КО Јајчић. 

 

6. Улица Обилићева 

Опис предложене улице Обилићева - Улица се простире од предложене улице бр. 5 и кп 

1101 дуж кп 1298 све до кп 1299 КО Јајчић. 

 

7. Улица Шумице 

Опис предложене улице Шумице – Улица се простире од предложене улице бр. 5 и кп 

1298 дуж кп 753 све до улице на кп 1299 КО Јајчић. 

 

8. Улица Краља Милутина 

Опис предложене улице Краља Милутина - Улица се простире од предложене улице бр. 

1 и кп 1295 дуж кп 1299, 1266 све до кп 1267/2 и 1264 КО Јајчић и до границе са несељеним 

местом Цветановац. 

 

9. Улица Јошева 

Описе предложене улице Јошева - Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 1295 

дуж кп 1299, 1300 све до предложене улице бр. 8 на кп 1299 КО Јајчић. 
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10. Улица Воћњаци 

Описе предложене улице Воћњаци – Улица се простире од предложене улице бр. 5 и кп 

1298 дуж кп 773 све до предложене улице бр. 8 и кп 1299 КО Јајчић. 

 

Члан 13. 

 

У насељено место Кадина Лука одређују се следећи називи улица: 

 

1. Улица Главна  

Опис предложене улице Главна – Улица се простире од магистралног пута Ибарска 

магистрала и од границе са КО Љиг и од кп 2201, 2206, 2190/1 све до кп 1807/6 и 1862/4 КО 

Кадина Лука и до границе са насељеним местом Палежница.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Палежница. 

 

2. Улица Меднички пут 

Опис предложене улице Меднички пут – Улица се простире од предложене улуице бр. 1 

и од кп 2190/1 дуж кп 508 све до кп 525 КО Кадина Лука где се улица и завршава. 

 

3. Улица Равногорска 

Опис предложене улице Равногорска – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и 

од кп 2206 преко кп 418/1 и 425 све до границе са насељеним местом Гукош. 

 

4. Улица Мачков сокак 

Опис предложене улице Мачков сокак – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и 

од кп 2109/1 преко кп 744/3, 764/1, дуж 2179/2 све до кп 817/2 и 842 КО Кадина Лука. 

 

5. Улица 1300 каплара 

Опис предложене улице 1300 каплара – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и 

од кп 2190/1 дуж кп 2177 све до пута кп 2176 КО Кадина Лука и предложене улице бр. 6. 

 

6. Улица Медник 

Опис предложене улице Медник – Улица се простире од предложене улице бр. 5 и од кп 

2177 дуж кп 2173 и 2176 све до ко 82/1 и 343/1 и границе са насељеним местом Велишевац. 

 

7. Улица Опуће 

Опис предложене улице Опуће – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 2190/1 

дуж кп 2175 и 2173 све до кп 277 и 2176 КО Кадина Лука. 

 

8. Улица Жеравац 

Опис предложене улице Жеравац – Улица се простире од предложене улице бр. 7 и кп 

2175 и 125 дуж кп 2173 све до кп 159/2 и 56 КО Кадина Лука. 

 

9. Улица Брдо 

Опис предложене улице Брдо – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 2190/1 

дуж кп 1024 све до кп 305/2 и 1006 КО Кадина Лука. 
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10. Улица Карађорђева 

Опис предложене улице Карађорђева - Улица се простире од предложене улице бр. 1 и 

кп 2190/1 дуж кп 2185 све до кп 1770 и 1757 КО Кадина Лука. 

11. Улица Колубарске битке 

Опис предложене улице Колубарске битке - Улица се простире од предложене улице бр. 

1 и кп 2190/1 преко кп 1453/3, 1452/4 дуж 2182, 1426/5, 1422/3, 2181/1 и 2186 све до кп 1904 

и 1907/1 КО Кадина Лука. 

 

12. Улица Рајачка 

Опис предложене улице Рајачка - Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 

2190/1 дуж кп 2189/1, 2195 све до границе са насељеним местом Славковица и кп 2198/3 и 

1297/8 КО Кадина Лука.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Славковица. 

 

13. Улица Јасиковац 

Опис предложене улице Јасиковац - Улица се простире од предложене улице бр. 12 и кп 

2189/1 преко кп 2195, 2184 и 2192 све до предложене улице бр.11 на кп 2186 КО Кадина 

Лука. 

 

14. Улица Брезик 

Опис предложене улице Брезик - Улица се простире од предложене улице бр. 13 и кп 

2189/2 преко кп 2195, 1695, 1704 и 2204 све до кп 2188 КО Кадина Лука. 

Напомена: Улица је заједничка са КО Славковица. 

 

У насељено место Кадина Лука одређују се следећи називи засеока: 

 

1. Засеок Спасојевићи 

Опис предложеног засеока Спасојевићи – Засеок се налази на граници са КО Славковица 

и подразумева објекат који се налази на кп 971/3 КО Кадина Лука. 

 

2. Засеок Живановићи 

Опис предложеног засеока Живановићи – Засеок обухвата објекат који се налази на кп 

2022/3 КО Кадина Лука. 

 

Члан 14. 

 

У насељено место Калањевци одређују се следећи називи улица: 

 

1. Улица Рудничка 

Опис предложене улице Рудничка – Улица представља наставак званичне Радничке улице 

од кп 2190/18 и дуж кп 2296, 2298 и 2324 све до кп 2328 КО Калањевци.  

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Шутци. 

 

2. Улица Остружањ* 
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Опис предложене улице Остружањ – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 

2296 дуж кп 2188/6 све до кп 2171/1 КО Шутци. 
 

*исправка назива предложене улице сходно члану 9. Одлуке о измени Одлуке о допуни 

Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места Општине Љиг бр. 

06-20/19-18 од 14.06.2019. године „Службени гласник општине Љиг“ бр.7/19 

 

3. Улица Лазаревачка  

Опис предложене улице Лазаревачка – Улица представља наставак званичне улице 

  

Живана Живановића од кп 2107/1, дуж кп 2291, 2290, 2289, 2480, 2287, 2314, 2423, 2513, 

2282 све до кп 2271/2 КП Калањевци и предложене улице бр. 15.  

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Шутци. 

 

4. Улица Берисавачка 

Опис предложене улице Берисавачка – Улица се простире од предложене улице бр. 3 и 

кп 2289, дуж кп 2284 и 2283 све до кп 1645/3 и 1718 КО Калањевци. 

 

5. Улица Колубарска 

Опис предложене улице Колубарска  – Улица се простире од предложене улице бр.3 и 

границе са КО Шутци од кп 2314 дуж кп 1324, преко кп 1661/1, 1663/3 све до кп 1664/1 КО 

Калањевци. 

 

6. Улица Средњачка 

Опис предложене улице Средњачка – Улица се простире од предложене улице бр. 3 и кп 

2282 и дуж кп 1308 све до кп 285/4 КО Калањевци.  

 

7. Улица Стражарска 

Опис предложене улице Стражарска – Улица представља наставак званичне улице 

Живана Стојановића од кп 1999/2 и 2027/2 дуж кп 2271/2 све до предложене улице бр. 3 и 

2280. 

 

8. Улица Кременска 

Опис предложене улице Кременска– Улица се простире од предложене улице бр. 7 и кп 

2271/2 дуж кп 1221 све до кп 1217/4 КО Калањевци. 

 

9. Улица Зелени венац 

Опис предложене улице Зелени венац – Улица се простире од предложене улице бр. 3 и 

кп 2280 и дуж кп 1365/3 и 1365/1 све до кп 1360 и 1361 КО Калањевци. 

 

10. Улица Аранђеловачки пут 

Опис предложене улице Аранђеловачки пут – Улица представља наставак званичне 

улице Пук. Милована Гавриловића од кп 1886/5 и 1889/1 дуж кп 2281/1 и 2280 све до 

раскрснице са предложеним улицама бр. 15, 16, 21 и 23. 

 

11. Улица Бечка 
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Опис предложене Бечка – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и кп 2281/1 дуж 

кп 964, преко 1435/3, 1433, дуж 1426 све до кп 1399/1 КО Калањевци. 

 

12. Улица Викендашка 

Опис предложене улице Викендашка– Улица се простире од предложене улице бр. 10 и 

кп 2280 дуж кп 2281/1 све до кп 917/4 и 933/1 КО Калањевци где и границе са КО Живковци 

где се наставња у заједничку улицу.  

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Живковци. 

 

13. Улица Источна 

Опис предложене улице Источна – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и кп 

2281/1 дуж кп 959 све до кп 956/2 КО Калањевци. 

 

14. Улица Змајевачка 

Опис предложене улице Змајевачка – Улица се простире од раскрснице са  предложеном 

улицом 10 и код кп 2281/1 дуж кп 1906, 2315, 1942 и 2249/1 све до кп 

 225/2 и 2251 КО Калањевци.  

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Живковци. 

 

15. Улица Солунских ратника 

Опис предложене улице Солунских ратника – Улица се простире од раскрснице са 

предложеним улицама бр. 10 и 23 од кп 1067/5 и 1074/2 дуж кп 2280 и 2271/2 све до кп 32/1 

и 161 КО Калањевци. 

 

16. Улица Обилићева 

Опис предложене улице Обилићева – Улица се простире од предложене улице бр. 23 и кп 

807 дуж кп 856, 845/2, 504 све до кп 498 и 499 КО Калањевци. 

 

17. Улица Мурговачка  

Опис предложене улице Мурговачка – Улица се простире од предложене улице бр. 15 и 

кп 2271/2 дуж кп 682 и 656 све до кп 668/2 и 662/3 КО Калањевци. 

 

18. Улица Поточара 

Опис предложене улице Поточара – Улица се простире од предложене улице бр. 15 и кп 

2271/2 дуж кп 2276 и 714/2 све до кп 2300 КО Калањевци. 

 

19. Улица Студенска 

Опис предложене улице Студенска – Улица се простире од предложене улице бр. 15 и кп 

2280 дуж кп 2277 и 740/9 све до кп 731 и 740/4 КО Калањевци. 

 

20. Улица Оњешка 

Опис предложене улице Оњешка – Улица се простире од границе са насељеним местом 

Живковци од кп 2331 дуж кп 2652, 2279 и 2272 све до кп 306 и 235 КО Калањевци.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Живковци. 

 

21. Улица Немањина 
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Опис предложене улице Немањина – Улица се простире од предложене улице бр. 20 и кп 

2272 , дуж кп 2275 и до кп 463 и 471 КО Калањевци. 

 

Члан 15. 

 

У насељено место Козељ одређују се следећи називи улица: 
 

1. Улица Превоје 

Опис предложене улице Превоје – Улица се простире од предложене улице бр. 3 и кп 115 

и 127/1 дуж кп 118, 2096, 44, 2107, 21 све до кп 354/1 и 367/1 КО Козељ. 

 

2. Улица Цветна 

Опис предложене улице Цветна – Улица се простире од предложене улице бр. 3 и кп 422 

преко кп 471, дуж кп 461, преко 477, 482, дуж кп 366, 21 све до границе са насељеним 

местом Пољанице. 

 

3. Улица Ковиљача 

Опис предложене улице Ковиљача – Улица се простире од границе са насељеним местом 

Шутци са којим и чини заједничку улицу, од кп 117 и 2328 дуж кп 118, преко кп 127/1, 138, 

дуж кп 133, преко кп 107/1, 100, 89 и све до кп 70 и предложене улице бр. 5. 

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Шутци. 

4. Улица Видовданска 

Опис предложене улице Видовданска – Улица се простире од предложене улице бр. 3 и 

кп 117 дуж кп 2097, 133, преко кп 155, 152, 148 све до кп 169/4 и 167 КО Козељ. 

 

5. Улица Доброшевци 

Опис предложене улице Доброшевци – Улица се простире од кп 426 и 422 преко кп 420, 

70, 2091, 96, 105/1, 288 све до кп 270 где се улица и завршава. 

 

6. Улица Врлаја 

Опис предложене улице Врлаја – Улица се простире од предложене улице бр. 8 и кп 988, 

дуж кп 554/1, 564/4, 592/2, 72 и 586 све до кп 731 и 716/1 КО Козељ. 

 

7. Улица Бобија 

Опис предложене улице Бобија – Улица се простире од предложене улице бр. 8 и од кп 

1225 и 1053/2 дуж кп 1056, 988, преко кп 1003, 1017, 972 и 967 све до кп 968/1 КО Козељ. 

 

8. Улица Главна 

Опис предложене улице Главна – Улица се простире од границе са насељеним местом 

Ивановци од кп 565/1 и 568 дуж кп 567/1, 567/2, 988, 1225, преко 1053/2, 1057/1, 1047, 450/2, 

469, 471 до кп 422 КО Козељ. 

 

9. Улица Дубоко 

Опис предложене улице Дубоко – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и од кп 

2091 дуж кп 313/3, 1308/3, 1316/4 и 1324/2 све до кп 1324/1 КО Козељ. 
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10. Улица Орловац 

Опис предложене улице Орловац – Улица се простире од предложене улице бр. 5 и од кп 

2091 дуж кп 2091, 294/2, 254, 243 све до кп 1339 КО Козељ где се улица и завршава.  

 

11. Улица Точак 

Опис предложене улице Точак – Улица се простире од предложене улице бр 8 и кп 567/2 

и дуж кп 868 све до границе са КО Штавица и кп 1954/6 и 854 КО Козељ. 

 

12. Улица Шупљи камен 

Опис предложене улице Шупљи камен – Улица се простире од предложене улице бр. 8 и 

кп 567/2 дуж кп 786 и 789 све до границе са насељеним местом Штавица.  

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Штавица. 

 

13. Улица Друм 

Опис предложене улице Друм – Улица се простире од предложене улице бр. 8 и кп 567/2 

дуж кп 770/2, 771, преко кп 1294/1, 1556/3, 1297, 1923, 1297, 1889 (КО Штавица) све до 

раскрснице где се састаје са предложеном улицом бр. 12 и кп 289 КО Козељ. 

 

14. Улица Омладинска 

Опис предложене улице Омладинска – Улица се простире од предложене улице бр. 15 

дуж кп 1602, преко кп 1824/1, 1829/2, 1845 све до кп 1841 и 1842 КО Козељ. 

 

15. Улица Камаљ 

Опис предложене улице Камаљ – Улица се простире од предложене улице бр. 13 и кп  

771 дуж кп 1195, 1196, 1610 потом дуж кп 2104 и границом са насељеним местом Угриновци 

све до кп 1681 КО Козељ. 

 

16. Улица Пролећна 

Опис предложене улице Пролећна – Улица се простире од предложене улице бр. 8 и кп 

1225 преко кп 1212/9, 1115, 1108/2, 1104/3, 1144/2, 1137, 1728, 1665 до кп 1681 и 1726 где 

се и завршава на граници са насељеним местом Угриновци. 

 

У насељено место Козељ одређују се следећи називи засеока: 

 

1. Засеок Гај 

Опис предложеног засеока Гај – Засеок обухвата објекте на кп 679/1, 679/2, 679/3 и 682 

КО Козељ. 

 

Члан 16. 

 

У насељено место Лалинци одређују се следећи називи улица: 

 

1. Улица 1300 каплара 

Опис предложене улице 1300 каплара – Улица се простире на магистралном путу Ибарска 

магистрала и то од границе са насељеним местом Доњи Бањани од кп 1/2 дуж кп 950/1 КО 
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Доњи Бањани, кп 1361, 1362/1, 1362/2, преко кп 266/5, 268/1, 1362/3, 1363/1, 1363/4 све до 

кп 1030 и 1047/2 КО Лалинци.  

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Доњи Бањани и КО Бољковци. 

 

2. Улица Лалиначка капија 

Опис предложене улице Лалиначка капија– Улица се простире од предложене улице бр. 

1 и од кп 1362/1 дуж кп 1383 све до кп 167/2 и 173 КО Лалинци тј. до границе са насељеним 

местом Штавица. 

 

3. Улица Читлук 

Опис предложене улице Читлук – Улица се простире дуж границе са насељеним местом 

Штавица од кп 33/1 дуж кп 1897, 1829 (КО Штавица) све до састава са предложеном улицом 

бр. 4 и кп 1384/6 КО Лалинци. 

 

4. Улица Калеми 

Опис предложене улице Калеми – Улица се простире од магистралног пута и кп 1362/4 

дуж кп 1384/2, 1384/6, затим дуж границе са КО Штавица и дуж кп 1897 (КО Штавица), 

затим преко кп 43 и 65 па дуж кп 1386/1 све до кп 511/6 и 476/6 КО Лалинци. 

 

5. Улица Дудић 

Опис предложене улице Дудић – Улица се простире од ауто пута у изградњи и кп 1365/3 

дуж кп 1365/2 и 1366/2 све до кп 613/1 и до границе са насељеним местом Доњи Бањани. 

 

6. Улица Карађорђева 

Опис предложене улице Карађорђева – Улица се простире од кп 1370 дуж кп 1380 све до 

кп 675 и 729/2 КО Лалинци. 

 

7. Улица Обилићева 

Опис предложене улице Обилићева – Улица се простире од пута на кп 1368 дуж кп 

 1370, 1371 све до кп 1369 КО Лалинци и предложене улице бр. 8. 

 

8. Улица Кнеза Лазара 

Опис предложене улице Кнеза Лазара – Улица се простире од ауто пута у изградњи и од 

кп 1388/8 дуж кп 1367, 1368 и 1369 све до кп 763/3 и 835/1 КО Лалинци тј до границе са 

насељеним местом Славковица. 

 

9. Улица Царице Милице 

Опис предложене улице Царице Милице – Улица се простире од пута на кп 1374/2 дуж 

кп 1375 све до кп 815/1 и 826/1 КО Лалинци. 

 

10. Улица Гробљанска 

Опис предложене улице Гробљанска – Улица се простире од магистралног пута и од кп 

541/1 дуж кп 1374/1, 1374/2 и 1246 све до кп 1244 и 1279/3 КО Лалинци. 

 

11. Улица Мекоте 
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Опис предложене улице Мекоте – Улица се простире од пута на кп 1374/2 дуж кп 1378, 

преко кп 1264 КО Лалинци где се и завршава. 

 

12. Улица Војводе Путника 

Опис предложене улице Војводе Путника – Улица се простире од пута на кп 1364/2 дуж 

кп 1389 све до кп 1364/2 поред кп 1079/1 и 1312 КО Лалинци. 

 

13. Улица Солунских ратника 

Опис предложене улице Солунских ратника – Улица се простире од магистралног пута 

и кп 1363/2 преко кп 1364/2 све до кп 1310 и 1319 КО Лалинци. 

 

14. Улица Војводе Мишића 

Опис предложене улице Војводе Мишића – Улица се простире дуж границе са насељеним 

местом Славковица од кп 757/2 дуж кп 1391 све до кп 712 КО Лалинци.  

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Славковица 

 

Члан 17. 

 

У насељено место Латковић одређују се следећи називи улица: 

 

1. Улица Молерова  

Опис предложене улице Молерова – Улице представља наставак улице из КО Врачевић и 

простире се на кп 783 од кп 491/2 све до кп 554/5 КО Латковић.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Врачевић. 

 

2. Улица Видовданска 

Опис предложене улице Видовданска – Улица се простире од званичне Радничке улице и 

кп 628 дуж кп 785 све до кп 602 и 479/4 КО Латковић и до административне границе са КО 

Врачевић. 

 

3. Улица Ђурђевданска 

Опис предложене улице Ђурђевданска – Улица се простире од званичне улице 

Лајковачка пруга и од кп 776/1 дуж кп 271 све до кп 781 и Горичке улице. 

 

 

Члан 18. 

 

У насељено место Липље одређују се следећи називи улица: 

 

1. Улица Потес 

Опис предложене улице Потес – Улица се простире од границе са насељеним местом 

Дудовица дуж кп 695 затим дуж границе са насељеним местом Моравци и дуж кп 1184/1, 

714/1, 1184/7све до кп 769 КО Липље.  

Напомена: Улица је заједничка за КО Дудовица и КО Моравци. 
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2. Улица Ибарски пут 

Опис предложене улице Ибарски пут - Улица се простире од границе са насељеним 

местом Дудовица и кп 1181 дуж кп 1189 све до кп 1185 КО Липље.  

Напомена: Улица је заједничка за КО Дудовица и КО Моравци. 

 

3. Улица Радничка 

Опис предложене улице Радничка – Улица се простире од предложене улице бр. 2 и кп 

1189 дуж 1172/1, делимично кроз КО Дудовица и ко 1267, па кроз КО Липље и дуж кп 537, 

433, 279, 329 и 1179 све до границе са насељеним местом Пољанице и до кп 322/3 КО 

Липље.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Дудовица. 

4. Улица Ливаде 

Опис предложене улице Ливаде – Улица се простире од предложене улице бр. 3 и кп 537 

дуж кп 485/1 све до кп 1169 КО Липље. 

 

5. Улица Гробљанска 

Опис предложене улице Гробљанска – Улица се простире од предложене улице бр. 3 и кп 

537 дуж кп 1169 и 1176 све до кп бр. 2 КО Липље и границе са насељеним местом Дудовица 

и Брајковац. 

 

6. Улица Чикер            Опис 

предложене улице Чикер – Улица се простире од предложене улице бр. 3 и кп 329 дуж кп 

218/3, преко 273/3, 271/8, 116/3, 120/5 и 132 све до улице на кп 1170 КО Липље. 

 

7. Улица Липљански венац 

Опис предложене улице Липљански венац – Улица се простире од границе са насељеним 

местом Брајковац дуж кп 1170 све до кп 185/2 и186/1 КО Липље тј. до границе са насељеним 

местом Шутци. 

 

8. Улица Лепо поље 

Опис предложене улице Лепо поље – Улица се проститре од предложене улице бр. 3 и кп 

1172/2 дуж кп 674/9, 635/1 и 636/2 до предложене улице бр. 9 и кп 1173/1 КО Липље. 

 

9. Улица Мали Рај 

Опис предложене улице Мали Рај – Улица се простире до предложене улице бр. 2 и кп 

1189 дуж кп 1173/1 све до предложене улице бр. 11 и кп 1174/1 КО Липље. 

 

10. Улица Путничка 

Опис предложене улице Путничка – Улица се простире од улице на кп 635/1, дуж кп 657, 

799 све до пута на кп 1174/1 КО Липље. 

 

11. Улица Брестова 

Опис предложене улице Брестова – Улица се простире ос границе са насељеним местом 

Моравци од кп 1185, дуж кп 1174/1, 1174/2 и 1190 до кп 1000 КО Липље.  

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Моравци. 
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12. Улица 4. јул 

Опис предложене улице 4. јул – Улица се простире до предложене улице бр. 11 и кп 1174/1 

дуж кп 992 све до кп 1794 КО Липље. 

 

13. Улица Липљанска 

Опис предложене улице Липљанска – Улица се простире од предложене улице бр. 11 и 

кп 1174/1 дуж кп 1107/8, преко 1107/5, 1107/1, 1110, 1120, 1165 све до кп 1794 КО Липље.  

Напомена: Улица је зајдничка са КО Моравци. 

 

Члан 19. 

 

У насељено место Љиг одређују се следећи називи улица: 

 

1. Улица Дејана Митровића  

Опис предложене улице Дејана Митровића – Предложена улица бр. 1 се поклапа са 

незваничном улицом Нова 1 којој треба дати назив и простире се од кп 674/1, преко 21757/1 

све до кп 678/2 КО Љиг где се улица завршава на граници са КО Бранчић. 

 

2. Улица Радничка 

Опис предложене улице Радничка  – Улица је већ незванично именована као Нова 1 и 

налази се дуж границе са КО Цветановац и то од границе са КО Бабајић и кп 31844/1 дуж 

кп 31834 све до кп 31668/2 КО Љиг.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Цветановац. 

 

3. Улица Оца Јустина Поповића 

* Опис предложене улице Оца Јустина Поповића – Улица почиње од улице Равногорска, 

између кп 2550/4 и кп 2610/6, иде кроз кп 21736/9, кп 21736/10, кп 21736/11, скреће десно 

21734/3 и кп 21734/4, скреће десно кроз кп 2582/3 и кп 2582/1, потом скреће лево кроз 21737, 

завршава се поред кп 2674/1 све у КО Љиг. 

Напомена: Улица је заједничка са КО Бранчић. 
 

*исправка описа предложене улице сходно члану 10. Одлуке о измени Одлуке о допуни 

Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места Општине Љиг бр. 

06-20/19-18 од 14.06.2019. године „Службени гласник општине Љиг“ бр.7/19 

 

4. Улица Радивојевића сокак 

Опис предложене улице Радивојевића сокак - Улица има незванични назив Нова 4 и 

потребно је озваничити је. Простире се од Равногорске улице и кп 61513/1 дуж кп 61484/4 

па поново до кп 61513/1 и Равногорске улице. 

 

5. Улица Велишевачка 

Опис предложене улице Велишевачка - Улица има незванични назив Нова 5 и потребно 

је озваничити је. Простире се од Кеја Момчила Жиловића и кп 6453/3 преко кп 1315, 11407, 

11408/2 до кп 1649 и 1666/1 КО Љиг и границе са насељеним местом Велишевац. 

Члан 20. 
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У насељено место Милавац одређују се следећи називи улица: 

 

1. Улица Омладинска 

Опис предложене улице Омладинска – Улица се простире од границе са насељеним 

местом Цветовац дуж кп 1825 и 1824 све до границе са КО Бабајић.  

Напомена: Улица је заједничка са насењеним местом Цветановац. 

 

2. Улица Жуто брдо 

Опис предложене улице Жуто брдо – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и дуж 

кп 1824 све до границе са несељеним местом Бошњановић.  

Напомена: Улица је заједничка са са КО Бошњановић. 

 

3. Улица Музичка 

Опис предложене улице Музичка – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 

1824 дуж кп 1066 дуж грабнице са насељеним местом Бабајић. 

 

Члан 21. 

 

У насељено место Моравци одређују се следећи називи улица: 

 

1. Улица Ибарски пут 

Опис предложене улице Ибарски пут – Улица представља део магистралног пута који 

пролази кроз насељено место Моравци од границе са насељеним местом Липље од кп 339/1 

и 339/5 дуж кп 1397, 1398 све до границе са насељеним местом Бранчић до кп 402 и 403/8 

КО Моравци.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Липље и КО Бранчић. 

 

2. Улица Потес 

Опис предложене улице Потес – Улица се простире од границе са насељеним местом 

Липље од кп 146 дуж кп 1386/2, 1368, 1369/1 све до кп 1398 где се спаја са предложеном 

улицом бр. 1.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Липље. 

 

3. Улица Хаџи Ђерина  

Опис предложене улице Хаџи Ђерина – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и 

кп 1398 од кп 600/8 и 434/4 дуж кп 1369/2 па све до исте улице поново и кп 1398 кдо кп 

625/7 и 665 КО Моравци. 

 

4. Улица Брестова 

Опис предложене улице Брестова – Улица се простире од предложене улице бр. 2 и кп 

1368 код кп 359 и 334 дуж кп 1371/2, 1371/1 и 56 све до границе са насељеним местом Липље 

и до кп 1389 КО Моравци.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Липље. 

 

5. Улица Цветна 



88 

 

Опис предложене улице Цветна – Улица се проститре дуж границе са насељеним местом 

Пољанице од кп 1002/4 дуж кп 1393 све до кп 1288/2 КО Моравци.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Пољанице. 

 

6. Улица Ливаде 

Опис предложене улице Ливаде – Улица се простире од границе са насељеним местом 

Липље код кп 974 и 975 дуж кп 1379, 1062, 1067, 1380 све до кп 1393 КО Моравци и границе 

са насељеноим местом Пољанице. 

 

7. Улица Округло брдо 

Опис предложене улице Округло брдо – Улица се простире од предложене улице бр. 4 и 

кп 56 дуж кп 1370 и 70 све до кп 1097/2 КО Моравци. 

 

8. Улица Манастирска 

Опис предложене улице Манастирска – Улица се простире од предложене улице бр. 4 и 

од кп 68/2 и 71/1 дуж кп 1370 све до кп 1391 и границе са КО Ивановци до кп 1134/2 и 1101 

КО Моравци. 

 

9. Улица Кречане 

Опис предложене улице Кречане – Улица се простире од предложене улице бр. 4 и од кп 

57/1 и 56 дуж кп 1371/1 све до пута на кп 1391 КО Моравци. 

 

10. Улица Чворовац 

Опис предложене улице Чворовац – Улица се простире од предложене улице бр. 4 и од 

кп 1371/1 дуж кп 1373, 566, 554, 1376/2, 1374 све до кп 1369/2 КО Моравци. 

 

11. Улица Камаљска 

Опис предложене улице Камаљска – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и од 

кп 600/3 дуж кп 1376/2, 760/2, 1378 све до пута на кп 1375 КО Моравци. 

 

12. Улица Моравачки пут *  

Опис предложене улице Моравачки пут* – Улица се простире од предложене улице бр. 

10 и од кп 600/3 дуж кп 1374 и 1375 све до пута на кп 1391 КО Моравци тј. на граници са 

КО Ивановци. 

*правно - техничка редактура 

 

13. Улица Доситеја Обрадовића 

Опис предложене улице Доситеја Обрадовића – Улица се простире од предложене улице 

бр. 12 и од кп 707/2 и 858, дуж кп 1374 и 1367 све до кп 1363/1 и 1357/8 КО Моравци где се 

и завршава улица. 

 

14. Улица Кружни пут 

Опис предложене улице Кружни пут – Улица се простире од предложене улице бр. 12 и 

од кп 1375 дуж кп 888, 1366 и 1341 све до кп 1359 КО Моравци где се улица и завршава. 

 

* 15. Улица Липљанска 
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Опис предложене улице Липљанска – Улица почиње између кп 1135 КО Липље и кп 995/4 

КО Моравци, иде дуж кп 1120 КО Липље и завршава се између 1165 КО Липље и кп 1002/3 

КО Моравци. 
 

*додата нова предложенна улица сходно члану 11. Одлуке о измени Одлуке о допуни 

Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места Општине Љиг бр. 

06-20/19-18 од 14.06.2019. године „Службени гласник општине Љиг“ бр.7/19 

 

 

Члан 22. 

 

У насељено место Палежница одређују се следећи називи улица: 

 

1. Улица Маричка 

Опис предложене улице Маричка – Улица се простире од улице на кп 316 дуж кп 1073, 

између 292 и 347/1, 205/1 и 1084, дуж кп 1076 и 1077 све до кп 692 и 1084 КО Палежница. 

 

2. Улица Јасиковачка 

Опис предложене улице Јасиковачка – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и 

кп 1076 преко кп 1084, 784, дуж кп 786, 793 преко кп 788, 791 и 790 КО Палежница. 

 

3. Улица Хајдучка 

Опис предложене улице Хајдучка – Улица се простире до предложене улице бр. 1 која се 

налази на кп 1072 и креће од кп 187/3 и 201/2 дуж кп 1072 све до кп 67 и 46/5 КО Палежница. 

 

4. Улица Куси брег 

Опис предложене улице Куси брег – Улица се простире до предложене улице бр. 1 која се 

налази на кп 1084, преко кп 219, 29/1, 18/1 све до кп 18/3 КО Палежница. 

 

5. Улица Виски брег 

Опис предложене улице бр. 5 – Улица се простире од предложене улице бр. 1 која се 

налази на кп 1073, од кп 314/1, дуж кп 309 и 284 све до кп 285 и 281 КО Палежница. 

 

6. Улица Главна 

Опис предложене улице Главна – Улица се простире на кп 316 од границе са насељеним 

местом Кадина Лука и од кп 313/2 преко кп 1089 КО Палежница и 2602 КО Ба до кп 320/2 

КО Палежница.  

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Кадина Лука и КО Ба. 

 

У насељено место Палежница одређују се следећи називи засеока: 

 

1. Засеок Богдановић 

Опис предложеног засеока Богдановић - Засеок обухвата објекте који се налазе на кп 97 

и 77 КО Палежница. 

 

Члан 23. 
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У насељено место Пољанице одређују се следећи називи улица: 

 

1. Улица Заједничка 

Опис предложене улице Заједничка - Улица се простире од границе са насељеним местом 

Шутци од кп 93 и 104/1, дуж кп 1762 и 1779, преко 1376/1, 1065/2 и 1062/4 све до 

предложене улице бр. 10 и кп 1781 КО Пољанице.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Шутци. 

 

2. Улица Павла Илића 

Опис предложене улице Павла Илића - Улица се простире од предложене улице бр. 3 

 и кп 1764 дуж кп 1763, 1771 и 1772 све до предложене улице бр. 10 на кп 1780 КО 

Пољанице. 

 

3. Улица Липовачка 

Опис предложене улице Липовачка- Улице се наставља на улицу из насељеног мењта 

Липље код кп 148/1 и 322/2 дуж кп 1765, 1764, 1763 све до предложене улице бр. 1 и кп 

1762 КО Пољанице.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Липље. 

 

4. Улица Саламала 

Опис предложене улице Саламала - Улица се простире од улице на кп 1763 дуж кп 1767 

до пута на кп 1762 КО Пољанице. 

 

5. Улица Врбовачка 

Опис предложене улице Врбовачка - Улица се простире од пута на кп 1770/1 дуж кп 608, 

763/4, 855/4, 857/3, 891/14 и 891/10 све до улице на кп 1780 КО Пољанице. 

 

6. Улица Гробљанска 

Опис предложене улице Гробљанска - Улица се простире од раскрнице са улицом на кп 

1763 дуж кп 1770/1 све до пута на кп 1780 КО Пољанице. 

 

7. Улица Опленачка 

Опис предложене улице Опленачка - Улица се простире од улице на кп 1763 дуж кп 1775 

све до улице на кп 1762 КО Пољанице. 

 

8. Улица Врањевача 

Опис предложене улице Врањевача – Улица се простире од улице на кп 1762 дуж кп 1762 

и 1784 до кп 1172/2 КО Пољаница. 

 

9. Улица Амбариште 

Опис предложене улице Амбариште - Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 

1779 дуж кп 1776 све до кп 1016 КО Пољанице. 

 

10. Улица Пољаначка 
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Опис предложене улице Пољаначка – Улица се простире од границе са насељеним 

местом Ивановац и кп 1790, дуж кп 1780, 1781 све до границе са насељеним местом Шутци 

и до кп 1216/1 и 1231/1 КО Пољанице.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Ивановци и КО Шутци. 

 

11. Улица Цветна 

Опис предложене улице Цветна - Улица се простире дуж границе са насељеним местом 

Липље од кп 1765 дуж кп 1794, 1795 и са КО Ивановци 1515 (КО Ивановци) све до КП 

1547/1 КО Пољанице.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Моравци. 

 

12. Улица Шумадијска 

Опис предложене улице Шумадијска - Улица се простире од улице на кп 1780 даље дуж 

кп 570 све до границе са насељеним местом Ивановци до кп 571 и 569 КО Пољанице. 

 

13. Улица Качерска 

Опис предложене улице Качерска – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и 

кп 1781 дуж кп 1801, 1785, 1370 све до границе са насељеним местом Ивановци до кп 1571 

и 1604/6 КО Пољанице.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Ивановци. 

 

14. Улица Гајеви 

Опис предложене улице Гајеви - Улица се простире од предложене улице бр. 13 и кп 1785 

дуж кп 1661/2, 1661/1, 1681/1, 1788 све до кп 1674 и 1675 КО Пољанице. 

 

15. Улица Ракинци 

Опис предложене улице Ракинци - Улица се простире од предложене улице бр. 13 и кп 

1785 дуж кп 1478, 1786 преко кп 1725 и 1721 све до кп 1718/1 КО Пољанице. 

 

Члан 24. 

 

У насељено место Славковица  одређују се следећи називи улица: 

 

1. Улица Прве коњичке бригаде 

Опис предложене улице Прве коњичке бригаде – Улица се поклапа са трасом званичне 

Улице Прве коњичке бригаде и простире се од кп 1125/2 и 1119 дуж кп 3007, 3006/1 и 3006/2 

све до кп 18/2 и 19/3 и до границе са насељеним местом Кадина Лука.  

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Кадина Лука и потребно је отворити 

улицу са истим именом и у том насељеном месту. Улица је званична али објекти нису 

исправно нумерисани. 

 

2. Улица Деспота Стефана 

Опис предложене улице Деспота Стефана – Улица се простире од званичне улице 7. Јула 

и кп 3008/2 дуж кп 888 и 2981 све до кп 101 и 122 КО Славкоцива и до границе са насељеним 

местом Кадина Лука. 
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3. Улица Бобија 

Опис предложене улице Бобија – Улица се простире од предложене улице бр. 2 и кп 2981, 

преко кп 314, 301/2 и 294 све до кп 292/1 и 287 КО Славковица. 

 

4. Улица Ћајића сокак 

Опис предложене улице Ћајића сокак – Улица се простире од предложене улице бр. 2 и 

кп 888 и од кп 353 и 398/2 дуж кп 2983 све до кп 178 и 201 КО Славковица тј. до границе са 

насељеним местом Гукош. 

 

5. Улица 7. Јула 

Опис предложене улице 7. Јула – Улица представља наставак званичне улице 7. Јули од 

кп 863/2 и 1150 даље преко кп 856/3, 867, 876, 393/9, 397/1 и до 397/2 КО Славковица. 
 

*измењен називпредложене улице сходно члану 12. Одлуке о измени Одлуке о допуни 

Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места Општине Љиг бр. 

06-20/19-18 од 14.06.2019. године „Службени гласник општине Љиг“ бр.7/19 

 

6. Улица Мајданска 

Опис предложене улице Мајданска – Улица се простире од предложене улице бр. 9 и од 

кп 2987/2 дуж кп 2986 све до кп 50 6 и 557 КО Славковица. 

 

 

7. Улица 1300 каплара 

Опис предложене улице 1300 каплара – Улица се простире од предложене улице бр. 6 и 

од кп 2986 дуж кп 2984 све до кп 265/1 и 255 КО Славковица. 

 

8. Улица Ђака каплара 

Опис предложене улице Ђака каплара – Улица се простире од предложене улице бр.7 од 

кп 403 и 417/1 дуж кп 2985 све до границе са насељеним местом Доњи Бањани и до кп 440 

и 504 КО Славковица. 

 

9. Улица Обилићева 

Опис предложене улице Обилићева – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и од 

кп 3007 дуж кп 2987/2, 2987/1 до кп 664/1 и 655/10 и границе са насељеним местом Лалинци. 

 

10. Улица Рајачка 

Опис предложене улице Рајачка – Улица се простире од кп 1119 и 1221 дуж кп 3007, 

3008/1 све до кп 2817 и 2897/2 КО Славковица и границе са насељеним местом Полом. 

 

11. Улица Рабошева 

Опис предложене улице Рабошева – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и кп 

3008/1 од кп 1964/1 и 2032/1 дуж кп 1973, 2029 преко кп 2015/1, 2012 све до кп 3009 и 1987/4 

КО Славковица. 

 

12. Улица Ловачка 

Опис предложене улице Ловачка – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и од 

кп 2271/1 и 1958/1, дуж кп 2996 све до кп 1630/1 и 1941 КО Славковица. 
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13. Улица Којића пут 

Опис предложене улице Којића пут – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и кп 

3008/1 дуж 2994 све до кп 1738/5 и 1739 КО Славковице и границе са насељеним местом 

Ба. 

 

14. Улица Планинарска 

Опис предложене улице Планинарска– Улица се простире од предложене улице бр. 13 и 

кп 2994 дуж кп 2992 све до кп 1442 и 1476 КО Славковица. 

 

15. Улица Брдо 

Опис предложене улице Брдо - Улица се простире дуж границе са насељеним местом Ба 

од кп 2994 дуж 3014, потом скреће на територију КО Ба на кп 2642, па поново дуж границе 

на кп 3015, 1705 и 3016 до кп 1703/4 КО Славковица.  

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Ба. 

 

16. Улица Домаћинска 

Опис предложене улице Домаћинска – Улица се простире од улице на кп 2995 преко кп 

1620/2, 1650/1, 1646/3, 1806/1 све до кп 1813/2 и 1813/1 КО Славковица. 

 

17. Улица Провалија 

Опис предложене улице Провалија – Улица се простире од предложене улице бр. 13 и кп 

2994 дуж кп 2995 све до кп 1836/3 и 1837 КО Славковица. 

 

18. Улица Косачка 

Опис предложене улице Косачка – Улица се простире од пута на кп 3008/1 дуж 3002 

 све до кп 2550/1 и 2559 КО Славковица. 

 

19. Улица Манастирска 

Опис предложене улице Манастирска – Улица се простире од пута на кп 3008/1 дуж 2997 

све до кп 2415 и 2401/2 КО Славковица. 

 

20. Улица Николе Тесле  

Опис предложене улице Николе Тесле – Улица се простире од предложене улице бр. 19 

и кп 2997 дуж кп 2998, 2233 и 2341 све до кп 2252 и 2333/1 КО Славковица.  

 

21. Улица Планинска 

Опис предложене улице Планинска – Улица се простире од предложене улице бр. 19 и кп 

2997 дуж кп 2202 све до кп 2075 и 2181 КО Славковица. 

 

22. Улица Шумска 

Опис предложене улице Шумска – Улица се простире од предложене улице бр. 18 и кп 

3002, дуж кп 3001, преко кп 2163 и све до кп 2484 КО Славковица. 

 

23. Улица Шибови 
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Опис предложене улице Шибови – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и кп 

3008/1 дуж кп 2866 све до кп 2722 и 2864 КО Славковица. 

 

24. Улица Честе букве 

Опис предложене улице Честе букве – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и 

кп 2883/12 дуж кп 2883/10, 2910/9 и 2876 све до кп 2910/4 и 2913 КО Славковица. 

 

25. Улица Сувоборска 

Опис предложене улице Сувоборска – Улица се простире дуж границе са насељеним 

местом Полом од кп 2797/1 дуж кп 3013 све до кп 2922/2 КО Славковица и границе 

(тромеђе) са насељеним местом Горњи Бранетићи.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Полом. 

 

26. Улица Лазаревачка 

Опис предложене улице Лазаревачка – Улица се простире од предложене улице бр. 25 и 

кп 3013 дуж кп 2917/4 све до кп 2917/11 КО Славковица. 

 

27. Улица Београдска 

Опис предложене улице Београдска – Улица се простире од предложене улице бр. 25 и 

кп 3013 преко кп 2919/1 све до кп 2919/2 и 2919/3 КО Славковица. 

 

28. Улица Бранетинска 

Опис предложене улице Бранетинска – Улица се простире дуж границе са насељеним 

местом Горњи Бранетић од кп 2522/2 дуж кп 3012 све до кп 2941 КО Славковица.  

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Горњи Бранетић. 

 

29. Улица Првомајска 

Опис предложене улице Првомајска – Улица се простире од предложене улице бр. 28 и 

од кп 3012 дуж кп 2923/2 све до кп 2919/2 КО Славковица. 

 

30. Улица Славковачка вода 

Опис предложене улице Славковачка вода –Улица се простире од предложене улице 

бр. 28 и од кп 3012 преко кп 2929 затим дуж кп 2930 све до кп 26387 КО Славковица. 

31. Улица Војводе Мишића 

Опис предложене улице Војводе Мишића – Улица се простире дуж границе са насељеним 

местом Лалинци од кп 2633 дуж кп 3011све до кп 653 КО Славковица. 

 

32. Улица Брезик 

Опис предложене улице Брезик – Улица се простире дуж границе са насељеним местом 

Кадина Лука од кп 1364 дуж кп 3017 све до кп 1320 КО Славковица. 

 

Члан 25. 

 

У насељено место Цветановац  одређују се следећи називи улица: 
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1. Улица Ратарска 

Опис предложене улице Ратарска – Улица се простире од границе са насељеним местом 

Јајчић дуж кп 1823 све до границе са насељеним местом Бабајић. 

 

2. Улица Јошева 

Опис предложене улице Јошева – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 1823 

дуж кп 453, 1827 све до кп 1826 КО Цветановац. 

 

3. Улица Цветановачка 

Опис предложене улице Цветановачка – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и 

кп 1823 дуж кп 330, 1821 и 300/1 све до кп 1847 КО Цветановац. 

 

4. Улица Омладинска 

Опис предложене улице Омладинска – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и 

кп 1823 дуж кп 1828, 1826, 1825 све до кп 1138/2 и границе са насељеним местом Милавац.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Милавац. 

 

5. Улица Церска 

Опис предложене улице Церска – Улица се простире од предложене улице бр. 4 и кп 1825 

дуж кп 947 до кп 958/1 и 634 КО Цветановац. 

 

6. Улица Видовданска 

Опис предложене улице Видовданска - Улица се простире од предложене улице бр. 4 и 

кп 1825 дуж кп 1830, 882 све до кп 1823 КО Цветановац. 

 

7. Улица Палих бораца 

Опис предложене улице Палих бораца – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и 

кп 1823 дуж кп 1261 све до кп 1262/3 и 1256/2 КО Цветановац тј. до границе са насељеним 

местом Бабајић. 

 

8. Улица Милавачка 

Опис предложене улице Милавачка – Улица се простире од предложене улице бр. 7 и кп 

1261 дуж кп 1254, 1050/4 и 1059/9 до кп 1055 КО Цветановац. 

 

9. Улица Љаљенац 

Опис предложене улице Љаљенац – Улица почиње и завршава се код предложене улице 

бр. 15 и кп 1847 дуж кп 291/4, 1821, 329, 276/1 и 282/1 поново до 1847 КО Цветановац. 

 

10. Улица Ђурђевданска 

Опис предложене улице Ђурђевданска – Улица се простире од пута на кп 1823 дуж кп 

839, 1831, 1835/1 КО Цветанвоца све до пута на кп 1847. 

 

11. Улица Колубарска 

Опис предложене улице Колубарска – Улица се простире од пута на кп 1823 дуж кп 1484, 

1510, 1538, 1619/5 до кп 1821 КО Цветановац. 

 



96 

 

12. Улица Ударничка 

Опис предложене улице Ударничка – Улица се простире од пута на кп 31834 дуж кп 1652 

све до кп 1452 КО Цветановац. 

 

13. Улица Радничка 

Опис предложене улице Радничка – Улица се целом дужином простире дуж границе 

између КО Цветановац и КО Љиг на кп 31834, 31834 до кп 31822/1 КО Љиг.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Љиг. 

 

14. Улица Гај 

Опис предложене улице Гај – Улица започиње и завршава се раскрсницом са предложеном 

улицом бр. 13 и кп 31834 КО Љиг дуж кп 1418/1 КО Цветановић. 

 

15. Улица Лајковачка пруга 

Опис предложене улице Лајковачка пруга – Улица се простире од границе са насељеним 

местом Јајчић од кп 55/2 и 55/1 дуж кп 1847 све до границе са насељеним местом Љиг до кп 

1620 и 1563 КО Цветановац.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Јајчић. 

 

Члан 26. 

 

У насељено место Штавица одређују се следећи називи улица: 

 

1. Улица Ибарска 

Опис предложене улице Ибарска - Улица пролази трасом пута Ибарска магистрала од 

насељеног места Доњи Бањани од кп 557/4 дуж ко 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920 све до 

кп 1151 и 1160 КО Штавица тј. до границе са насељеним местом Угриновци где се пут и 

наставља.  

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Доњи Бањани и насељеним местом 

Угриновци. 

 

2. Улица Ретки гај 

Опис предложене улице Ретки гај – Улица се простире дуж границе са насељеним местом 

Доњи Бањани од кп 557/4 дуж кп 957/1 (КО Доњи Бањани), све до кп 546/2 КО Штавица.  

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Доњи Бањани. 

  

3. Улица Рудничка 

Опис предложене улице Рудничка – Улица се простире од предложене улице бр. 4 и од 

кп 536 дуж кп 46/2 и 10 све до кп 7 КО Штавица. 

 

4. Улица Камаљ 

Опис предложене улице Камаљ – Улица се простире од кп 1891 дуж кп 1033, 1894, 536, 

957/1 (КО Доњи Бањани) све до кп 33/1 КО Штавица. 

5. Улица Светог Саве 

Опис предложене улице Светог Саве – Улица се простире од Ибарске магистрале и кп 

1915 дуж кп 460/1 све до пута на кп 1894 КО Штавица. 
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6. Улица Росуље 

Опис предложене улице Росуље – Улица се простире од Ибарске магистрале и кп 1920 

дуж кп 326 и 1892 све до пута на кп 1889 КО Штавица и границе са насељеним местом 

Козељ. 

 

7. Улица Мајска 

Опис предложене улице Мајска – Улица се простире од предложене улице бр. 6 и кп 1892 

дуж кп 310 преко кп 301 и 336 до кп 342 КО Штавица. 

 

8. Улица Путничка 

Опис предложене улице Путничка – Улица се простире од Ибарске магистрале и кп 1920 

дуж кп 1082/1 и 1085 све до кп 145 КО Штавица. 

 

9. Улица Железничка 

Опис предложене улице Железничка – Улица се простире од Ибарске магистрале и од кп 

1918 дуж 1024/3, 1900/1 све до Ибарске магистрале поново и кп 1920 КО Штавица. 

 

10. Улица Стара пруга 

Опис предложене улице Стара пруга – Улица се простире од границе са насељеним 

местом Доњи Бањани и од кп 686 и 675дуж кп 683, 690, 1896 све до кп 1897 и границе са 

насељеним местом Лалинци. 

 

11. Улица Омладинска 

Опис предложене улице Омладинска – Улица се простире од предложене улице бр 10 и 

од кп 1896 дуж кп 1898 све до кп 1897 КО Штавица и границе са насељеним местом 

Лалинци. 

 

12. Улица Зелени венац 

Опис предложене улице зелени венац – Улица се простире од улице на кп 1271 дуж кп 

1899 све до кп 1897 и границе са насељеним местом. 

 

13. Улица Видовданска 

Опис предложене улице Видовданска – Улица се простире од Ибарске магистрале и од кп 

1918 преко кп 898, 991, 1271, 979, 1909 и 1835/1 све до кп 1836 КО Штавица. 

 

14. Улица Карађорђева 

Опис предложене улице Карађорђева – Улица се простире од предложене улице бр. 13 и 

од кп 127 дуж кп 1907 и 1914 све до предложене улице бр. 17 и кп 1913 КО Штавица.  

 

15. Улица Краљице Марије* 

Опис предложене улице Краљице Марије - Улица се простире од предложеног пута на 

кп 1900/1 дуж кп 1204, 1212, 1906 све до кп 1642/2 и 1649 КО Штавица. 
 

*измењен назив предложене улица сходно члану 13. Одлуке о измени Одлуке о допуни 

Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места Општине Љиг бр. 

06-20/19-18 од 14.06.2019. године „Службени гласник општине Љиг“ бр.7/19 
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16. Улица Клађа 

Опис предложене улице Клађа – Улица се простире од Ибарске магистрале и од кп 1920 

преко 1900/1, 1178, 1179 и 1541 све до кп 1516 КО Штавица. 

 

17. Улица Пољана 

Опис предложене улице Пољана – Улица се простире од границе са насељеним местом 

Бољковци и од кп 1846, преко кп 1913 све до предложене улице бр. 16 и кп 1906 КО 

Штавица. 

 

Члан 27. 

 

У насељено место Шутци одређују се следећи називи улица: 

 

1. Улица Лазаревачки пут 

Опис предложене улице Лазаревачки пут – Улица се простире од границе са насељеним 

местом Брајковац и од кп 661/1 и 667/2, дуж кп 2423 све до насељеног места Калањевци и 

кп 622 и 619/2 КО Шутци.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Брајковац. 

 

2. Улица Воћњаци* 

Опис предложене улице Воћњаци* – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 

2423 дуж кп 2417/1 све до кп 423/1 КО Шутци где се улица и завршава. 
 

*измењен назив предложене улица сходно члану 14. Одлуке о измени Одлуке о допуни 

Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места Општине Љиг бр. 

06-20/19-18 од 14.06.2019. године „Службени гласник општине Љиг“ бр.7/19 

  

3. Улица Дубово брдо* 

Опис предложене улице Дубово брдо* – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и 

кп 2423 дуж кп 2416 до кп 266/1 и 285 КО Шутци. 
 

*измењен назив предложене улица сходно члану 15. Одлуке о измени Одлуке о допуни 

Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места Општине Љиг бр. 

06-20/19-18 од 14.06.2019. године „Службени гласник општине Љиг“ бр.7/19 

 

4. Улица Мраморска 

Опис предложене улице Мраморска – Улица се простире од границе са насељеним 

местом Калањевци од кп 166 дуж кп 2397 и 2395 све до кп 120 КО Шутци. 

 

5. Улица Заједничка 

Опис предложене улице Заједничка – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 

2423 дуж кп 2424/1 све до кп 718/1 КО Шутци и до границе са насељеним местом Пољанице.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Пољанице. 

 

6. Улица Лазаревачка 

Опис предложене улице Лазаревачка – Улица се простире дуж границе са насељеним  
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местом Калањевци од кп 622 дуж кп 2423, 2473, 2287 (КО Калањевци) и 2480 до кп 1291/1 

КО Шутци.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Калањевци. 

 

7. Улица Врањевачка 

Опис предложене улице Врањевачка – Улица се простире од предложене улице бр. 5 и 

кп 2424/1 дуж кп 2432, 1733, преко кп 1751 и 1908/1 све до кп 1912/2 и границе са насељеним 

местом Пољанице. 

 

8. Улице Опленачка 

Опис предложене улице Опленачка – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 

2423 дуж кп 2425/1 све до кп 820 КО Шутци. 

 

9. Улица Колубарске битке 

Опис предложене улице Колубарске битке – Улица се простире од предложене улице бр. 

1 и кп 2423, дуж кп 2426, 2441, 2440 све до предложене улице бр. 18 и кп 2438/1 КО Шутци. 

 

10. Улица Војводе Мишића 

Опис предложене улице Војводе Мишића – Улица се простире од предложене улице бр. 

9 и кп 2426 дуж кп 1038 све до кп 1033/1 и 1029/1 КО Шутци. 

 

11. Улица Школска 

Опис предложене улице Школска – Улица се простире од предложене улице бр. 9 и кп 

2426 дуж кп 2435 све до кп 1049/2 КО Шутци. 

 

12. Улица Велики поток 

Опис предложене улице Велики поток* – Улица се простире од предложене улице бр. 6 

и кп 2324 дуж кп 2431/6 и 2431/1 све до кп 2441 КО Шутци. 
 

*измењен опис предложене улица сходно члану 16. Одлуке о измени Одлуке о допуни 

Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места Општине Љиг бр. 

06-20/19-18 од 14.06.2019. године „Службени гласник општине Љиг“ бр.7/19 

 

13. Улица Церске битке 

Опис предложене улице Церске битке – Улица се простире од предложене улице бр. 6 и 

кп 2413 дуж кп 2431/6, 2341/1 све до кп 2441 КО Шутци. 

 

14. Улица Јагњилска 

Опис предложене улице Јагњилска – Улица се простире од предложене улице бр. 6 и кп 

2431/1 дуж кп 2442, преко кп 1573/1, 1576/1 и 1291/2 КО Шутци све до границе са КО 

Калањевци. 

 

15. Улица Војводе Путника 

Опис предложене улице Војводе Путника – Улица представља наставак званичне улице 

Милована Ломића од кп 2439 преко кп 1401, 1403/1, дуж кп 2437, 2481, 2492 све до кп 2480 

и границе са насељеним местом Калањевци. 
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16. Улица Ненадовића сокак 

Опис предложене улице Ненадовића сокак – Улица се простире од предложене улице бр. 

9 и кп 2441 дуж кп 1533/2 све до кп 1675/1 КО Шутци. 

 

 

17. Улица Светог Саве 

Опис предложене улице Светог Саве – Улица се простире од предложене улице бр. 9 и кп 

2441 дуж кп 2443 и 1592/7 све до кп 1592/5 и 1597/1 КО Шутци. 

 

18. Улица Љишки пут 

Опис предложене улице Љишки пут – Улица представља наставак званичне Ломине 

улице од кп 2255 и 2187/12 дуж кп 2438/1, 2446 све до кп 2044 КО Шутци и границе са 

насељеним местом Пољанице.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Пољанице. 

 

19. Улица Рудничка 

Опис предложене улице Рудничка – Улица се простире дуж границе са насељеним местом 

Калањевци до кп 2377 дуж кп 2488 све до кп 2392/2 и границе са КО Козељ.  

Напомена: Улица је заједничка са КО Калањевци. 

 

У насељено место Шутци одређују се следећи називи засеока: 

 

1. Засеок Суви оњег 

Опис предложеног засеока Суви оњег – Засеок обухвата објекте који се налазе на кп 305/4 

и 305/8 КО Шутци. 

 

Члан 27а.* 

 

 Постојећа улица Челника Вукдраг која се простире од краја улице Војводе Мишића 

према насељеном месту Дићи, утврђена чланом 3. тачка 12. Одлуке о утврђивању назива 

улица 01 Број: 015-62 од 01.09.2003. године мења назив у улица Челника Влгдрага. 
 

*додат нови члан сходно члану 17. Одлуке о измени Одлуке о допуни Одлуке о 

утврђивању назива улица и других делова насељених места Општине Љиг бр. 06-20/19-

18 од 14.06.2019. године „Службени гласник општине Љиг“ бр.7/19 

 

Члан 27б.* 
 

 Постојећа улица Нова 4 која се налази у насељеном месту Гукош мења назив у 

улица Радивојевића сокак јер је заједничка са улицом у насељеном месту Љиг где носи 

тај назив. 
 

*додат нови члан сходно члану 18. Одлуке о измени Одлуке о допуни Одлуке о 

утврђивању назива улица и других делова насељених места Општине Љиг бр. 06-20/19-

18 од 14.06.2019. године „Службени гласник општине Љиг“ бр.7/19 
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Члан 28. 

 

 Ступањем на снагу ове одлуке и даље остају да важе у својим неизмењеним 

деловима: 

• Решење о одређивању назива улица у Љигу Број:01-1279/1-1969 од 

27.03.1969. године 

• Решење о одређивању назива улица у Љигу , Белановици и Славковици 04 

Број: 015-2/81 од 09.03.1981. године 

• Решење о одређивању назива улица у Љигу 01 Број: 015-1/91 од 30.12.1991. 

године 

• Решење о одређивању назива улица у месту Латковић у Општини Љиг 01 Број 

015-1/98 од 30.12.1998. године 

• Одлука о промени назива дела једне улице у Љигу 01 Број: 015-2/99 од 

29.12.1999. године 

• Одлука о утврђивању назива улица у Белановици 01 Број: 015-14 од 

31.03.2003. године  

• Одлука о утврђивању назива улица у Љигу 01 Број: 015-62 од 28.08.2003. 

године 

• Одлука о допуни одлуке о утврђивању назива улица у Љигу  01 Број: 06-12/11-

3 од 26.08.2011. године. 

             

Члан 29. 

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

Општине Љиг“. 

 

 

Скупштина Општине Љиг 

01 Број: 06-12/19-4 

 

 

 

          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

        Горан Миловановић, с.р. 

. 
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