
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЉИГ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
III Број: 06-35/22-3-1 
03.10.2022.године 
Љ  И  Г 

 На основу члана 103. и 143. Статута општине Љиг (''Службени гласник Општине 
Љиг'' бр. 4/19) и члана 2, 7. и 11. Одлуке о јавним расправама (''Службени гласник 
Општине Љиг'' бр. 7/21) Општинско веће општине Љиг, на седници одржаној 03.10.2022. 
године, донело је 

                                                             
       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о промени Статута општине Љиг  

1. Одређује се спровођење јавне расправе о Нацрту Одлуке о промени Статута општине 
Љиг за 2022.годину  (у даљем тексту: Нацрт одлуке). 

2. Утврђује се Програм јавне расправе о Нацрту одлуке, који је саставни део овог 
закључка. 

3. Јавна расправа о Нацрту одлуке одржаће се од 03.10.2022.године до 19.10.2022.године. 

4. Јавна расправа се реализује упућивањем јавног позива за учешће на истој, који се 
објављује на интернет презентацији Општине Љиг уз Програм јавне расправе и Нацрт 
одлуке. 

                                                                                                          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ    
                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                          Драган Лазаревић  



 П Р Е Д Л О Г: 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЉИГ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
III Број: 06-35/22-3-2 
03.10.2022.године 
ЉИГ 

На основу члана 98-101,103, 104. и 143. Статута општине Љиг (,,Сл. гласник 
општине Љиг“ бр. 4/19) и члана 6,7, 8. и 25. Одлуке о јавним расправама („Сл.гласник 
општине Љиг“ бр. 7/21) Општинско веће општине Љиг, на седници одржаној дана 
03.10.2022. године, упућује 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О 
 Нацрту Одлуке о промени Статута општине Љиг  

          Општинско веће општине Љиг позива све грађане, удружења као и стручну јавност 
да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о промени Статута општине Љиг (у 
даљем тексту: Нацрт oдлуке) и да дају предлоге, сугестије и коментаре. 

          Јавна расправа о Нацрту oдлуке одржаће се од 03.10.2022.до 19.10.2022. године. 

          Учесници у јавној расправи су представници органа општине Љиг, грађани, 
удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране. 

          Примедбе и сугестије достављају се Општинској управи општине Љиг - Одељењу за 
скупштинске послове на е-mail sekretar@ljig.net или предајом на писарници, канцеларија 
бр. 5, у приземљу зграде Општине Љиг, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту Одлуке 
о промени Статута општине Љиг“, најкасније до 19.10.2022.године до 10 часова. 

          Предлози, сугестије и коментари се подносе у слободној форми. 

          У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак 19.10.2022. 
године сали број 21/III у згради Општине Љиг, ул. Карађорђева број 7, са почетком у 11:00 
часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта oдлуке. 

          По окончању Јавне расправе, Општинско веће општине Љиг ће сачинити извештај о 
одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на 
интернет презентацији  http://www.ljig.rs/. 
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          Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом 
Нацрта oдлуке са образложењем. 

                                                  ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉИГ 
                Председник 
                                                                                        Драган Лазаревић 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ   
 о Нацрту Одлуке о промени Статута општине Љиг  

1.У поступку припреме Одлуке о промени Статута општине Љиг, Општинско веће 
општине Љиг организује и спроводи јавну расправу о нацрту наведене одлуке (у даљем 
тексту: Нацрт одлуке).  

2.Јавна расправа о Нацрту одлуке одржаће се од 03.10.2022. године до 19.10.2022. године. 
  
3.Учесници у јавној расправи су представници органа општине Љиг, грађани, удружења, 
стручна јавност, као и друге заинтересоване стране. 
4.Програм јавне расправе о Нацрту Одлуке о промени Статута општине Љиг објављује се 
на сајту Општине Љиг, http://www.ljig.rs/. 
  
5.Примедбе и сугестије достављају се Општинској управи општине Љиг - за скупштинске 
послове, на е-mail  sekretar@ljig.net или предајом на писарници, канцеларија бр. 5, у 
приземљу зграде Општине Љиг, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту Одлуке о 
промени Статута општине Љиг“, најкасније до 19.10.2022. године до 10 часова. 
 Предлози, сугестије и коментари се достављају у слободној форми. 
 Лице за контакт: Марија Филиповић-Секретар Скупштине општине Љиг. 

6.Нацрт одлуке биће представљен на отвореном састанку који ће се одржати 19.10.2022. 
године, са почетком у 11:00 часова у сали 21/III у згради Општине Љиг, ул. Карађорђева 
број 7. 

7. По окончању јавне расправе, Општинско веће општине Љиг ће анализирати све 
примедбе и предлоге у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о одржаној 
јавној расправи и у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на 
интернет презентацији општине Љиг, http://www.ljig.rs/ .   
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                                                                                                                  П Р Е Д Л О Г: 

            На основу члана 143. Статута општине Љиг ( „Службени гласник РС“ бр. 4/2019), 
члана 3,4. и 5. Одлуке о приступању промени Статута општине Љиг  I бр. 06-21/22-3 
(„Службени гласник Општине Љиг“ бр. 7/2022“) Општинско веће Општине Љиг, на 
седници одржаној ________________. године, донело је: 

НАЦРТ ОДЛУКЕ  
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 У Статуту општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ бр. 4/2019) мења се и 
гласи следеће: 

      Члан 1. 
Члан 40. Статута општине Љиг мења се и гласи: 

„Скупштина општине, у складу са законом: 

1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине; 
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 

3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање 
висине локалних такса и накнада; 

4) доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, средњорочне 
планове и друге планске документе, у складу са законом; 

5) доноси просторни и урбанистички план Општине; 
6) доноси прописе и друге опште акте из надлежности општине; 
7) бира и разрешава локалног омбудсмана; 
8) поставља и разрешава правобраниоца и заменике правобраниоца; 
9) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, 
изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује 
предлог одлуке о самодоприносу; 



10) образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Општине; 

11) оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег 
интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом 
одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва 
капитала,  ради заштите општег интереса; 

12) оснива установе и организације у области предшколског образовања и васпитања, 
основног образовања, културе, социјалне заштите,примарне здравствене заштите, 
физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово 
функционисање; 

13) именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, 
даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу 
са законом и оснивачким актом; 

14) именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, 
организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у 
складу са законом; 

15) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 
16) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине; 
17) бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира 
заменика председника Општине и чланове Општинског већа; 

18) усваја Кадровски план; 
19) уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе 
корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин 
вршења надзора над обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа 
за обављање комуналне делатности, односно поверава обављање тих делатности 
друштву капитала или предузетнику, прописује опште услове одржавања 
комуналног реда и мере за њихово спровођење; 

20) доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта  и 
Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Љиг за текућу 
годину; 

21) доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном 
стратегијом, акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке, 
може основати јавну стамбену агенцију у складу са законом, као и правно лице за 
обављање послова од јавног интереса у области становања; 

22) доноси Одлуку о висини закупнине пословног простора, као и висини закупнине 
за коришћење стамбених зграда, станова и гаража у јавној својини Општине; 

23) ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини 
Општине; 

24) уређује ближе услове за обављање такси превоза путника; 

25) доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите 
животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са 



стратешким документима и интересима и специфичностима Општине и утврђује 
посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине; 

26) доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта, утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о 
привођењу пашњака другој култури; 

27) доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом; утврђује висину 
боравишне таксе на територији Општине; 

28) доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине и 
образује стално радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана; 

29) доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака,  
уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са 
законом; 

30) доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин коришћења воде за 
рекреацију, укључујући и купање;  

31) доноси акциони план за спровођење Националне стратегије за младе на територији 
Општине, може основати канцеларију за младе; 

32) доноси програм и план енергетске ефикасности; 

33) одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине; 

34) одлучује о улагању ствари у јавној својини Општине и права у капитал јавног 
предузећа и друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом; 

35) одлучује о преносу права коришћења на стварима у својини Општине, установама, 
јавним агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Општина; 

36) одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности 
Општине, даје сагласност на концесиони акт; 

37) даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје 
сагласност на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје 
овлашћење председнику Општине да потпише јавни уговор у име Општине; 

38) образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система 
заштите и спасавања; 

39) образује робне резерве и утврђује њихов обим и структуру; 
40) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по 
закону; 

41) утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 
42) утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на  одлуку о промени цена 
комуналних услуга, у складу са законом; 

43) утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у предшколској 
установи за децу из материјално угрожених породица; 

44) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује 
јавни дуг; 

45) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 



46) даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану; 
47) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности, која су утврђена Пословником Скупштине; 

48) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене 
територије Општине; 

49) предлаже Влади Републике Србије утврђивање јавног интереса за експропријацију 
у корист Општине; 

50) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну 
самоуправу; 

51) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета; 
52) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, 
хуманитарним и другим организацијама;  

53) информише јавност о свом раду; 
54) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег 
акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу; 

55) организује службу правне помоћи грађанима; 
56) уређује организацију и рад мировних већа; 
57) утврђује празник Општине; 
58) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;  
59) уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и 
почасних звања које додељује Општина и одлучује о додели јавних признања и 
почасних звања; 

60) одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова 
насељених места; 

61) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других 
јавих служби чији је оснивач или већински власник општина; 

62) разматра извештај о раду локалног омбудсмана,  
63) усваја Етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: Етички кодекс); 
64) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права; 
65) доноси програм локалног економског развоја, одлуку о додели подстицаја за 
улагања и мерама за подстицање конкурентности општине у привлачењу улагања у 
складу са законом о јавним улагањима, као и о другим актима којима је законом о 
јавним улагањима прописана надлежност локалне самоуправе; 

66) доноси друге секторске програме и акционе планове за чије је доношење Законом 
дефинисана надфлежност јединиице локалне самоуправе и усваја извештаје о 
реализацији истих; 

67) именује Изборну комисију општине Љиг, у складу са законом; 
68) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом“. 

Члан 2.  
  



          Члан 46a. мења се и гласи: 
          Изборна комисија општине Љиг 
          „Избор, права и дужности председника, чланова и секретара Изборне комисије 
општине Љиг утврђују се Пословником о раду Скупштине општине Љиг“. 

Члан 3. 
          Члан 59. мења се и гласи: 

„Председник Општине:  

1) Представља и заступа Општину; 
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине; 
3) наредбодавац је за извршење буџета; 
4) усмерава и усклађује рад Општинске управе; 
5) представља Општинско веће, сазива и води његове седнице; 
6) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком 
Скупштине општине; 

7) одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини 
Општине; 

8) даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној 
својини Општине (месним заједницама, установама и другим организацијама) за 
давање у закуп тих ствари; 

9) врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини 
Општине; 

10) закључује уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута  и 
одлука Скупштине општине; 

11) у име Општине закључује колективне уговоре за органе и за предузећа, установе и 
друге јавне службе чији је оснивач Општина; 

12) одлучује о организовању и спровођењу јавних радова; 

13) закључује уговор о донацији од физичког или правног лица; 

14) командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају, доноси одлуку 
о проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за 
ванредне ситуације; 

15) доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини; 
16) информише јавност о свом раду; 
17) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или 
радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности 
Општине; 

18) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 
19) поставља и разрешава помоћнике председника општине; 



20)  доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или 
елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини 
чим она буде у могућности да се састане; 

21) даје сагласност на преузимање обавеза за плаћање на више година за текуће 
расходе; 

22) одлучује о задуживању општине за финансирање текуће ликвидности и пласирања 
средстава буџета, у складу са Законом о јавном дугу; 

23) одлучује о отварању и промени апропријације буџета у складу са Законом о 
буџетском систему; 

24) одлучује о привременој обустави извршења буџета и обустављању 
финансирањаактивности корисника буџета; 

25) подноси захтев надлежном министарству за одобрење фискалног дефицитау 
складуса одредбама Закона о буџетском систему; 

26) даје сагласност на финансијске планове корисника буџета; 
27) врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине“. 

  
Члан 4.  

            Члан 63. Статута општине Љиг  мења се и гласи: 

„Општинско веће: 

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине 
општине; 

3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не 
донесе буџет пре почетка фискалне године; 

4) оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу 
за интерну ревизију Општине; 

5) оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у 
складу са законом;  

6) одлучује о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Општине 
Љиг, осим ако је овим Статутом или Законом одређена надлежност другог органа; 

7) доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта, станова, стамбених 
зграда, гаража и пословних просторија у јавној својини Општине Љиг; 

8) одлучује о преносу права јавне својине на другог носиоца права јавне својине; 
9) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у 
установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру 
запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела 
програма корисника буџета Општине;  



10) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске 
управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или 
одлуком које доноси Скупштина општине; 

11) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, 
предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности 
Општине; 

12) прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског 
надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне 
елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности 
Општине; 

13) усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини општине. 
14) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа 
чији је оснивач Општина; 

15) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради 
даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних 
предузећа; 

16) предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у 
јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина; 

17) одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве; 
18) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности 
Републике; 

19) поставља и разрешава начелника Општинске управе; 
17) доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике 
Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности 
Општине са Планом одбране Републике Србије, предузима мере за функционисање 
локалне самоуправе у ратном и ванредном стању, спроводи мере приправности и 
предузима друге мере потребне за прелазак на организацију за рад у ратном и 
ванредном стању,  доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите и 
јединица опште намене; 
18) доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама и План заштите од удеса; 

      19) образује жалбену комисију; 
      20) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 
      21) организује јавну расправу, уређује начин спровођења, упућује јавни позив и   
      сачињава извештај о одржаној јавној расправи; 

22) одлучује о преносу месним заједницама општине Љиг права коришћења на 
непокретностима у јавној својини Општине Љиг; 

23) уређује начин коришћења превозних средстава у јавној својини Општине; 
      23)  информише јавност о свом раду; 
      24) доноси Пословник о раду, на предлог председника Општине; 

25) доноси План инвестиција; 
26) предлаже Скупштини усвајање, односно доношење Статута, буџета и других аката 

које доноси Скупштина општине; 



27) даје сагласност на преузимање обавеза за капиталне издатке на више година; 
28) одобрава Годишње програме и посебне програме спортских организација којима се 

остварује општи интерес у области спорта на територији Општине Љиг; 
30) покреће поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне заједнице 

пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у сагласности са Уставом или законом; 
31) утврђује инвестициони програм са улагачем по Закону о јавним улагањима; 
32) образује Савет за безбедност Општине Љиг;  
33) врши и друге послове у складу са законом, статутом и другим правним актима. 

Одлуку из тачке 3) овог члана, Општинско веће доноси већином гласова од укупног 
броја чланова Општинског већа“. 

Члан 5. 
 Члан 86. Статута општине Љиг  мења се и гласи: 
          „Послове правне заштите имовинских права и интереса Општине обавља Заједничко 
правобранилаштво општина Лајковац и Љиг. 
           Образовање, уређење и организација, као и друга питања од значаја за рад 
Заједничког правобранилаштва општина Лајковац и Љиг, утврђују се одлуком Скупштине 
општине, у складу са основама за уређење и организацију правобранилаштва прописаних 
законом“. 
 Члан 6. 

 Члан 130. став 1. Статута општине Љиг мења се и гласи: 
- „Општина Љиг може имати локалног омбудсмана“. 

Члан 7. 
            Остале одредбе Статута општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ 4/2019) 
остаје непромењен. 

Члан 8. 
Овлашћује се Комисија за статутарна питања и нормативна акта Скупштине да 

утврди и објави пречишћен текст Статута општине Љиг. 

Члан 9. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Љиг“. 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉИГ 

III Бр. _____________                                                                                      Председник 
                                                                                                                     Драган Лазаревић  

Образложење 



На основу Одлуке о приступању промени Статута општине Љиг („Службени 
гласник Општине Љиг“ бр, 7/2022) Комисија је израдила Нацрт Одлуке о промени Статута 
општине Љиг. 

У нацрту Одлуке о промени Статута општине Љиг регулисано је да је основано 
ново Заједничко правобранилаштво општина Љиг и Лајковац и да Скупштина општине 
Љиг поставља правобраниоца. Прецизиране су надлежности Скупштине општине, 
Општинског већа и Председника општине у складу са Законом о локалној самоуправи и 
др. посебним законима. 

Нацрт Одлуке о промени Статута општине Љиг упућује се Општинском већу 
општине Љиг које ће у складу са Одлуком о јавним расправама („Службени гласник 
Општине Љиг“ бр. 7/2021) утврдити Нацрт Одлуке о промени статута, спровести јавну 
расправу на начин и у року који одреди Општинско веће. Након тога Општинско веће 
Општине Љиг ће утврдити Предлог и доставити га Скупштини општине Љиг на даљи 
поступак и одлуку.      

     
                                                Koмисијa за израду нацрта одлуке о промени  
                                                       Статута општине  Љиг 

                                                                                                                  Председник Комисије 
       Милан Јанићијевић 


