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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЉИГ 
 

 

  ГОДИНА XV                    БРОЈ    12                     29. НОВЕМБАР                  2022. ГОДИНЕ 

                          

 

АКТА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

 

 

1.                                                                  

 

 
             На основу члана 43. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр.54/2009, 73/2010,  

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- исправка,108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закона, 103/2015, 

99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019,149/2020 и 118/2021) и члана 32. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007,83/2014 – др. закона, 101/2016-др. закона, 47/2018 и 

111/2021-др. Закона) и члана 40. Статута општине Љиг („Службени гласник општине Љиг" бр.4/2019), 

Скупштина општине Љиг, на седници  одржаној  29.11.2022. године, донела је 

 

 

 

ОДЛУКУ O  

ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ  ЉИГ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

I Број: 06-42/22-1 

         

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                             Веселин Шиљеговић,с.р. 
 

 

ОДЛУКУ O ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ  ЉИГ ЗА 2022.ГОДИНУ 

можете погледати  

ОВДЕ. 
 

https://drive.google.com/file/d/1hMMRerscT6CsEYwleta4e4ZYCfLHA6jy/view?usp=share_link
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   29. новембар  2022. године     *     Службени гласник  Општине Љиг      *        БРОЈ        12     

 

2. 

 

 

            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“) Скупштина општине Љиг, на седници 

одржаној 29.11.2022. године, донело је: 

 

 

 

ОДЛУКУ 

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 
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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; 
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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; 
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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:  
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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“. 

  



7 
 
 

 

 

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; 
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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“. 
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 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“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

I Број: 06-42/22-2  

         

 

 

                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                 Веселин Шиљеговић,с.р. 
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3.                                                                  

        На основу члана 9. Закона о планском систему Републике Србије ("Службени гласник 

РС", број 30/18), члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

РС", бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18 и 111/2021) и члана 40. став 1. 

тачка 4. Статута Општине Љиг (''Службени гласник Општине Љиг“, бр. 4/2019), Скупштина 

општине Љиг,  на седници одржаној дана 29.11.2022.године, донела је: 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2030. ГОДИНЕ 

 

 У Одлуци о приступању изради Плана развоја општине Љиг за период од 2022. до 

2030. године („Службени гласник Општине Љиг“ бр. 21/2021) мења се и гласи следеће: 

 

             Мења се назив Одлуке и гласи:  

„ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 

ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2030. ГОДИНЕ“ 

 

Члан 1. 

 Члан 1. Одлуке мења се и гласи: 

“Општина Љиг приступа изради Плана развоја општине Љиг за период од 2023. до 

2030. године“. 

 

Члан 2. 

Члан 5. Одлуке мења се и гласи: 

 „Рок за израду Плана развоја општине Љиг је 31.05.2023. године.“ 

 

Члан 3.     

            Остале одредбе Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Љиг за период 

од 2022. до 2030. године („Службени гласник Општине Љиг“ бр. 21/2021) остају 

непромењене. 

 

Члан 4. 

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

Општине Љиг“. 

 Ова Одлука се објављује и на интернет страници Општине Љиг. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

I Број: 06-42/22-3   

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                 Веселин Шиљеговић,с.р. 
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4.                                                                  

       

 

На основу чл. 6, 6а, 7. и 7а и  Закона о порезима на имовину (''Сл. гл. РС'', 

бр.26/2001...95/2018 и 99/2018 – одлука У, 86/19 и 144/20), и чл. 40. Статута општине Љиг 

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

одржаној 29.11.2022 године, донела је 

 

 

 

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком сагласно Закону о порезима на имовину утврђују се просечне цене 

квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. 

годину на територији општине Љиг. 

 

 

Члан 2. 

 

На територији Општине Љиг одређено је 4 зоне за утврђивање пореза на имовину,  у 

зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној 

повезаности са централним деловима општине Љиг, односно са радним зонама и другим 

садржајима у насељу и то: прва зона као најопремљенија, друга зона, трећа зона и 

четврта зона. 

 

Просечне цене квадратнoг метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 

2023. годину на територији општине Љиг износе: 

 

Врста 

непокретности 

Цена у I ЗОНИ 

по м2 

Цена у II ЗОНИ 

по м2 

Цена у III 

ЗОНИ по м2 

Цена у IV 

ЗОНИ по м2 

Грађевинско 

земљиште 

1.200,00 динара 900,00 динара 800,00 динара 100,00 динара 

Пољопривредно 

земљиште 

/ 40,00 динара 40,00 динара 40,00 динара 
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Члан 3. 

 

Ову одлуку објавити у ''Сл. гласнику општине Љиг'' и на интернет страници 

општине Љиг. 

 

 

Члан 4. 

 

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

општине Љиг“, а примењиваће се од 01. јануара 2023. године. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

 

I Број: 06-42/22-4  

  

 

 

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

Веселин Шиљеговић, с.р. 
 

 

 

 

 

 

Шумско 

земљиште 

/ 25,00 динара 25,00 динара 25,00 динара 

 

Друго земљиште / 15,00 динара 15,00 динара 15,00 динара 

Станови 48.000,00 динара 46.000,00 динара 45.000,00 динара 28.000,00 динара 

Куће за 

становање 

36.000,00 динара 32.000,00 динара 30.000,00 динара 16.000,00 динара 

Пословне зграде 

и др (надземни и 

подземни) 

грађевин. 

објекти 

који служе за 

обављање делат. 

 

 

60.000,00 динара 

 

 

58.000,00 динара 

 

 

55.000,00 динара 

 

 

25.000,00 динара 

Гараже/ 

Помоћни објекти 

8.000,00 динара 8.000,00 динара 8.000,00 динара 6.000,00 динара 
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5.                                                                  

 

На основу чланa 92-98. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике 

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

50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 , 145/2014 , 83/2018, 31/2019, 57/2019-

др.закон,9/2020 и 52/2021) и члана 40. став 1. тачка 44. Статута Општине Љиг („Службени гласник 

Општине Љиг“ број 4/19), Скупштина Општине Љиг, на седници одржаној дана 29.11.2022. године,  

донела је 

   

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  

О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ  

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

 

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта 01 број: 418-4/2015 од 

02.03.2015. године, мења се члан 7. Одлуке тако да гласи: 

Намена објеката-простора за који се утврђује допринос за уређивање грађевинског земљишта може 

бити: 

  -Стамбена: стамбени објекти (индивидуални и колективни), стамбени простор  у стамбено-

пословним објектима и пратећи гаражни простор у стамбеним објектима, као и припадајући део 

гаражног простора у стамбено-пословним објектима; 

  -Комерцијална:трговински објекти, пословни објекти, пословно-стамбени апартмани, хотели, 

угоститељски објекти, бензинске пумпе са и без надстрешнице, атељеи, мењачнице, пословне 

канцеларије, кладионице, коцкарнице, видео клубови и други објекти комерцијаног и услужног 

карактера, као и припадајући гаражни простор у овим објектима; 

  -Производња:привредно-производни објекти, стоваришта и магацини у оквиру производне 

намене, наткривена производна постројења, објекти производног занатства, индустрије и 

грађевинарства, пољопривредни објекти, економски објекти и гаражни простор у овим објектима; 

-  Јавна: објекти намењени за јавно коришћење који нису у јавној својини (болнице, домови за стара 

лица,вртићи, објекти образовања, затворени спортски и рекреативни објекти и др. гараже као 

посебни објекти, простори традиционалних цркава и верских организација, објекти за службене 

потребе дипломатско-конзуларних представништава страних држава, односно канцеларија 

међународних организација у Републици Србији; 

  -Остала: Зидане ограде за које се према члану 145. Закона о планирању и изградњи издаје 

одобрење за градњу, помоћни објекти који су Законом дефинисани као објекти који су у фунцији 

главног објекта, а граде се на истој катастарској парцели на којој је изграђен главни стамбени или 

пословни објекат; 

 Објекти-простори који нису наведени у ставу 1. овог члана уподобиће се најсличнијој наведеној 

намени. 
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                                                                             Члан 2. 

 

Мења се члан 11. Одлуке, тако да гласи: 

 Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене у 

јавној својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и складишне 

објекте у функцији производних објеката, подземне етаже објеката високоградње (простор 

намењен за гаражирање возила, подстанице, трансформаторске станице и разводна 

постројења, оставе, вешернице и сл.),осим за делове подземних етажа који се користе за 

комерцијалне делатности. Допринос се не обрачунава ни за отворена паркиралишта, 

интерне саобраћајнице, отворена дечја игралишта, отворене спортске терене и атлетске 

стазе. 

 

                                                                  Члан 3. 

 

  Мења се члан 12. Одлуке тако да гласи: 

  За изградњу објеката од посебног значаја за развој јединице локалне самоуправе, могу се 

одлуком Скупштине општине предвидети додатне погодности за плаћање доприноса за 

објекте од посебног значаја  за развој јединице локалне самоуправе, осим за објекте 

станоградње, као и објекте социјалног становања код којих је инвеститор Република 

србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. 

  По захтеву јединице локалне самоуправе, у циљу реализације пројекта од значаја за 

локални економски развој,Влада Републике Србије може одобрити висину доприноса у 

другачијем износу од износа предвиђеног чланом 97. став 2. Закона о планирању и 

изградњи. 

 

                                                                 Члан 4. 

 

  Мења се члан 16. Одлуке тако да гласи: 

  Допринос за уређивање грађевинског земљишта може се платити једнократно у целости 

или у ратама у периоду од 36 месеци. 
  Инвеститор допринос за уређивање грађевинског земљишта може платити на следећи начин:  

-    у случају плаћања доприноса једнократно, до пријаве радова,  инвеститор има право на умањење 

од  30%.  

-   у 36 месечних рата, уз усклађивање рата, на месечном нивоу, са индексом потрошачких цена према 

подацима  Републичког завода за статистику, у ком случају инвеститор врши плаћање тако да прву 

рату плаћа у висини од 10% од утврђеног доприноса, најкасније до подношења захтева за пријаву 

радова, а преостали износ у једнаким месечним ратама.  

    У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате, инвеститор је дужан 

да до момента пријаве радова, као средство обезбеђења плаћања достави: 

 

1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи на укупан 

износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца  од дана доспећа 

последње рате, или 

 

2. успостави хипотеку на објекту који вреди најмање 30% више од укупног износа недоспелих 

рата, у корист јединице локалне самоуправе. 
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Инвеститор који гради објекат чија укупна бруто развијена грађевинска површина  не прелази 

200м² и који не садржи више од две стамбене јединице, није у обавези да поднесе средство 

обезбеђења у случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате. 

 

                                                                Члан 5. 

 

  Мења се члан 17. Одлуке тако да гласи: 

      Инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта у 

целости, односно ако плаћа на рате ,да уплати прву рату и достави средство обезбеђења најкасније 

до подношења пријаве радова. 

     Уколико инвеститор не измири доспели износ доприноса у прописаном року, уколико плаћање 

врши на рате, наплата преосталог износа ће се ивршити преко достављеног средства обезбеђења из 

члана 16. ове Одлуке. 

      Инвеститору који плаћање доприноса врши на рате , рата доспева до 15-ог у месецу за претходни 

месец. 

       За период кашњења у плаћању обрачунава се камата за неблаговремено плаћене рате доприноса 

у складу са законом. 

       Уколико не плати 2 узастопне рате о року доспећа, општина може покренути поступак за 

активирање средства обезбеђења. 

       Одељење за Финанисије води евиденцију о обрачунатом доприносу, динамици измиривања 

доприноса, роковима плаћања месечних рата, чува средства обезбеђења, покреће поступак за 

активирање средства обезбеђења плаћања у случају неплаћања доприноса. 

 

                                                                              Члан 6. 

 

  Мења се члан 21. Одлуке тако да гласи: 

  Допринос за уређивање грађевинског земљишта за објекте у поступцима озакоњења обрачунава се 

по овој Одлуци. 

 

                                                                               Члан 7. 

 

    Остале одредбе Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта 01 

број:418-4/2015 од 02.03.2015. године остају непромењене. 

 

                                                                               Члан 8. 

 

   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

I Број: 06-42/22-5      

 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                       Веселин Шиљеговић,с.р. 
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6.                                                                  

       

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

96/2015, 83/2018 и 81/2020) и члана 40. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општина 

Љиг“, бр. 4/2019), Скупштина Општине Љиг, на седници одржаној 29.11.2022. године,  

донела је: 

 

 

ОДЛУКУ 

 

 

Члан 1. 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за озакоњење помоћног објекта Пр, бруто површине 89м2 

који је означен као објекат бр.4 на кат.парцели бр.630/1 у К.О. Латковић, власника 

Славољуба (Радисав) Митровић из Латковића за који је покренут поступак озакоњења по 

службеној дужности од стране Одељења за општу управу Општинске управе Општине Љиг, 

02 бр. 351-607/2017 дана 24.10.2017.год., а који се налази у заштитном појасу - појасу 

општинског некатегорисаног пута бр.783 у К.О. Латковић, на удаљености мањој од 

прописане важећом планском документацијом. 

 

Члан 2. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке код надлежног органа Општинске управе Општине 

Љиг, наставиће се поступак озакоњења предметног  објекта.   

 

Члан 3. 

 

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

Општине Љиг”. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

I Број: 06-42/22-6 

 

 

 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                   Веселин Шиљеговић, с.р. 
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7. 

 

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

96/2015, 83/2018 и 81/2020) и члана 40. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општина 

Љиг“, бр. 4/2019), Скупштина Општине Љиг, на седници одржаној 29.11.2022. године,  

донела је: 

 

 

ОДЛУКУ 

 

 

Члан 1. 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за озакоњење помоћног објекта Пр, бруто површине 80м2 

који је означен као објекат бр. 2 на кат. парцели бр.1298/2 у К.О. Моравци, власника 

Милована (Радиша) Марјановић из Моравца за који је покренут поступак озакоњења по 

службеној дужности од стране Одељења за општу управу Општинске управе Општине Љиг, 

02 бр. 351-19/2022 дана 12.04.2022.год., а који се налази у заштитном појасу - појасу 

општинског некатегорисаног пута бр.1366 у К.О. Моравци, на удаљености мањој од 

прописане важећом планском документацијом. 

 

Члан 2. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке код надлежног органа Општинске 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: 06-42/22-7 

 

 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                         Веселин Шиљеговић,с.р. 
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8. 

 

              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. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“, 

бр. 4/2019), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 29.11.2022. године,  донела је: 

 

 

ОДЛУКУ 

 

Члан 1. 

 

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

површине 107м², који је означен као објекат бр. 1, изграђен на кат. парцели бр. 278/1 у КО 

Доњи Бањани, чији су  сувласници Коругић (Гвозден) Милован из Београда, у уделу од 1/3 

и Коругић (Милан) Душко из Панчева, у уделу од 2/3, за који је покренут поступак 

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

Општине Љиг, под бројем IV бр. 351-271/2021 од 21.12.2021. 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 Општинске 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: 06-42/22-8 

 

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Веселин Шиљеговић,с.р.  
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9. 

 

 

 

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

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

29.11.2022.године, донела је 

 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 

 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „КАЈА“ ИЗ ЉИГА ЗА 2021/2022. ГОДИНУ   

 

 

 

  

I      Усваја се Извештај о раду Предшколске установе „Каја“ из Љига за 2021/2022. годину.  

 

 

II   Закључак доставити Предшколској установи „Каја“ из Љига. 

 

 

III   Закључак објавити у „Службеном гласнику Општине Љиг“. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЉИГ 

 

 

 

I Број: 06-42/22-9-1 
 

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

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

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

29.11.2022.године, донела је 

 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

 НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „КАЈА“ ИЗ ЉИГА  

ЗА РАДНУ 2022/23. ГОДИНУ 

 

 

 

  

I  Даје се сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе „Каја“ из Љига за радну 

2022/23. годину.  

 

 

II   Решење доставити Предшколској установи „Каја“ из Љига. 

 

 

III   Решење објавити у „Службеном гласнику Општине Љиг“. 

 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЉИГ 

 

 

 

I Број: 06-42/22-9-2 
 

 

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Веселин Шиљеговић,с.р.  
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10. 

 

 

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

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

29.11.2022.године, донела је 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЉИГ  

О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  

ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.09.2022.ГОДИНЕ   

 

 

 

  

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

реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. до 

30.09.2022.године.  

 

 

II   Закључак доставити Јавном комуналном предузећу „Комуналац“ Љиг. 

 

 

III   Закључак објавити у „Службеном гласнику Општине Љиг“. 

 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЉИГ 

 

 

 

I Број: 06-42/22-10 

 
 

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Веселин Шиљеговић,с.р.  
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11. 

        На основу члана 120. и 121. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 –др.закони, 10/2019,27/2018 – др.закон и 

6/2020 и 129/2021), члана 3. Правилника о општинском савету родитеља („Службени гласник 

РС“ бр. 72/2018) и члана 40. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ бр. 

4/2019), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној дана 29.11.2022.године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ПРЕДСТАВНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСТАВНИКА  

ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

I 

 БИРАЈУ СЕ представници и заменици представника Општинског савета родитеља 

Општине Љиг и то: 

 

1. Основна школа „Сава Керковић“ Љиг: 

- Андријана Срећковић, представник и  

- Славица Бушић, заменик представника.  

2. Средња школа „Хиљаду триста каплара“ Љиг: 

     -    Гордана Ускоковић, представник и 

     -    Милена Трмчић, заменик представника. 

3.  Основна школа „Сестре Павловић“ Белановица: 

     -    Зорица Џокић – представник и  

     -    Рада Башкаловић – заменик представника. 

4. Предшколска установа „Каја“ Љиг: 

     -   Евелин Нерић – представник и  

    -    Катарина Недељковић - заменик представника. 

 

II 

 Представници и заменици представника Општинског савета родитеља Општине Љиг 

бирају се за школску 2022/2023. годину. 

 

III 

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

Општине Љиг“. 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЉИГ 

 

I Број: 06-42/22-11 

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Веселин Шиљеговић,с.р.  
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12. 

 

 

          На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018 – др.закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и  

члана 40. став 1. тачка 14. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ бр. 

4/2019), Скупштина општине Љиг,  на седници одржаној 29.11.2022.године, донела је  

 
 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА КЕРКОВИЋ“ ИЗ ЉИГА 

 

 

I 

 

     РАЗРЕШАВА СЕ  члан Школског одбора Основне школе „Сава Керковић“ Љиг и то : 

 

Из реда запослених: 

- Драгана Золотић из Београда. 

 

 

II 

 

Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику Општине Љиг''. 

 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЉИГ 

 

 

 

I Број: 06-42/22-12 
 

 

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Веселин Шиљеговић,с.р.  
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13. 

 

              На основу члана 115, 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018 – др.закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и  

члана 40. став 1. тачка 14. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ бр. 

4/2019), Скупштина општине Љиг,  на седници одржаној 29.11.2022.године, донела је  

 
 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА КЕРКОВИЋ“ ЉИГ 

 

I 

 

  ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора Основне школе „Сава Керковић“ Љиг и то : 

 

Из реда запослених: 

- Мира Ивановић из Љига. 

 

II 

 

 Изборни период новоизабраног члана траје до истека мандата Школског одбора. 
 

 

III 

 

 Решење доставити именованој и Основној школи „Сава Керковић“ Љиг. 

 

 

IV 

 

Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику Општине Љиг''. 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЉИГ 

 

 

I Број: 06-42/22-13 

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Веселин Шиљеговић,с.р.  
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14. 

 

              На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018 – др.закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и  

члана 40. став 1. тачка 14. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ бр. 

4/2019), Скупштина општине Љиг,  на седници одржаној 29.11.2022.године, донела је  

 
 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „КАЈА“ ЉИГ 

 

I 

 

  РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора Предшколске установе „Каја“ Љиг и то : 

 

Из реда родитеља: 

- Горан Ускоковић из Љига. 

 

 

II 

 

 Решење доставити именованом и Предшколској установи „Каја“ Љиг. 

 

III 

 

Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику Општине Љиг''. 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЉИГ 

 

 

 

I Број: 06-42/22-14 

 

 

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Веселин Шиљеговић,с.р.  
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15. 

 

              На основу члана 115, 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018 – др.закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и  

члана 40. став 1. тачка 14. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ бр. 

4/2019), Скупштина општине Љиг,  на седници одржаној 29.11.2022.године, донела је  

 
 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „КАЈА“ ЉИГ 

 

I 

 

  ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управног одбора Предшколске установе „Каја“ Љиг и то : 

 

Из реда родитеља: 

- Маријана Видаковић Ускоковић из Љига. 

 

 

II 

 

 Изборни период новоизабраног члана траје до истека мандата Управног одбора. 
. 

III 

 

 Решење доставити именованој и Предшколској установи „Каја“ Љиг. 

 

IV 

 

Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику Општине Љиг''. 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЉИГ 

 

 

I Број: 06-42/22-15 
 

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Веселин Шиљеговић,с.р.  
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