
 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

  ГОДИНА XVI                    БРОЈ    1                      26. ЈАНУАР                       2023. ГОДИНЕ 

                          

АКТА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

1.                                                                  

 

На основу члана 8. Законa о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени  

гласник  РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-

др.закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.закон, 87/2018, 23/2019 и 

128/2020-др.закон), члана 2. Правилника о раду савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 8/2020) и члана 63. Ста-

тута општине Љиг (Службени гласник општине Љиг'' број 4/2019 и 12/2022), Општинско 

веће општине Љиг, на седници одржаној дана 26.01.2023. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

Члан 1. 

 

 Влади Сајићу престаје дужност Председника Савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Љиг, због поднете оставке III број 

16/2023 од 24.01.2023.године.       

 

Члан 2. 

 

 Решење доставити именованом и Агенцији за безбедност саобраћаја. 

 

Члан 3. 

 

  Ова решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном 

гласнику Општине Љиг“. 
 

III Број: 06-2/23-5 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉИГ      

ПРЕДСЕДНИК 

Драган Лазаревић, с.р. 
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2. 

 

  На основу члана 8. Законa о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени  

гласник  РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-

др.закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.закон, 87/2018, 23/2019 и 

128/2020-др.закон), члана 2. Правилника о раду савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 8/2020) и члана 63. Ста-

тута општине Љиг (Службени гласник општине Љиг'' број 4/2019 и 12/2022), Општинско 

веће општине Љиг, на седници одржаној дана 26.01.2023. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 

Члан 1. 

 

  Именује се Стефан Ђурић за Председника Савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Љиг, почев од 26.01.2023.године. 

         

 

Члан 2. 

 

  Решење доставити именованом и Агенцији за безбедност саобраћаја. 

 

 

Члан 3. 

 

  Ова решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном 

гласнику Општине Љиг“. 

 

 

 

III Број: 06-2/23-6 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

      

ПРЕДСЕДНИК 

Драган Лазаревић, с.р. 
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3. 

 

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 63. став 1. тачке 6. Статута општине Љиг 

(„Службени гласник општине Љиг“ бр.4/2019 и бр.12/2022) , Општинско веће Општине Љиг, дана 

26.01.2023.године, доноси: 

 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА  за давање у закуп пословног простора, локала бр.4, 

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

Почетна цена закупа се одређује у износу 12.520,00 динара месечно. 

Ова одлука је основ за расписивање Oгласа 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 објављивања у Службеном гласнику општине Љиг.   

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е : 

 Општинско веће општине Љиг, поступајући у складу са чланом 63. став 1. тачка 6. 

Статута Општине Љиг („Службени гласник општине Љиг бр.4/2019 и 12/2022) којим је прописано 

да Општинско веће одлучује о располагању непокретностима у јавној својини Општине, доноси 

Одлуку о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора и то локала бр.4 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......“ .  



Почетна цена закупа дата је на основу прoсечне вредности закупнине пословног простора  

у јавној својини Општине Љиг на истој локацији која износи 667,00 динара по м2, што за површину 

од 18.77 м2 предметног локала укупно износи 12.520,00 рсд (18.77x667 = 12.520,00). 

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. 

 

III Број: 06-2/23-7 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉИГ 

      

ПРЕДСЕДНИК 

Драган Лазаревић, с.р. 
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САДРЖАЈ 

АКТА  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 

1. Решере о престанку дужности Председника Савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на подручју општине Љиг, због поднете оставке     страна  1   

2. Решере о престанку именовању Председника Савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на подручју општине Љиг                                          страна  2 

3. Одлука о расписивању огласа за закуп локала бр. 4 Дома културе у Љигу   стране  3  и  4 

 

 

ИЗДАЈЕ: Општинско веће општине Љиг 

Одговорни уредник:  Милан Јанићијевић, Начелник Општинске управе 

 

 


