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1. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (”Службени гласник РС”, 54/2009 
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   28. август     2015. године        *      Службени гласник Општине Љиг         *          БРОЈ    4         

 

2.                                                                                

 

          На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 

испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 

одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 31. Правилника о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/2015) и члана 43. 

став 1. тачка 6. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“, бр.7/08 и 10/08) 

Скупштина општине Љиг, на седници одржаној  28.08.2015. године, донела је 

 

 

OДЛУКУ О ИЗРАДИ  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗОНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТУРИСТИЧКИХ ОБЈЕКАТА У ОКВИРУ ТУРИСТИЧКОГ 

ПОДРУЧЈА РАЈАЦ – К.О. БА 

 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације зоне за изградњу 

туристичких објеката у оквиру туристичког подручја Рајац – К.о. Ба (у даљем тексту: План 

детаљне регулације). 

Истовремено са израдом Плана детаљне регулације приступа се иради Извештаја о 

стратешкој процени утицаја предметног Плана детаљне регулације на животну средину (у даљем 

тексту: Извештај о стратешкој процени. 

 

Члан 2. 

 

Оквирна граница обухвата Плана детаљне регулације креће се са северне стране преко 

локалног некатегорисаног пута - катастарске парцеле бр. 2646 у К.о. Ба, затим са западне стране 

локалним некатегорисаним путем, преко катастарских парцела бр. 2654 и 2649 у К.о. Ба, до 

границе са К.о. Полом на јужној страни,  и са источне стране преко локалног некатегорисаног пута 

– катастарске парцеле бр. 2667 у К.о. Ба и катастарских парцела 1808 и 1807 у К.о. Ба, и укупне је 

површине око 140 ха.  

Нацртом Плана детаљне регулације ова граница ће бити прецизно дефинисана. Саставни 

део ове Одлуке јесте и графички приказ граница и обухвата планског подручја израђен у размери 

1:2500. 

 

Члан 3.  

 

  Плански основ за израду Плана детаљне регулације је Просторни план Општине Љиг  

(„Службени гласник општине Љиг“, бр. 5/2009), са подлогама из графичког дела Плана којим су 

дефинисане границе зоне за изградњу туристичких објеката.         

            Просторним планом Општине Љиг планирана је даља разрада планом генералне регулације 

туристичког подручја Рајац са елементима плана детаљне регулације, али је искоришћена 

могућност дата чланом 27. Закона о планирању и изградњи, да се план детаљне регулације може 

донети и када просторним, односно урбанистичким планом јединице локалне самоуправе његова 

израда није одређена, а на основу одлуке надлежног органа. 
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Члан 4. 

 

Начин планирања, коришћења, уређења и заштите простора из Просторног плана Општине Љиг 

као важеће планске документације 

              Просторним планом Оптине Љиг је на Рајцу, у оквиру зоне за изградњу туристичких 

објекта опредељен простор за изградњу кућа за одмор (викенд објеката), објеката у функцији 

туризма, као и јавних туристичких објеката, укључујући планинарски дом и ловачку кућу, објеката  

у функцији гостију који бораве највећи део дана у природи - планинари, истраживачи, спортисти, 

и ловачке куће лоциране у ловиштима. Поред тога, дозвољена је изградња дечијих и спортских 

демонтажних објеката а могућа је изградња угоститељских, спортских, и забавних садржаја, 

посебно за дечији узраст.  

           Овај предео налази се у области заштите природе - заштита и развој локалитета Рајац од 

1200 ha (Предео изузетних одлика), као и у обухвату Зоне и појасева санитарне заштите 

изворишта „Врело“ и користиће се у складу са режимом контролисане заштите,   па ће се самим 

тим изради Плана детаљне регулације приступити у складу са свим условима надлежних установа 

и предузећа који су овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и 

изградњу предметног подручја.   

 

Члан 5. 

 

Визија и циљ израде плана  

 Рајац као планина која је богата својим природним и амбијенталним квалитетима и 

положајем развија се као туристички центар који нуди широки спектар услуга у виду 

целогодишњег  планинског туризма. Поштујући природне благодети, у виду вегетације, климе, 

лепоте амбијента које поседује, уз очување наведеног на овом делу урбанистички решавамо 

слободан простор уређењем и изградњом објеката у функцији туризма, спорта и рекреације, 

истраживања, лова, спорта и рекреације, комуналним опремањем и тиме омогућујемо долазак и 

боравак туриста, планинара, бициклиста, летача параглајдером и развијамо планински и сеоски 

туризам. 

             Простор у обухвату Плана детаљне регулације конципиран је са циљем да се створе услови 

за развој планинског туризма фазно, у зависности од прилива инвестиција, а да у складу са 

тржишним условима простор за градњу буде доступан што ширем кругу улагача у складу са 

инвестиционим потенцијалима. 

 

Члан 6. 

 

Концептуални оквир планирања, коришћења,  уређења и заштите планског подручја са 

структуром основних намена простора и коришћења земљишта  

            Рајац представља најзначајнији туристички пункт Општине, припада Централној 

туристичкој зони и регији другог степена Ваљевских планина са националним значајем и са 

летњом рекреацијом, као водећом туристичком активношћу, затим викенд излетничком зоном 

Београда и могућношћу развоја осталих туристичких активности.     

 

Програмски елементи и циљеви кроз коришћење правила који  ће бити дати овим Планом 

детаљне регулације су следећи: 

 да се Рајац формира као атрактиван планински целогодишњи туристички центар 

 разграничење јавног и осталог земљишта 
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 дефинисање траса нових и успостављање регулације постојећих саобраћајница 

 формирање организованог и рационалног простора грађевинског земљишта, уз 

обезбеђење оптималних услова за боравак и рекреацију и равномерну дистрибуцију 

мреже пратећих садржаја за простор  обухваћен  Планом, 

 утврђивање мера заштите животне средине, 

 дефинисање неопходних инфраструктурних траса и објеката 

(електроенергетских, телекомуникационих, термоенергетских,  водовод и 

канализација), 

 грађење објеката у обухвату Плана у погледу архитектонског обликовања вршити 

у складу са  архитектуром поднебља – моравски стил, инспирисаном 

традиционалним градитељством подручја, са природним материјалима и у 

волуменима који су примерени структури амбијента – морфологији, биљном 

покривачу и др. планираном наменом, уз примену боја, архитектонских и 

декоративних елемената у обликовању фасада на начин којим ће објекти у 

простору и окружењу образовати усаглашену, естетски обликовану целину. 

 хортикултурно уредити простор. користећи све врсте аутотхоног зеленила, од дрвећа 

до перена, кроз уређење зелених површина. 

 кроз изградњу треба тежити повећању енергетске ефикасности и коришћењу 

обновљивих извора енергије, нарочито ветра. 

 узети у обзир све услове добијене од органа, организација и јавних предузећа који су 

овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора дефинисаног 

овим Планом. 

  

Члан 7. 

 

Нацрт Плана детаљне регулације садржи текстуални и графички део, при чему текстуални 

део плана детаљне регулације садржи општи део и плански део, графички део садржи графичке 

прилоге постојећег стања и планских решења, а садржај ће нарочито бити усклађен са одредбама 

члана 25-30. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/2015).  

Нацрт Плана детаљне регулације  израђује се по 5 (пет) примерака у аналогном и 

дигиталном облику (DWG  и PDF). 

 

Члан 8. 

 

 Извештај о стратешкој процени ће садржати нарочито: 

-    полазне основе стратешке процене, 

-    опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора, 

-    процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја 

на животну средину, 

-  смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима и процена 

утицаја пројеката на животну средину, 

-    програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг), 

-    приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене, 

-    приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана и програма 

са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне 

средине укључена у план или програм, 

-   закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени представљене 

на начин разумљив јавности, 

-    друге податке од значаја за стратешку процену. 
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Члан 9. 

 Уступање израде нацрта Плана детаљне регулације и и Извештаја о стратешкој процени 

врши се у складу са законом којим се уређују јавне набавке. 

 

Члан 10. 

 Носилац израде Плана детаљне регулације и Извештаја о стратешкој процени је Општина 

Љиг, а начин финансирања је из средстава предвиђених буџетом Општине Љиг за 2015. годину. 

 

Члан 11. 

 Рок за израду  нацрта Плана детаљне регулације и Извештаја о стратешкој процени је 6 

(шест) месеци од од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 12. 

 Носилац израде плана у складу са одредбама члана 45а Закона о планирању и изградњи 

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

одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о 

садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. 

гласник РС“, бр. 64/2015) организује упознавање јавности (правних и физичких лица) са општим 

циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине као и ефектима 

планирања. Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде 

планског документа,  а евентуалне примедбе и сугестије могу утицати на планска решења. 

У складу са одредбама истог члана Закона,  Комисија за планове општине Љиг, у циљу 

изјашњавања јавности и састављања извештаја о евидентираним примедбама јавности,   обавља 

поступак   раног јавног увида.  

 

Члан 13. 

 Излагање нацрта Плана детаљне регулације на јавни увид извршиће се згради Општине 

Љиг, сала 21/III, после извршене стручне контроле,  а након оглашавања истог у дневним и 

локалним новинама. 

 Јавни увид  траје 30 дана од дана оглашавања. 

 У случају да надлежни орган донесе одлуку о понављању јавног увида за део нацрта 

планског документа, јавни увид не може трајати краће од 15 дана од адана оглашавања. 

 Истовремено са излагањем на јавни увид нацрта Плана детаљне регулације спровешће се 

поступак јавног увида у садржину Извештаја о стратешкој процени утицја плана на животну 

средину 

 

Члан 14. 

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

општине Љиг“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

01 Број:06-22/15-2 

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                 Михаило Зечевић, с.р. 
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   28. август     2015. године        *      Службени гласник Општине Љиг         *          БРОЈ    4         

 

3.                                                                                

 

 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (,,Службени гласник РС“ број 72/11, 88/13 и 105/14) 

и члана 3. става 1. тачке 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, 

давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда  

(,,Службени гласник РС“ број 24/12) и члана 43. Статута општине Љиг  (,,Службени гласник општине Љиг“ 

број 7/08, 10/08), Скупштина општине Љиг, дана 28.08.2015. године донела је 

  

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ   

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  - 

 ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ЉИГ  

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 

 

Члан 1. 

 Члан 1. став 2. Одлуке о покретању поступка за прибављање непокретности земљишта у јавну својину 

општине Љиг непосредном погодбом 01 Број: 06-11/15-8 од 29.05.2015.године мења се и гласи:  

        На основу исказане потребе покреће се поступак за прибављање у јавну својину општине Љиг 

непосредном погодбом, следеће непокретности: 

 1. кат.парц.бр.184/1 КО Палежница  

 Разлози оправданости и целисходности прибављања предметних непокретности у јавну својину 

општине Љиг непосредном погодбом налазе се у привлачењу инвеститора у општину Љиг, а у циљу 

отварања нових радних места за запошљавање (тачка 1.) и немогућности проналажења друге 

одговарајуће парцеле на коју би могло бити проширено постојеће гробље у МЗ Палежница, односно МЗ 

Козељ. Из наведених разлога прибављање непокретности не може се реализовати јавним надметањем 

односно прикупљањем јавних понуда.  

 

Члан 2. 

 У члану 3. после става 1. додаје се став 2. који гласи:  

Одобрава се износ од 360.000,00 динара односно 15.234,87 динара по ару ради прибављања 

непокретности означене као кат. парц. бр. 184/1 КО Палежница у циљу проширења постојећег гробља у 

МЗ Палежница. 

Став 2. постаје став 3. 

 

Члан 3.  

 Остале одредбе Одлуке о покретању поступка за прибављање непокретности земљишта у јавну својину 

општине Љиг непосредном погодбом 01 Број: 06-11/15-8 од 29.05.2015.године остају непромењене.  

   

Члан 4. 

 Ова Одлука ће се објавити у ,,Службеном гласнику општине Љиг“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

01 Број:06-22/15-3 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                          Михаило Зечевић, с.р.    
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4. 

 

 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (,,Службени гласник РС“ број 72/11, 88/13 и 105/14) 

и члана 3. става 1. тачке 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, 

давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда  

(,,Службени гласник РС“ број 24/12) и члана 43. Статута општине Љиг  (,,Службени гласник општине Љиг“ 

број 7/08, 10/08), Скупштина општине Љиг, дана 28.08.2015.године донела је 

  

ОДЛУКУ  

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  - 

 ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ЉИГ  

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 

Члан 1. 

 Покреће се поступак за прибављање у јавну својину општине Љиг непосредном погодбом, следеће 

непокретности, : 

-  кат.парц.бр. 51116/1 КО Љиг  
  

 Разлози оправданости и целисходности прибављања предметне непокретности у јавну својину општине 

Љиг непосредном погодбом налазе се у реализацији Плана генералне регулације насеља Љиг. Из наведеног 

разлога прибављање непокретности не може се реализовати јавним надметањем односно прикупљањем јавних 

понуда.  

 

Члан 2. 

 У поступку прибављања непокретности у свему поступити у складу са одредбама Закона о јавној 

својини (,,Службени гласник РС“ број 72/11, 88/13 и 105/14) и Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 

и прикупљања писмених понуда  (,,Службени гласник РС“ број 24/12). 

 

Члан 3. 

 Непокретност из члана 1. ове Одлуке прибавиће се не изнад тржишне вредности коју утврди порески 

орган у складу са Законом о јавној својини (,,Службени гласник РС“ број 72/11, 88/13 и 105/14) и Уредбом о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 

својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда  (,,Службени гласник РС“ број 

24/12). 

 Порезе и трошкове који буду произашли из закључених купопродајних уговора у целости ће сносити 

општина Љиг а укупни трошкови Општине не могу бити већи од тржишне вредности утврђене у складу са 

ставом 1. овог члана. 

   

Члан 4. 

 Ова Одлука ће се објавити у ,,Службеном гласнику Општине Љиг“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

01 Број: 06-22/15-4 

                                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                            Михаило Зечевић, с.р.    
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5. 

 

 
На основу члана 43. став 1. тачка 26. Статута општине Љиг, Скупштина општине 

Љиг, на седници одржаној 28.08.2015. године, донела је 
 
 
 
 
 

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИМЕ 
ФУДБАЛСКОГ КЛУБА „БАБАЈИЋ ЉИГ“ 

 
 
 
 

I.  ОПШТИ ДЕО 
 
 
 

Члан 1. 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Фудбалском клубу „Бабајић Љиг“ на употребу имена 
Љиг у свом називу. 

 

 

 
 Члан 2. 

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

Општине Љиг''. 

  

  

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

01 Број:06-22/15-5 

 

 

 

                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                              Михаило Зечевић, с.р.    
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6. 

 

 На основу члана 47. Статута општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ бр. 7/08 и 

10/08) и члана 33. Пословника о раду Скупштине општине Љиг ( „Службени гласник Општине 

Љиг“ бр. 6/08), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 28.08.2015.године, донела је 

 

 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  КОМИСИЈЕ 

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА 

 

 

 

 

I 

 

 

РАЗРЕШАВА СЕ  члан Комисије за доделу стипендија и то :  

 

- Бојан Којић из Љига. 

 

 

 

II 

 

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

Љиг''. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

 

01 Број: 06-22/15-6 

 

   

                                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                                Михаило Зечевић, с.р.    
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7. 

 

 На основу члана 47. Статута општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ бр. 7/08 и 

10/08) и члана 33. Пословника о раду Скупштине општине Љиг ( „Службени гласник Општине 

Љиг“ бр. 6/08), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 28.08.2015.године, донела је 

 

 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА  КОМИСИЈЕ 

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА 

 

 

 

 

I 

 

 

БИРА СЕ члан Комисије за доделу стипендија из реда одборника и то: 

 

- Миливоје Лазаревић из Јајчића. 

 

 

 

II 

 

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

Љиг''. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

01 Бр: 06-22/15-7 

   

 

 

 

 

                                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                           Михаило Зечевић, с.р.    
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8. 

 

На основу члана 42. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' бр. 

119/12  и 116/13) и члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Љиг (''Службени гласник 

општине Љиг'' број: 7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг на седници одржаној 

28.08.2015.године, донела је  

 

 

 

 

Р Е Ш Е  Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ ''ТВ ЉИГ'' ЉИГ 

 

 

 

I 

 

РАЗРЕШАВА СЕ Зоран Поповић из Љига, дужности в.д. директора Јавног 

предузећа за информисање и маркетинг ''ТВ ЉИГ'' Љиг. 

 

 

 

II 

 

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

Општине Љиг''. 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

 

01 Број:06-22/15-8 

 

 

 

                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                                       Михаило Зечевић, с.р.    
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9. 

           

На основу члана 42. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' 

бр.119/12 и 116/13) и члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Љиг (''Службени гласник 

општине Љиг'' број: 7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг на седници одржаној 

22.08.2015.године  донела је  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА   

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ „ТВ ЉИГ“ ИЗ ЉИГА 

 

 

 

I 

 

          ИМЕНУЈЕ СЕ  Зоран Поповић из Љига за вршиоца дужности директора Јавног 

предузећа за информисање и маркетинг „ТВ ЉИГ“ из Љига, почев од 29.08.2015.године. 

 

 

II 

 

Вршилац дужности директора именује се на период од шест месеци, а најдуже 

годину дана од дана именовања. 

 

 

III 

 

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

Општине Љиг''. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

01 Бр: 06-22/15-9 
 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                              Михаило Зечевић, с.р. 
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10. 

 

На основу члана 216. став 6. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014“) и члана 43. Статута Општине Љиг 

(„Службени гласник Општине Љиг“бр. 7/08 и 10/08), на основу стручног мишљења Комисије за 

планове општине Љиг, Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 28.08.2005. године, доноси:  

 

 

 

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

 О ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛОВА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА КОЈИ СЕ МОГУ 

ПРИМЕЊИВАТИ ДО ДОНОШЕЊА НОВИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА 

 

 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о одређивању делова урбанистичких планова који се могу примењивати до 

доношења нових урбанистичких планова («Општински службени гласник» бр. 16/2003), члан 16. 

став 1. допуњује се и гласи: 

 „ У ГУП-у Белановице («Општински службени гласник» бр. 7/98) важи намена површина 

осим у делу између ул. Стеве Сингера, реке Качер и реке Белановице и осим на делу плана 

означенoм као катастарска парцела бр.  1427/7  у К.о. Шутци.“  

 

 

Члан 2. 

 

            Стављањем ГУП-а Белановица ван снаге за ову катастарску парцелу, важиће правила 

уређења и грађења плана вишег реда, односно у овом случају правила Просторног плана Општине 

Љиг („Сл. гласник РС“ број 5/2009). 

 

Члан 3. 

 

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

Општине Љиг“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

01 Број: 06-22/15-11 

 

   

                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                            Михаило Зечевић, с.р. 
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11. 

 

 На основу члана  43. Статута општине Љиг (''Службени гласник општине Љиг'' бр. 

7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг,  на седници одржаној 28.08. 2015. године, донела 

је   

 

 

ПРОГРАМ ОБНОВЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

У НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

1. Област у којој се спроводе мере и територија на којој се спроводе мере 

Програм се односи на обнову објеката јавне намене у областима: водоводна и 

канализациона инфраструктура; путна инфраструктура; водни објекти за уређење 

водотока и заштиту од поплава на водама 2. реда и објекти за заштиту од ерозија и бујица. 

Реч је о објектима који су уништени или оштећени услед дејства поплаве или 

активирањем клизишта у току маја 2014. године, а у складу са одредбама Закона о 

отклањању последица поплава у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 75/14 – 

у даљем тексту: Закон).  

Програм обухвата обнову објеката јавне намене који су у надлежности општине 

Љиг и за чију обнову нису до сада обезбеђена средства из других извора финансирања.  

 

2. Анализа затеченог стања и сагледавање могућих даљих штетних последица 

поплава, односно дејства клизишта 

Након поплава из маја месеца 2014. године на територији Љиг уништен је или 

оштећен један број објеката јавне намене, услед чега је отежано обављање појединих 

јавних делатности и пружање јавних услуга.  

Ради детаљнијег сагледавања штете на објектима јавне намене у надлежности 

општине Љиг, која је настала као последица ванредних догађаја из маја 2014. године 

изазваних поплавом и активирањем клизишта,  општина Љиг доставиће Канцеларији за 

помоћ и обнову поплављених подручја (у даљем тексту: Канцеларија) списак објеката, 

које је потребно изградити односно реконструисати, а у складу са критеријумима 

утврђеним овим програмом. 

 

3. Мере које треба предузети ради обнове, односно санације последица поплава, 

односно дејства клизишта и рокови за спровођење мера 

Ради обнове објеката јавне намене, потребно је извести радове на реконструкцији 

објеката, као и на изградњи нових. 

Списак објеката које је потребно реконструисати, односно изградити,  утврђује 

Општинско веће општине Љиг,  на основу података стручних комисија и пројектне 

документације за сваки објекат. Списак објеката дат је у Прилогу 1, и чини саставни део 
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овог програма. Редни број у списку односи се на приоритет за изградњу односно 

реконструкцију.  

Програм обнове објеката јавне намене у надлежности јединице локалне 

самоуправе, општина Љиг доставиће Канцеларији до 31. августа 2015. године. 

Реконструкција оштећених и изградња нових објеката на територији општине Љиг 

зависиће од висине  финансијских средстава обезбеђених преко Канцеларије из Фонда 

солидарности Европске уније. 

 

4. Начин и обим спровођења мера, као 

и критеријуми за спровођење мера 

Јавне набавке за радове на реконструкцији и изградњи објеката јавне намене, 

вршиће се у складу са чл. 131а-131ђ. Закона. Поступак јавне набавке радова спроводи 

општина Љиг. 

Предмет реконструкције односно изградње могу бити они објекти јавне намене 

који испуњавају следеће основне критеријуме:  

- да је објекат у надлежности јединице локалне самоуправе; 

- да су оштећења настала услед дејства поплаве или активирањем клизишта која су се 

десила у мају 2014. године и да су оштећена утврђена одговарајућим записником 

надлежног органа о пријави односно процени штете; 

- да за реконструкцију или изградњу нису обезбеђена средства из буџета локалне 

самоуправе, донација или других извора финансирања; 

 

5. Органи државне управе надлежни за координацију, односно носиоци спровођења 

појединих мера из овог програма 

 

Носилац спровођења мера из овог програма је општина Љиг у складу са чланом 1. 

закона, а Канцеларија врши координацију мера из овог програма. 

 

6. Процена потребних финансијских средстава и извор финансирања 

Потребна финансијска средства за спровођење овог програма износе  95.000.000,00 

динара. Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја ће определити средства из 

Фонда солидарности Европске уније за оне објекте који су приоритетни према обиму 

оштећења и значају за грађане на територији јединице локалне самоуправе, а у складу са 

висином укупно обезбеђених средстава.  

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

01 Број: 06-22/15-12 

 

   

                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                              Михаило Зечевић, с.р. 
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