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На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гл. РС'', бр. 129/07), чл.6.
ст. 1. тач. 2. и чл. 9. и 10. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл. гл. РС'', бр.
62/06, 47/11 и 93/12) и чл.43. Статута општине Љиг (''Службени гласник Општине Љиг'',
бр.7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг на седници одржаној 15.03.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о општинским административним таксама (''Сл.гл.општине Љиг бр. 10/12),
врше се измене и допуне таксене тарифе Општинских административних такси, у делу
тарифних бројева 4, 6, и 7 и додаје се тарифни бр. 14, као саставног дела ове Одлуке.
Члан 2.
У осталом делу Одлука остаје непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Љиг''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
01 Бр. 06-8/13-1
ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Максимовић, с.р.

1

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ТАРИФЕ
ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
У таксеној тарифи општинских административних такси у тарифном броју 4. бришу се
тачке 1. и 2.;
у тачки 4. брише се реченица ''Ван просторија општине ... 5.000,00'';
а тачке 3. и 4. постају тачке 1. и 2.
У тарифном броју 6., у тачки 6. уместо речи ''Захтев за израду Пријаве темеља'' треба
да стоји: ''Изјава о завршетку израде темеља''.
Тачка 7. ''брише се''.

У тачки 9. после алинеје 1 додаје се број ''1.500,00''
после алинеје 2 додаје се број ''3.000,00''
после алинеје 3 додаје се број ''6.000,00''
Тачке ''8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18'' постају тачке ''7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17''.
Тарифни бр. 7 мења се и гласи:
''За акта из области заштите животне средине
1. За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину ...
... 2.000,00
2. За захтев за одређивање обима и садржаја Студије утицаја ... 2.000,00;
3. За захтев за давање сагласности на Студију утицаја
... 3.000,00;
4. За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања објекта ...
... 3.000,00
5. За захтев за давање сагласности на студију затеченог стања ... 3.000,00;
6. За захев за утврђивање примене мера у области заштите од буке
за физичка лица ... 700,00
за правна лица ... 2.000,00;
7. За захтев за утврђивање примене мера у области заштите ваздуха од загађења
за физичка лица ... 700,00
за правна лица ... 2.000,00;
8. За захтев за утврђивање примене мера у области управљања отпадом ... 2.000,00 ''
После тарифног броја 13 додаје се тарифни бр. 14 који гласи:
''Категоризација туристичких објеката
1. Такса за решење о утврђивању категорије туристичких објеката ... 600,00 ''.
НАПОМЕНА:
У осталом делу таксена тарифа општинских административних такси остаје
непромењена.
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2.

На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гл. РС'', бр. 129/07), чл.6.
ст. 1. тач. 3. чл. 15, 15а,15б. и 15в. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл. гл.
РС'', бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и чл.43. Статута општине Љиг (''Службени гласник
Општине Љиг'', бр.7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг на седници одржаној 15.03.
2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА

Члан 1.
У Одлуци о општинским комуналним таксама (''Сл.гл.општине Љиг бр. 10/12), врше се
измене и допуне таксене тарифе локалних комуналних такси, у делу тарифних бројева
3, 4 и 8, као саставног дела ове Одлуке.
Члан 2.
У осталом делу Одлука остаје непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Љиг''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Бр. 06-8/13-2

ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Максимовић, с.р.

3

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ
У тарифном броју 3, став 1, у тачки 1, на крају реченице уместо речи '' две просечне
зараде'', треба да стоји ''једна просечна зарада''.
У тачки 2, на крају реченице уместо речи ''три просечне зараде'', треба да стоји ''једна и
по просечна зарада''.
У тачки 3, на крају реченице уместо речи '' десет просечних зарада'', треба да стоји ''три
просечне зараде''.

У тарифном броју 4 после става 1. додаје се став 2. који гласи:
''Предузетници и мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају
делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и
дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима;
производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде;
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних
барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара, не плаћају
локалну комуналну таксу из ст. 1. овог тарифног броја''.

У тарифном броју 8 у ставу 1 после тачке 7. додаје се тачка 8. која гласи:
''8. Вучна возила (тегљачи)
8.1. чија је снага мотора до 66 кв (киловата) ...
8.2. чија је снага мотора од 66-96 кв ...
8.3. чија је снага мотора од 96-132 кв ...
8.4. чија је снага мотора од 132-177 кв ...
8.5. чија је снага мотора преко 177 кв ...

1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
4.000,00''.

У напомени истог тар. броја тачка 1. мења се и гласи:
Такса из ово тарифног броја плаћа се приликом регистрације возила.

НАПОМЕНА:
У осталом делу таксена тарифа општинских комуналних такси остаје непромењена.
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На основу члана 93 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије бр. 129/07) и члана 125 Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг бр.
7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг на седници одржаној 15.03.2013.године, донела је:

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА У ЉИГУ

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању назива улица у Љигу („Општински службени гласник“ бр. 2/04
и „Службени гласник Општине Љиг бр. 2/11) у члану 3 став 1 после тачке 13 додаје се тачка 14
која гласи:
„’ Дејана Митровића“ - од Улице Светог Деспота Стефана према Бранчићу“.

Члан 2.
У осталом делу Одлука остаје непромењена.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-8/13-3
ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Максимовић, с.р.
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На основу члана 190 Устава Републике Србије, члана 20 Закона о локалној
самоуправи и члана 15 став 1 тачка 12 Статута Општине Љиг, Скупштина Општине
Љиг дана 15.03.2013.године, донела је

ДЕКЛАРАЦИЈУ
ЗА ОПШТИНУ ЉИГ БЕЗ
ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА

Полазећи од чењенице да је локална самоуправа најближа решавању проблема
животне средине;
Наглашавајући да је живот грађанки и грађана у средишту одрживог развоја наше
локалне заједнице и да се питања заштите животне средине најбоље решавају уз
непосредно учешће грађана;
Свесна да ширење технологије генетичког инжењеринга, посебно тра
нсгенетских метода у оквиру генетичког инжењеринга и генетичких модификација, и
увођење (производња, промет и употреба), живих генетски модификованих организама
(у даљем тексту: ГМО) и производа од ГМО у нашу нашу животну средину могу да
нанесу процењиву штету по природну разноврсност наше животне средине, као и да
изазову несагледиве дугорочне ризике по здравље наших грађана и грађанки;
Одлучна у намери да сачувамо биљне и животињске врсте које су основа наше здраве
пољопривреде и исхране;
Истичући да брани слободу избора семена и врста које гајимо, као и независност
наших пољопривредника од произвођача и трговаца ГМО;
Уважавајући растућу забринутост грађана и грађанки у вези са непостојањем научне
сигурности, а као и услед недостајућих релевантних научних информација, закључака,
истраживања и знања о ризицима и последицама употребе ГМО и производа од ГМО
по очување наших природних ресурса и утицаја на здравље људи;
Решена да унапреди органску, контролисану традиционалну и конвенционалну
пољопривреду, посебно подржавајући право и слободу пољопривредника на природни
одабир, класично оплемењивање и укрштање, обнову и заштиту домаћих аутохтоних
сорти;
Одговорна за добробит и здравље људи општине Љиг руководећи се разумним
начелом предострожности;
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Скупштина општине Љиг:
1. Проглашава територију општине Љиг за територију без производње, односно
гајења и промета генетски модификованих организама (ГМО) и производа од
генетски модификованих организама (производи од ГМО);
2. Обавезује извршне органе и органе управе Општине Љиг да у складу са својим
овлашћењима допринесу спровођење слова и духа ове Декларације, посебно у
делу старања о заштити животне средине; заштити, унапређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта; развоју и унапређењу туризма, угоститељства и
трговине; здравственој заштити и плнирању развоја;
3. Позива Народну скупштину Републике Србије да и надаље примењује постојеће
прописе из ове области уз њихово прецизирање и усаглашавање и са ставовима
ове декларације и буду привржени намери да Србија остане подручје без
производње, односно гајења и промета ГМО и производа од ГМО;
4. Обавезује се да ће:
- Сва питања у вези примене Декларације решавати уз непосредно учешће
грађана;
- Доприносити примени постојећих прописа, планова и програма из ове
области, као и њиховом прецизирању и усаглашавању са ставовима
Декларације;
- Стварати услове за унапређење рада локалних органа, организација и
институција неопходних за примену прописа из ове области;
5. Придружује се и подржава представничка тела општина, регија и градова у
Европској унији и свету која су већ прогласила своје територије за територије
без ГМО (GMO free zone) у жењи да заједно са њима развија сарадњу на овом
пољу деловања и одговорности.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
01 Број: 06-8/13-4

Председник
Мирослав Максимовић, с.р.
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На основу чл. 27. став3. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласник
Републике Србије”, бр. 88/11), члана 15. став 1. тачка 6. Статута општине Љиг („Сл.
гласник Општине Љиг”, бр. 7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг на седници
одржаној 15.03.2013.године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ КОМУНАЛНЕ
ХИГИЈЕНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉИГ

Члан 1.
У Одлуци о одржавању комуналне хигијене на територији општине Љиг после
члана 72 додаје се члан 72а који гласи:
„ Накнаду за изношење кућног смећа у Месној заједници Славковица сносе власници и
корисници стамбених и пословних објеката који се налазе у следећим зонама:
1. Зона уз општински пут I реда број 212/а Ибарска магистрала – Кадина Лука –
Славкоцица – Рајац почиње од уласка пута у КО Славковица из правца Кадине
Луке и граничи се са леве стране пута следећим катастарским парцелама: 25/1,
25/3, 43/2, 31, 963, 962, 966/2, 968, 967, 941/1, 910/1, 910/2, 903, 902, 890, 894/1,
891/2, 864, 861, 862/1, 857/2, 1150, 1151/1, 1151/2, 1155, 1225/1, 1255/1, 1254/1,
1254/4, 1244/4, 1244/5, 1244/6. 1247/1, 1238/2, 1238/1, 1237/2, 1248, 2065 и 1254/4,
а са десне стране се граничи са Славковачком реком, изузев катастарских
парцела које се налазе са леве стране реке, и то: КП 6, 7, 1355, 1359, 988, 982/10,
1052/1, 1053, 1055, 1054, 1056/1, 1056/3, 1097/2, 2000/4, 2007/1, 1261 И 1359.
Зона се завршава на месту где почиње локални пут који од општинског пута I
реда број 212/а Ибарска магистрала – Кадина Лука – Славкоцица – Рајац иде
према засеоку „Иконићи“.
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2. Зона „Иконићи“ која почиње од почетка пута који од општинског пута I реда
број 212/а Ибарска магистрала – Кадина Лука – Славкоцица – Рајац иде према
засеоку „Иконићи“ и завршава се код Манастира и граничи се са леве стране
пута са следећим катастарским парцелама: 2086, 2084/3, 2082, 2079, 2184, 2081,
2074, 2075, 2068/1, 2090/2, 2208, 2209, 2205, 2199, 2404, 2410, 2409, 2408/2, 2422,
2421, 2415, изузев КП 1236/1 која такође улази у ову зону, а са десне стране пута
у ову зону у ову зону улазе следеће катастарске парцеле: 2059/2, 2049, 2043,
2044, 2042 и 2221.
Накнаду за изношење кућног смећа у овим зонама одређује се у висини накнаде
за изношење смећа за насељено место Љиг.

Члан 2.
У осталом делу Одлука остаје непромењена.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
гласнику Општине Љиг.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-8/13-5

ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Максимовић, с.р.
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На основу члана 15 став 1 тачка 10 Закона о ванредним ситуацијама
(“Службени гласник РС“ бр.11/09 и 92/11), члана 55 став 5 Закона о водама
(“Службени гласник РС“ бр.30/10) и члана 15 став 1 тачка 20 Статута
Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ број 7/08 и 10/08),
Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 15.03.2013.године донела
је

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Оперативни план одбране од поплава за воде II реда за
2013.годину за општину Љиг.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА
ЗА 2013. ГОДИНУ
Фебруар 2013. године
ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ, ДОНОШЕЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ
ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА
ОПШТИНЕ ЉИГ
1. НОРМАТИВА
1. Закон о ванредним ситуацијама – чл. 15. ст. 1. тач. 10, СГ РС бр. 11/09, 92/11
2. Закон о водама – чл. 45 – ст. 2 и 3, чл. 52, чл. 53 – ст. 1, 2 и 3, чл. 54- ст. 1 и чл.
55 – ставови 1-9, чл. 61, 62 и 63, СГ РС бр. 30/2010
3. Наредба о утврђивању Оперативног плана одбране од поплава за 2013 годину,
4. Закон о локалној самоуправи, чл. 19, СГ РС бр. 129/2007
5. Статут Општине Љиг, чл. 15 (Сл.гл. 7/08 и 10/08)
6. Просторни план Републике Србије, књига 1 и 2 из 2000. године
7. Просторни план Колубарског округа – 2 део – Стратегије коришћења природних
ресурса,
8. Просторни план Општине Љиг
9. Студија Института „Јарослав Черни“ за слив Колубаре и Тамнаве,
10. Закључци Савета Колубарског округа из 2010. године
11. Наређење РШВС бр. 31/12 од 13.02.2012.г.

САДРЖАЈ ПЛАНА
I.

Подаци потребни за ефикасно спровођење одбране од поплава:
1. Преглед водотокова 1 и 2 реда у општини
2. Приказ угрожених насеља, саобраћајница и пољопривредних
површина
3. Приказ угрожености насеља и пољопривредних површина од
клизишта, одрона и ерозија,
4. Приказ критичних тачака – локалитета и уских грла, где отпочиње
процес (плављења) изливања
5. Редослед активности – приоритета у 2013 години.
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II.

Критеријуми за проглашавање одбране од поплава

III.

Имена руководилаца и називи субјеката одбране од поплава:
1. Одлука о образовању ОШВС
2. Списак представника субјеката за одбрану од поплава
3. Списак представника општинских виталних система у служби

IV.

Начини обавештавања, раног упозоравања и
становништва, предузећа и других правних лица

узбуњивања

V.

План евакуације становништва и материјалних добара у
поплавама на територији Општине Љиг
1. Преглед предузећа, установа и служби које се непосредно
ангажују на задацима евакуације у поплавама,
2. Радна снага механизације и опреме за извршење евакуације
3. Преглед, број и категорија становништва које се евакуише по
насељеним местима

VI.

Извод из Оперативног плана за 2013. годину
1. Карта водотокова општине
2. Карта угрожености од поплава

ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА
Одбрана од поплава на територији Општине Љиг спроводи се применом
превентивних оперативних мера заштите.
Истина у овом поступању је било доста не доследности као и код
организационих мера тако да у могућим зонама плављења има доста скупих објеката
што производних што стамбених.
Изграђени насипи се готово не штите и присутни су сви могући начини њиховог
урушавања чему се одлучно мора стати на пут преко општинских инспекција.
Слив реке Љиг која воде са подручја општине одводи у Колубару махом се
састоји од бујичних водотокова у дужини од преко 150 км.
Делимично уређено корито кроз насеље Љиг на истоименој реци у дужини око 2
км као и поток Годевац са регулацијом од око 890 м су деонице о којима се стара Јавно
водопривредно предузеће.
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Акумулација на подручју општине нема мада је 70-их година постојао план о
најмање 4 акумулације од којих се одустало изузев мини акумулације Годевац у насељу
Бабајић.
Пољопривредно земљиште у целом сливу бујичних токова је склоно ерозији и
због недостатка средстава и непостојања планских аката обрадиво земљиште је у
великом проценту уништено. У задњих 20-ак година неконтролисана сеча шума без
иједног хектара новопошумљених површина све више прети нестајањем највреднијег
природног ресурса – питке воде и обрадивог земљишта.
Једино у КО Бранчић постоји мелиоративни канал о којем се стара
водопривредно предузеће, а на свим другим местима каналска мрежа је уништена
махом самовољом појединаца и небригом путне привреде где се дуж токова и налазе
бројне саобраћајнице на којима је престало планско и стручно газдовање – одржавање.
Заштити од бујивца и ерозије у будуће треба приступити плански и уз стручну
помоћ шире заједнице. Постојећу уситњеност парцела погоршава и градња Коридора
11 па наредних 5 или 10 година до завршетка тих радова биће још више проблема у
сливу реке Љиг, р. Драгобиљ и р. Драгобиљице.

I.

ПОДАЦИ ПОТРЕБНИ ЗА ЕФИКАСНО СПРОВОЂЕЊЕ
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

1. ПРЕГЛЕД ВОДОТОКОВА I и II РЕДА У ОПШТИНИ ЉИГ
ВОДЕ I РЕДА
1. Река Љиг има регулисано корито кроз насеље Љиг и то од ушћа Качера па до
моста у Велишевцу у дужини од 2 км. Од укупних 18 километара водотока,
до ушћа у Колубару.
Низводно од ушћа Качера након поплаве у 2011 години урађено је
профилисање корита реке Љиг до насеља Латковић с тим што се тиме
није изашло из атара наше општине.
2. Поток Годевац има регулацију од ушћа у реку Љиг до 890 м а пројектом је
предвиђено још 170 што још није завршено.
На Годевцу постоји план изградње акумулације у горњем току у насељу
Бабајић.
3. Белановачка река има урађен део регулације кроз насеље али ни ово није
завршено те воде нису регулацијом уведене у Качер.
На овим водотоцима одбрану од поплава спроводи ЈВП Србијаводе ВПЦ „Сава“.
ВОДЕ II РЕДА
У воде другог реда убрајају се сви водотоци на којима није рађена регулација и
уређење корита, и ови водотоци су у надлежности општине.
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1. Река Качер са дужином тока око 25 км. На подручју општине, по количини воде
и површини слива је одмах после реке Љиг. Припада бујичним токовима и
угрожава насеље Белановица, Пољанице, Ивановци и Бранчић.
2. Река Козељица у сливу Качера изазива поплаве на пољопривредном земљишту у
дужини тока око 4 км. А махом у насељу Козељ и делу Ивановаца.
3. Река Драгобиљ долази из правца Рудника кроз општину Љиг има дужину око 15
км. И изазива поплаве у насељу Штавица, Дићи, Дољи Бањани и Гукош при
чему поред ораница и путева плави и већи број стамбених објеката.
4. Река Драгобиљица долази испод југоисточних падина Рајца а у насељима
Лалинци и Д. Бањани местимично се излива на свом току од 6 км.
5. Славковачка река у поплави маја 2011 године направила је пустош долином
корита које није било у стању да прихвати велике воде при чему је поплавила
највећи део насеља у приобаљу у Славковици и Кадиној Луци. Ове воде су са
собом однеле већи број мостова, мањих објеката, аутомобила итд.
6. Река Марица тече кроз насеље Палежница и угрожава неколико домаћинстава у
Палежници заједно са бујичним потоцима са леве и десне стране овог тока.
7. На левој обали реке Љиг поплаве могу изазвати и притоке Јошева и Кацапа и
Оњег на десној обали.
-

-

За већину ових водотокова рађене су одређене студије и њихова регулација
изузев корита реке Љиг, сматра се економски неоправданим сразмерно
површини коју би регулација штитила.
Постоје пројекти који су предвиђали акумулације на Качеру и Драгобиљу али до
реализације односно детаљније разраде ових пројеката није дошло.

Осим ових набројаних водотокова огромне штете изазивају бујични потоци од
којих су многи безимени, правећи штете на путевима на пољопривредном
земљишту па и стамбеним објектима. Тако насеље Љиг поток Тодоревац који је
досада плавио око тридесетак стамбених објеката сада је делимично регулисан од
ушће реке Љиг до улице Хаџи Ђерине. Узводна деоница од 220 м се повремено
чисти али је угрожава клизиште на левој обали.
МРЕЖА КАНАЛА
У већини катастарских општина – насеља нема адекватне ни повезане каналске
мреже па је стога прихват унутрашњих вода не адекватан.
Насеље Бранчић има пројектовани канал Очага које прихвата слив бујичних
потока и каналску мрежу поред путева и овај канал одржавају Србијаводе.
Насеље Цветановац са каналом Садовац у дужини од 4,5 км. до ушћа у Јошеву
прихвата површинске и подземне воде и уводи их у реку Љиг а такође га одржавају
Србијаводе.
- Канали уз путне правце бивше железничке пруге, старог пута Чачак – Београд и
Ибарске магистрале укључујући и пропусте више нико не одржава што изазива
највише штете на пољопривредним парцелама и локалним путевима.
- Остали канали су променили свој ток, или су испуњени муљем или су их заузели
власници околног земљишта.
АКУМУЛАЦИЈЕ И БРАНЕ
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Новим Просторним планом некада планиране акумулације се више не помињу.
Од брана имамо брану на реци Марици насеље Палежница која је потпуно
засута пошто је задњи пут чишћена пре 12 година коју је потребно очистити.
Радивојевића брана у Велишевцу делимично је санирана пре 10 година међутим
корисници воде за Радивојевића и Радисављевића воденицу се не старају о
благовременом отварању устава и не одржавају потребне механизме за рад устава на
брани.
2. ПРИКАЗ
УГРОЖЕНИХ
НАСЕЉА,
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПОВРШИНА

САОБРАЋАЈНИЦА

И

БА
Бујични потоци могу изазвати прекид саобраћаја на мање фреквентним путним
правцима услед изливања потока или одрона поред путева.
БАБАЈИЋ
Нема опасности од изливања воде али 5 домаћинстава има угрожене стамбене и
економске објекте који се активирањем клизишта могу урушити.
БЕЛАНОВИЦА
Река Качер на потезу од Мирића воденице па низводно кроз Белановицу плави
целом долином а у самој Белановици угрожава објекте; бивше аутобуске станице,
производну хвалу Миће Догањић, магацине „Таково“, бензиску пумпу, кућу Ненадовић
Милице, кафану Качара, СТР „Рудничанка“, ЛИДО доо и др. На Белановачкој реци
потребно је санирати одрон на десној обали код куће Дражић Драгана. Такође треба
санирати клизиште Треска на путу за Даросаву пошто изазива прекид саобраћаја на
овом путу.
БОШЊАНОВИЋ
Бујични водотоци посебно кацапа могу поплавити 10 до 15 ха пољопривредних
парцела. Домаћинство Јевтић Бранка је угрожено клизиштем.
БРАНЧИЋ
У сливу Качера поплавни талас угрожава око 120 ха ораница а потоци и бујице
још око 12 ха плодног земљишта. Приликом поплава пут кроз Качер остаје одсечен од
регионалног пута Љиг –Белановица и пут за ОШ у Бранчићу остаје непроходан. Нема
угрожених стамбених објеката осим производно занатског објекта Џокић.
ВЕЛИШЕВАЦ
Између бивше пруге и реке Љиг на потесу ка Кадиној Луци угрожена су 3
домаћинства и један угоститељски објекат на левој обали реке Љиг. Брдски део
Велишевца угрожавају мања клизишта која угрожавају поједине путне правце као нпр.
За Стојановиће и Урошевиће.
ГУКОШ
Река Драгобиљ плави око 30 ха ораница као и куће Лукића и Поповића а бујични
потоци угрожавају домаћинство Јовичић Драгана.
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Гробљански поток у Гукошу код Радивојевића кућа плави више стамбених
објеката.
ДОЊИ БАЊАНИ
Река Драгобиљица плави око 30 ха плодних ораница а уз овај водоток крећу
радови на коридору 11 па се до њиховог завршетка мало што може предвидети и
предузети.
ДИЋИ
Река Драгобиљ плави око 80 ха пољопривредних парцела и може угрозити 2
стамбена објекта а на овом потезу су у току радови на поменутом коридору 11 где је
дошло до измештања дела речног корита и за сада је неизвесно како ће бити покупљене
воде бујичних потока са леве и десне стране.
ЖИВКОВЦИ
Живковачка река се излива у зони моста на путу Белановица -Аранђеловац те
може изазвати прекид саобраћаја и мање плављење парцела уз сам водоток.
ИВАНОВЦИ
У насељу могу бити угрожене куће Станојчић Владану, Николчић Селимиру и
евентуално кућа Пајић Свете. Осим тога поплава оштећује и око 100 ха ораница.
ЈАЈЧИЋ
Воде од реке Љиг као и од отоке угрожавају домаћинство Гавриловића као и
фарму овог домаћинства, затим на делу регионалног пута кроз Јајчић изливањем
Јошеве долази до прекида саобраћаја. У атару овог села штете трпи око 300 ха
пољопривредног земљишта. Мањи одрони на путу уз Јошеву могу угрозити прилаз за
неколико домаћинстава.
КАДИНА ЛУКА
На месту ушћа Славковачке и Башке реке велике воде могу угрозити више од 10
кућа и поплавити приземне и подрумске просторије а у поплави 2011 године вода је
односила гараже, тракторе возила итд. Ове екстремне воде су значајно подубиле и
прошириле корито али су значајно оштетиле мост за Сајића куће у центру села који још
није оспособљен за саобраћај.
КАЛАЊЕВЦИ
Велике воде изазивају одроне и клизишта посебно код куће Десивојевић
Милована а мањих клизишта има још неколико десетина.
КОЗЕЉ
Река Козељица оштећује више од 20 ха пољопривредног земљишта а у зони
мостова и прелаза преко реке има и значајнијег одношења парцеле. На улазу у Козељ
идено од Ивановаца оштећено је лево крило моста. Код куће Благојевић Владана поток
наноси камен и други материјал што доводи до прекида пута ка центру села.
ЛАЛИНЦИ
Река Драгобиљица може угрозити 5 – 6 домаћинстава у центру села али и овим
делом отпочињу радови на коридору 11 тако да се ту за сада ништа не може мењати.
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Мањи потоци и суводолине доносе у равницу камен и разни отпад чиме изазивају и
прекид на појединим путевима а на потоку Мекоте ка Сарића кућама услед клизишта
долази до прекида саобраћаја.

ЛИПЉЕ
Река Љиг и Оњег угрожавају пољопривредно земљиште око 150 ха а нема
угрожених домаћинстава.
ЉИГ
Одбрана од унутрашњих вода због недостатка кишне канализације и увођења
површинских вода у фекалну канализацију изазива велике проблеме.
- Црквени поток у Љигу делимично је зацевљен чиме се штити кућа Томовић
Тихомира и спречава клизање црквеног дворишта али на њему треба и даље
радити.
- Канал од бивше пруге поред стоваришта Бабовић па даље поред дечије установе
„Каја“ и даље према Годевцу одводи воде из дела насеља званог Колонија али из
неколико улица воде нису уведене у овај канал.
- Поток звани Кошарна из дела Цветановца и из новог насеља Росуље одводи воде
каналом уз бившу пругу и даље поред пута који иде на реку Љиг ка Адамовића
брду у Бранчићу. На овом каналу треба уклонити препреке.
- У насељу Љиг и са леве и са десне стране реке већина улица се при киши
претвара у водотоке остављајући шљунак, отпад и други материјал на
саобраћајницама о чему треба повести рачуна.
- Услед овога у самом насељу поплаву трпи око стотинак објеката.
МОРАВЦИ
На реци Љиг и даље је споран цевасти колски прелаз који је потонуо и
представља препреку за проток великих вода. Уз овај ток такође се очекују радови на
Коридору 11 тако да до њиховог завршетка где ће се радити и делимична регулација
реке није упутно предузимати било какве радове. Угрожена домаћинства су
Недељковић Саве, Недељковић Живорада, Недељковић Радојка, Божић Драгића затим
парохијски дом и каменорезачка радионица.
ПАЛЕЖНИЦА
Река Марица угрожава кућу Јанковић Миодрага, а на удару бујичних токова
може се наћи још 5 кућа. На овој реци је потребно очистити брану и наносе код
зауставних прагова како не би дошло до поновног угрожавања асвалтног пута кроз
село.
ПОЉАНИЦЕ
Приликом изливања Качера угрожава се проходност пута за Петровиће,
Јовановиће и Павловиће са око двадесетак кућа као и прилаз за Козељ а угрожена је и
кућа Миловановић Радише. При изливању поменуте реке штету трпи 150 ха ораница.
СЛАВКОВИЦА
Славковачка река је при непогоди 2011 године добрим делом проширила корито
и нанела је велике штете стамбеним објектима, мање рушила тако да се мора рачунати
да има велику разорну моћ и сходно томе одржавати.
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Осим плављења објеката постоји више мањих клизишта а домаћинство
Јаћимовић Мише има оштећења на стамбеним и другим објектима изазваних
клизиштем.

ЛАТКОВИЋ
У Латковићу од реке Љиг и Поповића потока проблеме има око 8 домаћинстава
и око 450 ха пољопривредног земљишта. Такође путни правац Љиг-Латковић-Ибарска
магистрала изливањем реке Љиг постаје непроходан. Поменутим радовима на коридору
11 биће доста измена и до тада се ништа не може предузимати.
ЦВЕТАНОВАЦ
Нема угрожених домаћинстава већ само око 350 ха пољопривредних парцела.
Цветановац заједно са Латковићем и Јајчићем трпи пролаз коридора 11 што до
завршетка ових радова може додатно угрозити цео атар.
ШТАВИЦА
Река Драгобиљ и бујични потоци оштећују око 120 ха плодног земљишта као и
стамбене објекте на потезу између Ибарске магистрале и реке узбодно од тунела и то
куће Мајсторовића, Петровића, Благојевића и др.
ШУТЦИ
Речица Добриловац код млина у Шутцима својим изливањем отежава саобраћај
на путу за Белановицу.
Поток Врањевача се излива код Јовановића и Башкаловића куће што је граница
Шутаца и Пољаница.
Велике воде узрокују више мањих одрона и десетак клизишта која се повремено
активирају.
Овим нису детаљно побројана сва критична места којих има много више с тим
што су неке локације саниране и поједине локације тренутно мирују.
4. РЕДОСЛЕД АКТИВНОСТИ ПЛАНА СПРОВОЂЕЊА ПРЕВЕНТИВНИХ
МЕРА У 2013. ГОДИНИ
Р.бр.
1.

2.

Назив задатака и активности
Примена Просторниг плана Србије
и Просторног плана Колубарског
округа усвојених 2000 године .
Стратегија коришћења природних
ресурса – за коришћење и заштиту
вода, заштита од поплава, ерозије и
бујица-хидротехничке мелиорације
– мале акумулације и сл.
Усклађивање просторног плана
општине у области уређења
водотокова, планирање изградње
мањих акумулација (планирање,

Извршиоц
-Председник
Општине
-Скупштина
општине
-Општинско
веће
-Општинска
управа
-Председник
Општине
-Скупштина
општине

Сарађује
Комунална
предузећа

Рокови
Стални задатак

Комунална
предузећа

01.09.2013.г

Угрожене МЗ
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

одводњавања и наводњавања) на -Општинско
основу искустава стечених у веће
задњих 20 година одбране од -Општинска
поплава.
управа
-Стручне
комисије
Спровођење
хидротехничких ЈВП Србијаводе
пасивних мера:
Београд и ВПЦ
1. заштита
одбрамбених „Сава“ Београд
насипа
на
регулисаним
коритима реке Љиг и
Годевац
2. Чишћење речног корита од
шибља
и
растиња
и
одржавање у исправном
стању жабљих поклопаца,
уливних и изливних канала
и осталих објеката на
регулисаном делу објекта
Наставак радова на уређењу -Председник
започетих регулација и уређење Општине
Качера
-Скупштина
општине
-Општинско
веће
-Општинска
управа
Спровођење организационих мера -Одељење
за
просторног
и
урбанистичког урбанизам
и
планирања којима се спречава стамбеноизградња нових скупих економских комуналне
и инвестиционих објеката на послове
деловима угроженим поплавама.
-Одељење
за
инспекцијски
надзор
Израда
предлогасписка ОШВС
водотокова општине са критичним
местима које треба уредити –
регулисати – санирати – прокопати
или поправити
Извршити
најнужнију набавку Општинска
средстава за одбрану од поплава
управа
- вреће за песак
- пумпе за воду
ОШВС
- више пари чизама
- рибарских чизама
- батериске лампе
- фотоапарат и др.
Формирање базе података за све ОШВС
и
водотокове и угрожене објекте на Општинска

- ПД Ерозија 01.09.2013.г.
Ваљево
или
друго предузеће
по налогу ВПЦ
„Сава“ Београд

Министарство
1.06.2013.г.
пољопривреде и
водопривреде

ОШВС

-МЗ
комунална
предузећа

Стални задатак

и 1.4.2014.г.

1.6.2013.г.

ОШВС
Комунална

1.6.2013.г.
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њима као и предузете мере у управа
досадашњем периоду

предузећа

ОПШТИНА ЉИГ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
БР. __________
08.03.2013.године
КОМАНДАНТ ШТАБА
Миодраг Старчевић, с.р.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШАВАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ВОДАМА II РЕДА
1. Одбрана од поплава услед наиласка великих вода, спољњих и унутрашњих на
нерегулисаним деоницама вода првог реда и вода другог реда, или атмосферских
падавина (пљусковитих киша, провале облака и наглог топљења снега) организује се и
спроводи у зависности од степена опасности према следећим фазама:
- Редовна одбрана
- Ванредна одбрана
- Ванредно стање одбране од поплава
3. У пролећно и летње време могу се десити и провале облака са количином
падавина већом од 50 литара по м2 за 24 часа, када се проглашава РЕДОВНА
ОДБРАНА, а уколико се количина повећа на 80 литара по м2 за исти временски
период проглашава се ванредна одбрана на територији општине.
4. Уколико пљусковите кише непрекидно падају дуже од 36 часова проглашава се
РЕДОВНА, а ако падају преко 48 часова проглашава се ВАНРЕДНА ОДБРАНА
од поплава на територији општине.

САСТАВНИ ДЕО ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЧИНЕ:
1. Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији
општине Љиг од 12.10.2012.године („Службени гласник Општине Љиг“ бр. 8/12)
2. Решење о именовању команданата и заменика команданата и постављање
начелника и чланова штаба за ванредне ситуације Општине Љиг („Службени
гласник Општине Љиг“ бр. 1/11 и 6/12)
3. Одлука о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у
општини Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ бр. 9/12)

20

18. март 2013.године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

1

7.

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009, 81/2009 и 24/2011) и члана 43. Статута општине Љиг ( „ Службени
гласник општине Љиг, бр. 7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг, на седници
одржаној 15. марта 2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ
ЉИГ
Члан 1.
Престаје, пре истека мандата, дужност члановима Комисије за планове општине
Љиг, и то:
-

-

Мирославу Јосиповићу из Љига, дипл. инж. електротехнике, као члану
предложеном од стране Министарства животне средине, рударства и просторног
планирања,
Вељку Стијачићу из Љига, дипл. инж. грађевине, као члану предложеном од
стране Министарства животне средине, рударства и просторног планирања и
Весни Лазић из Лазаревца, дипл. инж. архитектуре, као члану предложеном
од стране Скупштине општине Љиг, као органа надлежног за образовање
Комисије за планове општине Љиг.
Члан 2.

Решење доставити именованима и архиви.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Љиг“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
01 број: 350-13/2013

ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Максимовић, с.р.
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*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

1

8.
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
бр. 72/2009, 81/2009 и 24/2011) и члана 43. Статута општине Љиг ( „ Службени гласник
општине Љиг, бр. 7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 15. марта 2013.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ЉИГ
Члан 1.
У Комисију за планове општине Љиг, образовану решењем Скупштине општине Љиг,
01 бр. 350-25/2012 од 20.07.2012. године, именују се:
за чланове:
-

-

-

Властимир Чарнојевић, дипл. инж. архитектуре из Ваљева, запослен у ЈП
„Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљево,
лиценца ИКС бр. 200 0319 03, као члан предложен од стране Министарства
грађевинарства и урбанизма,
Ђорђе Милић, дипл. просторни планер, запослен код Републичке Агенције за
просторно планирање у Београду, Краља Милутина бр, 10, лиценца ИКС бр.
100 0083 04, као члан предложен од стране Министарства природних ресурса,
рударства и просторног планирања и
Мирослав Јосиповић, дипл. инж. електротенике, из Љига, лиценца ИКС 350 9210
04, као члан предложен од стране Скупштине општине Љиг, као органа надлежног
за образовање Комисије за планове општине Љиг.

Члан 2.
Мандат чланова Комисије траје четири године.
Члан 3.
Решење доставити члановима, Министарству грађевинарства и урбанизма у Београду,
Немањина 22-26, Министарству
природних ресурса, рударства и просторног
планирања у Београду, Немањина 11 и архиви.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику
општине Љиг“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
01 број: 350-14/2013

ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Максимовић, с.р.
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18. март 2013.године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

1

9.

На основу члана 54 став 2 и члана 55 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл.Гл.РС'' бр. 72/09 и 52/11), члана 43 став 1 тачка 10 Статута
општине Љиг ( „Службени гласник Општине Љиг'' бр. 7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг
на седници одржаној 15.03.2013.године донела је:

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ“ БЕЛАНОВИЦА

I
Разрешавају се чланства у Школском одбору Основне школе „Сестре Павловић“ из
Белановице, и то:
-

Владимир Дукић, професор математике, из реда запослених
Предраг Јовановић из Белановице, из реда Савета родитеља

II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-8/13-10

ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Максимовић, с.р.
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*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

1

10.
На основу члана 54 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(''Сл.Гл.РС'' бр. 72/09 и 52/11), члана 43 став 1 тачка 10 Статута општине Љиг ( „Службени
гласник Општине Љиг'' бр. 7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг на седници одржаној
15.03.2013.године, донела је:

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ“ БЕЛАНОВИЦА

I
За чланове Школског одбора Основне школе „Сестре Павловић“ из Белановице именују
се, и то:
- Дејан Станојевић, професор биологије, из реда запослених
- Рада Миловановић из Пољаница, из реда Савета родитеља

II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-8/13-11

ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Максимовић, с.р.
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*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

1

11.

На основу члана 54 став 2 и члана 55 став 3 тачка 4 Закона о основама система
образовања и васпитања ( „Службени гласник РС“ бр. 72/09 и 52/11) члана 43 став 1
тачка 10 Статута Општине Љиг ( „Службени гласник Општине Љиг“ бр. 7/08 и 10/08),
Скупштина општине Љиг на седници одржаној 15.03.2013.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „1300 КАПЛАРА“ ИЗ ЉИГА
ИЗ РЕДА САВЕТА РОДИТЕЉА

I
Разрешава се Вујица Јаковљевић из Љига, дужности члана Школског одбора
Средње школе „1300 каплара“ из Љига, из реда Савета родитеља

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Љиг“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-8/13-12

ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Максимовић, с.р.
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18. март 2013.године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

1

12.

На основу члана 54 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (
„Службени гласник РС“ бр. 72/09 и 52/11) члана 43 став 1 тачка 10 Статута Општине
Љиг ( „Службени гласник Општине Љиг“ бр. 7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг на
седници одржаној 15.03.2013.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „1300 КАПЛАРА“ ИЗ ЉИГА
ИЗ РЕДА САВЕТА РОДИТЕЉА

I
Именује се Снежана Јовичић из Љига, за члана Школског одбора Средње школе
„1300 каплара“ из Љига, из реда Савета родитеља

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Љиг“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
01 Број: 06-8/13-13

ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Максимовић, с.р.
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*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

11

13.

На основу члана 20 Закона о јавним службама ( ''Сл.гл. РС' бр. 42/91 и 71/94),
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Љиг (''Опш.Сл.гл.'' бр. 7/08 и 10/08),
Скупштина општине Љиг на седници одржаној 15.03.2013.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Управног одбора Туристичке
организације Општине Љиг, и то:

1.
2.
3.
4.

Чланови из реда локалне самоуправе:
Бојан Којић из Љига, председник
Бранко Ивановић из Бабајића, члан
Владимир Јовановић из Љига, члан
Оливера Каљевић из Љига, члан

Члан из реда запослених:
1. Гордана Благојевић из Штавице

II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Љиг“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-8/13-14

ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Максимовић, с.р.
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18. март 2013.године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

1

14.

На основу члана 20 Закона о јавним службама ( ''Сл.гл. РС' бр. 42/91 и 71/94),
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Љиг (''Опш.Сл.гл.'' бр. 7/08 и 10/08),
Скупштина општине Љиг на седници одржаној 15.03.2013.године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЉИГ
I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Управног одбора Туристичке
организације Општине Љиг, и то:

1.
2.
3.
4.

Чланови из реда локалне самоуправе:
Весна Којић из Љига, председник
Зоран Милисављевић из Белановице, члан
Милена Павловић из Љига, члан
Ана Ђорђевић Јаковљевић из Бошњановића, члан

Члан из реда запослених:
1. Гордана Благојевић из Штавице, члан

II
Мандат председника и чланова Управног одбора траје четири године.

III
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Љиг“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-8/13-15
ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Максимовић, с.р.
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*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

1

15.

На основу члана 22 Закона о јавним службама ( ''Сл.гл. РС' бр. 42/91 и 71/94),
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Љиг (''Опш.Сл.гл.'' бр. 7/08 и 10/08),
Скупштина општине Љиг на седници одржаној 15.03.2013.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и члан Надзорног одбора Туристичке
организације Општине Љиг, и то:
1. Томислав Јовичић из Љига, председник
2. Сања Јовичић из Љига, члан

II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-8/13-16
Председник
Мирослав Максимовић, с.р.
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*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

1

16.

На основу члана 22 Закона о јавним службама ( ''Сл.гл. РС' бр. 42/91 и
71/94), члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Љиг (''Опш.Сл.гл.'' бр. 7/08 и 10/08),
Скупштина општине Љиг на седници одржаној 15.03.2013.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и члан Надзорног одбора Туристичке организације
Општине Љиг, и то:
1. Владимир Јовановић из Љига, председник
2. Слободан Стојановић из Љига, члан

II
Мандат председника и чланова Надзорног одбора траје четири године.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-8/13-17

ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Максимовић, с.р.
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*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

1

17.

На основу члана 20 Закона о јавним службама ( ''Сл.гл. РС' бр. 42/91 и
71/94), члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Љиг (''Опш.Сл.гл.'' бр. 7/08 и 10/08),
Скупштина општине Љиг на седници одржаној 15.03.2013.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ЉИГ

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Управног одбора Градске библиотеке Љиг, и то:
Чланови из реда локалне самоуправе:
1. Ната Јовчић из Љига, члан
2. Неда Дабић из Љига, члан
Чланови из реда запослених:
1. Мирослава Којић из Штавице, члан
2. Милорад Спасојевић из Бабајића, члан

II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-8/13-18

ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Максимовић, с.р.
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*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

1

18.
На основу члана 20 Закона о јавним службама ( ''Сл.гл. РС' бр. 42/91 и 71/94),
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Љиг (''Опш.Сл.гл.'' бр. 7/08 и 10/08), Скупштина
општине Љиг на седници одржаној 15.03.22013.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ЉИГ

I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Управног одбора Градске библиотеке Љиг,
и то:
Чланови из реда локалне самоуправе:
1. Биљана Јовановић из Љига, председник
2. Ната Јовчић из Љига, члан
3. Неда Дабић из Љига, члан
Чланови из реда запослених:
1. Мирослава Којић из Штавице, члан
2. Милорад Спасојевић из Бабајића, члан

II
Мандат председника и чланова Управног одбора траје четири године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-8/13-19
ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Максимовић, с.р.
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*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

1

19.

На основу члана 22 Закона о јавним службама ( ''Сл.гл. РС' бр. 42/91 и
71/94), члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Љиг (''Опш.Сл.гл.'' бр. 7/08 и 10/08),
Скупштина општине Љиг на седници одржаној 15.03.2013.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ЉИГ

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбора Градске
библиотеке Љиг, и то:
Чланови из реда локалне самоуправе:
1. Маријана Неговановић Обрадовић из Љига, члан
2. Олга Десивојевић из Љига, члан
Члан из реда запослених:
1. Гордана Матијевић из Цветановаца, члан

II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
01 Број: 06-8/13-20

ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Максимовић, с.р.

33

18. март 2013.године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

1

20.

На основу члана 22 Закона о јавним службама ( ''Сл.гл. РС' бр. 42/91 и
71/94), члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Љиг (''Опш.Сл.гл.'' бр. 7/08 и 10/08),
Скупштина општине Љиг на седници одржаној 15.03.2013.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ЉИГ

I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбора Градске библиотеке
Љиг, и то:
Чланови из реда локалне самоуправе:
1. Маријана Неговановић Обрадовић из Љига, члан
2. Олга Десивојевић из Љига, члан
Члан из реда запослених:
1. Гордана Матијевић из Цветановаца, члан

II
Мандат председника и чланова Надзорног одбора траје четири године.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-8/13-21

ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Максимовић, с.р.
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*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

1

21.

На основу члана 43 став 1 тачка 23 Статута Општине Љиг („Службени гласник
Општине Љиг“ бр. 7/08 и 10/08), у складу члана 17 став 1 Уговора о оснивању
Привредног друштва „Агенција за регионални развој општина Колубарског округа“ –
АРРОКО д.о.о. Лајковац, Скупштина општине Љиг на седници одржаној 15.03.2013.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
„АГЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА“
Д.О.О. ЛАЈКОВАЦ

I
У Скупштину Привредног друштва „Агенција за регионални развој општина
Колубарског округа“ – АРРОКО д.о.о. Лајковац, испред Општине Љиг, именују се, и
то:
- Славица Јањић из Љига
- Гордана Максимовић из Љига

II
Ово решење доставити Привредном друштву „Агенција за регионални развој
општина Колубарског округа“ – АРРОКО д.о.о. Лајковац и именованим.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-8/13-22
ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Максимовић, с.р.
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*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

1
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