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1.
На основу члана 46. став 1. тачка 8. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС.'' бр.
129/07 и 54/11) и члана 43. Статута општине Љиг (''Службени гласник Општине Љиг.'' бр. 7/08 и
10/08), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 29.05.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

I
Драгану Мајсторовићу из Латковића, престаје одборнички мандат у Скупштини општине Љиг,
због смрти одборника.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број:06-11/15-1

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.

1
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2.

На основу члана 48. став 1. и 5. и члана 56. став 1. Закона о локалним изборима
( ''Сл.Гл.РС.'' бр. 129/07,34/2010 и 54/11) и члана 37. и 43. Статута општине Љиг (''Службени
гласник Општине Љиг'' бр. 7/08 и 10/08) Скупштина општине Љиг на седници одржаној
29.05.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

I
Потврђујe се одборнички мандат:
- Милану Поповићу из Шутаца, са изборне листе „Ивица Дачић- Социјалистичка партија Србије
(СПС), ПУПС, СДПС – Миодраг Старчевић - Микиле“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
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3.

На основу члана 48. став 1. и 5. и члана 56. став 1. Закона о локалним изборима
( ''Сл.Гл.РС.'' бр. 129/07,34/2010 и 54/11) и члана 37. и 43. Статута општине Љиг (''Службени
гласник Општине Љиг'' бр. 7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг на седници одржаној
29.05.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

I
Потврђујe се одборнички мандат:
- Зорану Ђуровићу из Славковице, са изборне листе „Нова Србија – др Мирослав Максимовић“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
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4.

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС", број 129/2007), члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број
54/2009, 73/2010, 101/20010 и 101/2011) и члана 25. и 43. Статута Општине Љиг (''Службени
гласник Општине Љиг'' бр. 7/08 и 10/08), а на предлог Општинског Већа општине Љиг,
Скупштина општине Љиг, на седници одржаној дана 29.05.2015. године, донела je

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2014. ГОДИНУ

МОЖЕТЕ ВИДЕТИ ОВДЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
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5.

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (”Службени гласник РС”,
54/2009 и 73/2010 и 101/2010, 101/2012 , 93/2012 и 108/13), члана 32. став 1. тачка 2) Закона
о локалној самоуправи (”Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 25. и 43. Статута
општине Љиг, Скупштина општине Љиг је на седници од 29.05.2015. године, донела

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2015. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету за 2015. годину мења се и гласи:
Приходи и примања, износ од 55.000.000,00 примања од задуживања, замењује се
износом од 70.000.000,00, од тога за кредит за ликвидност 10.000.000,00 а за инвестиције
60.000.000,00 динара. Укупно средства по буџету износ од 391.911.000,00 замењује се
износом од 406.911.000,00 динара.
Расходи и издаци буџета општине Љиг за 2015. годину износ од 391.911.000,00
замењује се износом од 406.911.000,00 динара.

Члан 2.
Члан 5. Посебни део Одлуке мења се и гласи:
Укупноууу
Функционалн
Економска
а
клас.
Клас.

Опис

Одлука
буџета

Повећање

Смањење
Укупно

Раздео
Функ. кл.
170
Укупно за
функ. кл.

4
170 01/1
611000
44
170

01/1

ОПШТИНСКА УПРАВА
Трансакције везане за јавни дуг
ОТПЛАТЕ ДОМАЋИМ
КРЕДИТОРИМА-ЛИКВИДНОСТ
Трансакције везане за јавни дуг

5.000.000

5.000.000

0.00

10.000.000

9.330.000

5.000.000

0.00

14.330.000

Извор 10

5

Глава
Функ. кл.
820

1.02
820
511000
81

Укупно за
главу

4.02

Глава

09

КУЛТУРА
Услуга културе
Довршење Дома културе

20.000.000

0.00

20.000.000

0.00

КУЛТУРА

26.155.000

0.00

20.000.000

6.155.000

8.000.000

10.000.000

6.000.000

12.000.000

Извор 10

600

423000

600

511000

СРЕДСТВА ЗА КОМУНАЛНУ
ДЕЛАТНОСТ
144 Услуге по уговору – имовинско правни
односи
145/1 Ремонт котларнице
Извор 01 смањење 6.000.000

20.000.000

20.000.000

Извор 10 повећање 30.000.000
Укупно за
главу

09

Глава

10

СРЕДСТВА ЗА КОМУНАЛНУ
ДЕЛАТНОСТ
Извор 10 повећање 30.000.000

44.300.000

30.000.000

6.000.000

68.300.000

33.500.000

6.000.000

0.00

41.500.000

46.500.000

6.000.000

0.00

54.500.000

391.911.000

41.000.000
6.000.000

26.000.000
6.000.000

406.911.000

35.000.000

20.000.000

Извор 01 смањење 8.000.000
Функ. кл.
451
Укупно за
главу

152

СРЕДСТВА ЗА ПУТЕВЕ

451 Одржавање путева и улица
511000 Изградња путева и улица
10

СРЕДСТВА ЗА ПУТЕВЕ
Извор 01 повећање 8.000.000

УКУПНО

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉИГ
Извор 01
Извор 10

Члан 5.
Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине и доставиити Министарству финансија.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Општине Љиг, а примењиваће се од 1. јануара 2015. године.
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6.
На основу члана 33. став 1. и члана 36. Закона о јавном дугу («Службени гласник РС» 61/2005,
107/2009, 78/2011), члана 21. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010 , 101/2011, 93/2012 , 62/2013 , 63/2013 - испр. , 108/2013 и 142/2014 ), члана 43. став 1. тачка
16. Статута општине Љиг («Општински службени гласник општине Љиг бр. 7/2008 ), Скупштина
општине Љиг на седници одржаној 29.05.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДУГОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ
ИНВЕСТИЦИЈА
Члан 1.
Општина Љиг се дугорочно задужује за износ од 60.000.000,00 динара за реализацију
капиталних инвестиционих пројеката предвиђених Одлуком о буџету општине Љиг за 2015. годину.
Средства из става 1. овог члана користиће се за суфинансирање следећих пројеката:
- за реконструкцију водоводне мреже Ба –Љиг износ од 30.000.000,00 дионара ;
- за реконструкцију топлане за централно грејање у Љигу у износу од 20.000.000;
- за откуп грађевинског земљишта, решавање имовинско правних односа за проширење
индустријске зоне у Љигу у износу од 10.000.000,00 динара.
Члан 2.
Сваки од одобрених пројеката из члана 1. ове Одлуке представља одвојену кредитну линију.
Динамика повлачења кредитних средстава од изабраних пословних банака зависиће од
динамике реализације и степена изведених радова појединих пројеката.
Члан 3.
Сви кредитни услови регулисаће се уговорима који ће се закључити са банкама, у складу са
важећом законском регулативом.
На уговоре из претходног става сагласност даје Скупштина општине Љиг.
Члан 4.
Скупштина општине Љиг ће приликом доношења одлука о буџету општине обезбедити
средства за уредно и благовремено измирење обавеза по основу дуга.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се председник општине Љиг.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Општине
Љиг”
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7.
На основу чл. 6. ст. 5 – 7. Закона о порезима на имовину (''Сл. гласник РС'', бр.
26/2001...68/2014), и чл. 43. Статута општине Љиг (''Сл.гласник општине Љиг'', бр.7/08 и 10/08),
Скупштина општине Љиг на седници одржаној 29.05.2015.године, донела је
О Д Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015.ГОДИНУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉИГ
Члан 1.
Члан 2. Одлуке у делу ''Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза
на имовину за 2015. годину на на територији општине Љиг у четвртој зони износе'' мења се и гласи:

Врста непокретности
Грађевинско земљиште
Пољопривредно земљиште
Шумско земљиште
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и други (надземни и
подземни) грађевински објекти који
служе за обављање делатности
Гараже и гаражна места

Цена по квадратном метру
100,00 динара
30,00 динара
20,00 динара
28.000,00 динара
16.000,00 динара
25.000,00 динара
6.000,00 динара
Члан 2.

У осталом делу Одлука се не мења.
Члан 3.
Ова Одлука биће објављена у ''Сл. гласнику општине Љиг'' и на интернет страни општине Љиг.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. гласнику Општине Љиг'' од
када ће се и примењивати.
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8.
На основ 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 29.05.2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ЉИГ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 1.
На основу исказане потребе покреће се поступак за прибављање у јавну својину општине Љиг непосредном
погодбом, следећих непокретности, :
1. кат.парц.бр. 734 , 735 , 737 и 739/2 КО Липље
2. удео од 66/420 (површина 0.52,20 ха) у кат.парц.бр. 1106/7 КО Козељ
3. 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). Из наведених 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 процењењне 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“.
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9.

На основу члана 15. став 1. тачка 10. Закона о ванредним ситуацијама (“Службени
гласник РС“ бр.11/09, 92/11 и 93/12), 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
29.05.2015.године донела је

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Оперативни план одбране од поплава за воде II реда за 2015.годину за
општину Љиг.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Бр: 06-11/15-9
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.

Усвојени документ можете погледати ОВДЕ.
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29. маj

2015. године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

2

10.

На основу члана 68. став 1, а у вези са чланом 100. став 4. Закона о заштити животне
средине („Службени гласник РС“ бр.135/04 и 36/09, 72/09 и 43/2011одлука УС), члана 15.
став 1. тачка 12. и члана 43. Статута општине Љиг („Службени гласник општине Љиг“ бр.7/08
и 10/08) Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 29.05.2015.године, донела је

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине за територију општине Љиг за 2015.годину.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
01 Број: 06-11/15-10
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.

Усвојени документ можете погледати ОВДЕ.
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29. маj

2015. године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

2

11.

На основу члана 13. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“ бр. 10/13 и 142/14) и члана 43. Статута Општине Љиг, а на предлог
Општинског већа Општине Љиг, Скупштина општине Љиг, на седници одржаној дана
29.05.2015. године, донела je

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Програм мера подршке за спровођење политике руралног развоја
општине Љиг за 2015.годину.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-11/15-11
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.

Усвојени документ можете погледати ОВДЕ.
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29. маj

2015. године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

2

12.
На основу члана 14. и 113. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011),
члана 4. и 13. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“,бр. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05 и
83/05), члана 43. став 1. тачка 9. Статута општине Љиг („Сл. гласник Општине Љиг”, бр. 7/08 и 10/08),
Скупштина општине Љиг, на седници одржаној дана 29.05.2015.године, донела је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЧКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СОЛИДАРНОСТ“
ЗА ОПШТИНЕ ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком оснива се Заједнички центар за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг,
Лајковац и Мионица ради остваривања права у области социјалне заштите и пружања услуга
социјалне заштите, као и ради обављања саветодавних и других стручних послова у социјалној
заштити.
Члан 2.
Назив Центра је: Заједнички центар за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг,
Лајковац и Мионица ( у даљем тексту: Центар).
Члан 3.
Оснивачи Центра су Општина Љиг, Општина Лајковац и Општина Мионица.
Седиште Центра је у Љигу, Улица Карађорђева бр.8.
Међусобна права и обавезе оснивача Центра уређују се Уговором.
Оснивачка права у погледу именовања директора, чланова управног одбора и чланова
надзорног одбора Центра, као установе, примењују се прописи о јавним службама и прописи из
области социјалне заштите.
Оснивачка права у погледу именовања и разрешења директора, чланова управног одбора и
чланова надзорног одбора Центра врши Скупштина Општине Љиг, уз сагласност Скупштина општина
Лајковац и Мионица.
Члан 4.
Центар има својство правног лица са правима обавезама и одговорностима утврђених законом,
овом одлуком и Статутом.
Члан 5.
Центар ће у свакој од општина-оснивача организовати Одељења Центра за непосредно
пружање услуга грађанима на подручјима сваке од општина.
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ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА
Члан 6.
Делатност Центра је:
88.10 - Социјална заштита без смештаја за стара лица и лица са посебним потребама;
88.99 - Остала непоменута социјална заштита без смештаја.
У оквиру делатности из става 1 овог члана, Центар одлучује о остваривању права корисника
социјалне заштите утврђених законом и о коришћењу услуга социјалне заштите и врши друге послове
утврђене законом, овом одлуком и другим прописима.
Члан 7.
Центар у складу са законом и овом одлуком врши следећа јавна овлашћења:
1) процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање услуга социјалне
заштите ;
2) спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о коришћењу услуга
социјалне заштите;
3) преузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим поступцима и
4) води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника

1)

2)
3)

4)

5)
6)

Члан 8.
Центар пружа следеће групе услуга:
услуге процене и планирања – процене снага, потреба, снага и ризика корисника и других
значајних особа у његовом окружењу; процена старатеља, хранитеља и усвојитеља; израде
индивидуалног плана пружања услуга и мера правне заштите и других процена и планова,
дневне услуге у заједници; помоћ у кући; свратиште и друге услуге које подржавају боравак
корисника у породици и непосредном окружењу,
услуге подршке за самосталан живот – становање уз подршку; персонална асистенција; обука
за самосталан живот и друге врсте подршке неопходне за активно учешће корисника у
друштву,
саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге – интензивне услуге подршке
породици која је у кризи; саветовање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља; подршка
породици која се стара о свом детету или одраслом члану породице са сметњама у развоју;
одржавање породичних односа и поновно спајање породице; саветовање и подршка у
случајевима насиља; породична терапија; активација и друге саветодавне и едукативне услуге
и активности и
услуге смештаја-смештај у сродничку, хранитељску или другу породицу за одрасле и старије;
домски смештај; смештај у прихватилиште и друге врсте смештаја,
спроводи одлуке о правима и услугама социјалне заштите које доносе Скупштине општина
оснивача.
ФИНАНСИРАЊЕ ЦЕНТРА

Члан 9.
Средства за обављање делатности Центра обезбеђују се:
- из буџета Републике
- из буџета општина Љиг, Лајковац и Мионица;
- непосредно од корисника-плаћањем услуга социјалне заштите у складу са законом;
- путем донација, као и уступањем имовине оснивањем задужбина и фондација, у складу са законом;
- из других извора, у складу са законом.
Члан 10.
Оснивачи обезбеђују средства за изградњу, опремање и осавремењавање Центра, као и за
учешће у финансирању програма унапређења социјалне заштите и за остваривање осталих права
утврђених законом.
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ВРШЕЊЕ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА У ЦЕНТРУ
Члан 11.
Надлежни органи оснивача дају сагласност на:
- Статут Центра
- статусне промене
- промену седишта и пословног имена Центра
- промену делатности, сагласно основној делатности Центра
- Програм рада Центра
- акт о организацији и систематизацији послова Центра
Члан 12.
Центар је дужан да оснивачима подноси годишњи извештај о раду.
ОРГАНИ ЦЕНТРА
Члан 13.
Органи Центра су: Директор, Управни одбор и Надзорни одбор.
Члан 14.
Директор Центра представља и заступа Центар, организује и руководи радом и води послове
Центра, одговара за законитост рада Центра, предлаже програм рада и план развоја и предузима мере
за њихово спровођење, подноси финансијске извештаје, извештаје о пословању и годишњи обрачун,
извршава одлуке Управног одбора, обавља и друге послове у складу са законом и Статутом Центра.
Члан 15.
Директора Центра именује и разрешава Скупштина општине Љиг, уз сагласност Скупштина
општина Лајковац и Мионица.
За директора Центра може бити именован држављанин Републике Србије, који је стекао
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних,
економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив
дипломирани социјални радник и има најмање пет година радног искуства у струци.
Мандат Директора Центра траје четири године и исто лице може бити поново именовано за
директора.
Директора Центра именује Скупштина општине Љиг, на основу конкурса, по прибављеном
мишљењу Управног одбора Центра за социјални рад, уз прибављену сагласност Скупштина општине
Лајковац и Мионица. На именовање директора Центра претходну сагласност даје министарство
надлежно за социјалну заштиту.
Управни одбор Центра расписује конкурс за директора Центра најкасније 30 дана пре истека
мандата раније именованом директору.
Кандидат за директора Центра, уз прописану конкурсну документацију, подноси програм рада
за мандатни период за који се врши избор.
Изборни поступак спроводи Управни одбор Центра и у том поступку разматра приспеле
пријаве, сачињава листу кандидата који су испунили прописане услове и доставља је, заједно са
својим мишљењем, Скупштини општине Љиг, Лајковац и Мионица, у року од 15 дана од дана
затварања конкурса.
Члан 16.
Ако директор Центра не буде именован у року од 90 дана од истека рока из члана 15. став 5.
ове Одлуке, Скупштина општине Љиг ће уз сагласност Скупштина општине Лајковац и Мионица,
именовати вршиоца дужности директора, који дужност може да обавља најдуже једну годину.
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За вршиоца директора Центра може се именовати лице који испуњава услове из члана 15. став
2. ове Одлуке и за чије именовање је прибављена сагласност из члана 15. став 4. ове Одлуке.
Члан 17.
Скупштина општине Љиг ће, уз сагласност Скупштина општина Лајковац и Мионица,
разрешити директора Центра пре истека мандата:
- на лични захтев
- ако обавља послове директора супротно одредбама закона
- ако нестручним и несавесним радом проузрокује штету Центру или своје обавезе извршава на
начин који може проузроковати веће сметње у раду Центра
- ако на било који начин онемогућава остваривање права и услуга из надлежности Центра
- ако је правоснажно осуђен за кривично дело утврђено законом
- из других разлога утврђених законом и Статутом Центра
Члан 18.
Директор Центра:
- представља и заступа Центар;
- организује и руководи радом Центра;
-предлаже програм рада и план развоја Центра и предузима мере за њихово спровођење;
- доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова и друга општа и
појединачна акта у складу са законом и статутом;
- учествује у раду и извршава одлуке управног одбора;
- стара се о законитости рада Центра;
- одговоран је за материјално-финансијско пословање Центра;
- врши и друге послове утврђене законом и Статутом.
Члан 19.
Центром управља Управни одбор.
Управни одбор Центра има пет чланова и чине га два представника по предлогу запослених и
три представника оснивача, један на предлог општине Љиг и један на предлог општине Лајковац, а
један из реда чланова удружења чији су циљеви усмерени на заштиту права социјално угрожених
лица, ако на територији за коју је основан Центар делује и има седиште такво удружење. Уколико на
територији оснивача не постоји такво удружење, члан се именује на предлог општине Мионица.
Ако предлагачи не предложе представнике у управни, надзорни одбор у року од 30 дана од дана када
је оснивач упутио писмени позив тог представника именује оснивач.
Председника и чланове управног одбора Центра именује и разрешава Скупштина општине
Љиг, уз сагласност Скупштина општине Лајковац и Мионица, на четири године и могу бити поново
именовани.
Председник управног одбора именује се на предлог општине Љиг.
Представник запослених предлаже се на начин утврђен Статутом Центра.
Члан 20.
Управни одбор Центра:
- доноси Статут;
- доноси друге опште акте предвиђене законом и Статутом;
- одлучује о пословању Центра;
- доноси програме рада и план развоја Центра, на предлог директора;
- доноси годишњи финансијски план;
- усваја годишњи обрачун;
- усваја годишњи извештај о раду и пословању;
- даје предлог о статусним променама, у складу са законом;
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- расписује конкурс и спроводи поступак за именовање кандидата за директора;
- одлучује о другим питањима утврђеним законом и Статутом.
Члан 21.
Надзор над пословањем Центра врши надзорни одбор.
Надзорни одбор има три члана од којих два представника оснивача, и то један на предлог
општине Љиг и један на предлог општине Лајковац и једног представника из реда запослених у
Центру.
Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава Скупштина општине Љиг, уз
сагласност Скупштина општине Лајковац и Мионица, у складу са законом.
Председник надзорног одбора именује се на предлог општине Лајковац.
Чланови надзорног одбора именују се на период од четири године и могу бити поново
именовани.
Представник запослених предлаже се на начин утврђен Статутом Центра.
Члан 22.
Надзорни одбор Центра:
- врши надзор над пословањем Центра, у складу са законом;
- врши контролу годишњег извештаја и годишњег обрачуна Центра;
- врши контролу уредности пословне документације и њено вођење у складу са законом;
- обавештава оснивача о евентуалним пропустима у раду директора и управног одбора;
- врши и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и Статутом.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Статут и други нормативни акти Центра ускладиће се са одредбама ове Одлуке у року од 60
дана од ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 24.
Ова Одлука сматра се донетом када је усвоје Скупштина општине Љиг, Скупштина општине
Лајковац и Скупштина општине Мионица у истоветном тексту.
Члан 25.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Заједничког центра за
социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица 01број:06-1/06-27 од 25.01.2006.
године, објављена у („Општинском службеном гласнику“ бр.2/06).
Члан 26.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Општине
Љиг".
01 Број: 06-11/15-19
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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13.

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, 52/11 и 55/13), члана 43. став 1.
тачка 10. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ бр. 7/08 и 10/08), као и
дописа директора предшколске установе бр. 493/2014 од 25.12.2014. године, Комисија за
кадровска и административна питања и радне односе на седници одржаној дана 20.05.2015.
године, утврдила је Предлог Решења о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске
установе „Каја“ Љиг, из реда Савета родитеља.
На основу изнетог, Скупштина општине Љиг на седници одржаној 29.05.2015.године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „КАЈА“ ИЗ ЉИГА

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Управног одбора Предшколске установе „Каја“ Љиг, из
реда Савета родитеља, и то:
-

Гошњић Слађана из Љига и
Средојевић Биљана из Љига.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-11/15-20
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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14.

На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 43. став 1. тачка 10.
Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ бр. 7/08 и 10/08), као и Предлога
директора предшколске установе бр. 493/2014 од 25.12.2014. године, Комисија за кадровска и
административна питања и радне односе на седници одржаној дана 20.05.2015.године,
утврдила је Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе
„Каја“ Љиг из реда Савета родитеља.
На основу изнетог, Скупштина општине Љиг на седници одржаној 29.05.2015.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „КАЈА“ ИЗ ЉИГА

I
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора Предшколске установе „Каја“ Љиг из реда
Савета родитеља, и то:
-

Деспотовић Маријана из Мораваца и
Симић Славица из Љига.
II
Чланови се именују до истека мандатног периода Управног одбора.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-11/15-21
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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15.

На основу члана 17. 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), Општинско веће Општине Љиг на седници одржаној дана
21.05.2015. године утврдило је предлог Решења о разрешењу члана Надзорног одбора
ЈКП“Комуналац“ Љиг.
На основу изнетог, Скупштина општине Љиг на седници одржаној 29.05.2015.године,
донела је

РЕШЕ ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЉИГ

I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Љиг, због поднете
оставке, и то:
Из реда локалне самоуправе:
Љубивоје Вујић из Љига, члан.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-11/15-22
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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16.

На основу члана 16. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' бр. 119/12
и 116/13), члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Љиг (''Службени гласник Општине
Љиг'' број: 7/08 и 10/08), Општинско веће Општине Љиг на седници одржаној дана
21.05.2015. године утврдило је предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора
ЈКП“Комуналац“ Љиг.
На основу изнетог, Скупштина општине Љиг на седници одржаној 29.05.2015.године,
донела је

РЕШЕ ЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЉИГ

I
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Љиг, и то:
Из реда локалне самоуправе:
Радиша Радојевић из Бранчића, члан

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-11/15-23
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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17.

На основу члана 13. став 3.Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
брoj 129/07, 83/14) и члана 43. Статута општине Љиг (''Службени гласник општине Љиг'' бр.
7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 29.05.2015. године, размотрила
је предлог Општинског већа о доношењу Одлуке о успостављању сарадње Општине Љиг са
локалним самоуправама других држава, а у циљу остваривања прекограничне сарадње, и
донела

О Д Л У К У

Скупштина општине Љиг даје сагласност надлежним органима Општине Љиг да
успоставе сарадњу са локалним самоуправама других држава, а у циљу остваривања
прекограничне сарадње.

01 Број: 06-11/15-25

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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