СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЉИГ
ГОДИНА VII

БРОЈ 5

12. ЈУН

2014. ГОДИНЕ

АКТА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
12. јун 2014. године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

5

1.
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 28. Статута Општине Љиг, а на предлог Општинског већа Општине Љиг,
Скупштина општине Љиг, на седници одржаној дана 10.06.2014. године, донела je
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2013. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Остварени текући приходи и примања , као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну
буџета општине Љиг у 2013. години износе у хиљадама:
1. Укупно остварени текући приходи, примања
320.552
2. Пренета средства
3. Укупно извршени текући расходи и издаци
4. Неутрошена средства на крају године

10.013
317.439
13.126

Члан 2.
У Билансу стања на дан 31. децембра 2013. године (Образац 1- консолидовани) утврђена је укупна
актива у износу од 1.506.756 хиљада и укупна пасива у износу од 1.506.756 хиљада.
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године
Ознака ОП
Број конта
1

Износ
хиљадама

ОПИС

2

3

у

4

АКТИВА
1001

000000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА

1.420.442

1002

010000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА

1.420.442

1003

011000

НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА

1.206.785

1

1029

781

110000

ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА

120000

НОВЧАНА СРЕДСТВА,
ПОТРАЖИВАЊА

1051

121000

ЖИРО И ТЕКУЋИ РАЧУНИ

1053

121300

БЛАГАЈНА

1057

121700

ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА

1060

122000

КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

1062

123000

КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ

1068

130000

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

72.389

1070

131200

ОБРАЧУНАТИ НЕПЛАЋЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

64.227

1071

131300

ОСТАЛА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

1049

1072

ПЛАСМАНИ,

ХАРТИЈЕ

ОД

ВРЕДНОСТИ,

13.126
12.917

209
18

8.162
1.506.756

УКУПНА АКТИВА
ПАСИВА

1074

200000

ОБАВЕЗЕ

73.190

1075

210000

ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

1114

230000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1194

250000

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

64.228

1199

252000

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА

64.228

1209

291000

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

1214

30000

КАПИТАЛА И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

1.433.568

1215

310000

КАПИТАЛ

1.426.828

1225

321122

ВИШАК ПРИХОДА- СУФИЦИТ

1227

321311

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

8.161

801

6.718
21

ДЕФИЦИТ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
1235

1.506.756

УКУПНА ПАСИВА

Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године (Образац 2консолидовани) утврђени су:
1.

Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске
имовине

2.

Tekући расходи и издаци за нефинансиску имовину

6.

Вишак прихода

320.207
313.489
6.718

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
У периоду од 01.01.2013 до 31.12.2013 године
Ознака ОП
Број конта
1

Износ
хиљадама

ОПИС

2

3

у

4

ПРИХОДИ
2001

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФ.ИМОВ.

320.207

2002

700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

320.207

2003

710000

ПОРЕЗИ

148.801

2004

711000

ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК

111.858

2010

713000

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

22.544

2

2017

714000

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

9.404

2030

716000

ДРУГИ ПОРЕЗИ

4.995

2057

730000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

2062

732000

ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

2064

733000

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

2067

740000

ДРУГИ ПРИХОДИ

2061

741000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

2075

742000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА

2080

743000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ

2087

744000

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ

2090

745000

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

2092

770000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ

2129

144.905
270
144.635
26.005

7.581
10.763
5.043
198
2.420
496

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

313.489
271.254

2130

400000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

2131

410000

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

82.115

2132

411000

ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ

66.852

2134

412000

СОЦ. ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

11.951

2140

414000

СОЦ. ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

1.083

2145

415000

НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1.210

2147

416000

НАГРАДЕ , БОНУСИ

1.019

2153

420000

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

2154

421000

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

16.288

2162

422000

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

20.888

2168

423000

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

19.293

2177

424000

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

10.589

2185

425000

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

52.805

2188

426000

МАТЕРИЈАЛ

7.344

2213

440000

ОТПЛАТА КАМАТА

2.244

2237

450000

СУБВЕНЦИЈЕ

219

2238

451000

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕД. И ОРГАНИЗАЦ.

219

2250

460000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

25.882

2257

463000

ДОНАЦИЈЕ ИТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

22.356

2257

465000

ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

2266

470000

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

11.431

2271

472000

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

11.431

2281

480000

ОСТАЛИ РАСХОДИ

22.156

2282

481000

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ OРГАНИЗАЦИЈАМА

22.024

2285

482000

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ

2289

483000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

2298

500000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

42.237

2299

510000

ОСНОВНА СРЕДСТВА

42.237

127.207

3.526

115
17

3

2300

511000

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

2305

512000

МАШИНЕ И ОПРЕМА

2319

515000

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

38.175
3.912
150

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
2344

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА- БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ

6.718

2355

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА- СУФИЦИТ
Члан 4.

6.718

У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013.
године (Образац 3-консолидовани), утврђени су укупна примања у износу од 345 хиљада и укупни
издаци у износу од 46.187 хиљаде.
ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ФИНАНСИРАЊУ
У периоду од:01.01.2013 до 31.12.2013 године
Ознака ОП
Број конта
1

2

3001

Износ
хиљадама

ОПИС

у

4

3
ПРИМАЊА

345

3027

900000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

345

3049

920000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

345

3068

ИЗДАЦИ

46.187

3069

500000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

42.237

3070

511000

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

38.175

3075

512000

МАШИНЕ И ОПРЕМА

3089

515000

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

3114

600000

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈС. ИМОВИНЕ

3.950

3116

610000

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА

3.950

3161

3.912
150

45.842

МАЊАК ПРИМАЊА

Члан 5.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године (Образац 4консолидовани), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 320.552 хиљада, салдо готовине на
почетку године 10.013, укупни новчани одливи у износу од 317.439 хиљада и салдо готовине на крају
године у износу од 13.126 хиљада.
ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
У периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године
Ознака ОП
Број конта
1

2

4001

Износ
хиљадама

ОПИС
3

у

4

НОВЧАНИ ПРИЛИВИ

320.552

4002

700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

320.208

4003

710000

ПОРЕЗИ

148.801

4004

711000

ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК

111.858

4010

713000

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

22.544

4017

714000

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

9.404

4031

716000

ДРУГИ ПОРЕЗИ

4.995

4057

730000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

144.905

4

4062

732000

TEКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

4064

733000

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

4067

740000

ДРУГИ ПРИХОДИ

4068

741000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

4075

742000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА

4080

743000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ

4087

744000

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ

4090

745000

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

4092

770000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ

496

4129

900000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

345

4149

920000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

345

4169

270
144.635
26.005
7.581
10.763
5.043
198
2.420

НОВЧАНИ ОДЛИВИ

317.439
271.252

4170

400000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

4171

410000

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

82.114

4172

411000

ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ

66.852

4174

412000

СОЦ. ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

11.950

4180

414000

СОЦ. ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

1.083

4186

415000

НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1.210

4187

416000

НАГРАДЕ , БОНУСИ

1.019

4193

420000

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

4194

421000

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

16.288

4202

422000

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

20.888

4208

423000

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

19.293

4217

424000

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

10.589

4225

425000

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

52.805

4228

426000

МАТЕРИЈАЛ

7.344

4253

44000

ОТПЛАТА КАМАТА

2.244

4277

450000

СУБВЕНЦИЈЕ

219

4278

451000

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕД. И ОРГАНИЗАЦ.

219

4290

460000

ДОНАЦИЈЕ ИТРАНСФЕРИ

25.882

4297

463000

ДОНАЦИЈЕ ИТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

22.356

4303

465000

ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

4306

470000

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊE И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

4314

472300

НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА ДЕЦУ И ПОРОДИЦУ

4319

472700

НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ НАУКУ И КУЛТУРУ

4320

472900

ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА

4322

480000

ОСТАЛИ РАСХОДИ

22.156

4322

481000

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ПРГАНИЗАЦИЈАМА

22.024

4325

482000

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ

4329

483000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

4338

500000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

42.237

4339

510000

ОСНОВНА СРЕДСТВА

42.237

127.207

3.526
11.430
2.517
802
8.111

115
17

5

4340

511000

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВ. ОБЈЕКТИ

38.175

4345

512000

МАШИНЕ И ОПРЕМА

4359

515000

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

4384

600000

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈС. ИМОВИНЕ

3.950

4385

610000

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА

3.950

4431

ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА

3.113

4432

САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ

4433

КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ

4435

КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ

4438

САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ

3.912
150

10.013
320.552
317.439
13.126

Члан 6.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године (Образац 5консолидовани), утврђена је укупна разлика у износу од 3.113хиљада , између укупних прихода и
примања у износу од 320.552 хиљада и укупних расхода и издатака у износу од 317.439 хиљада по
нивоима финансирања из: Републике, општине, донација и осталих извора.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
У периоду од 01.01.2013 до 31.12.2013 године
I.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

ОП

(У хиљадама динара)
ИЗНОС ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Број
конта

ОПИС

3
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
700000

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Општина

УКУПНО

Република

4

5

320.207

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
320.207

710000

ПОРЕЗИ

711000

ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК

713000

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

ДРУГИ ПОРЕЗИ

4.995

730000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

732000

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ

733000

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ

740000

ДРУГИ ПТИХОДИ

743000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ

167.419

8

9

270

9.609

270
167.419

9.609

148.801

22.544

716000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА

7

ИЗ
ОСТАЛИ
Х
ИЗВОРА

11.858

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

742000

142.909

6

ИЗ
ДОНАЦИЈ
А

22.544

714000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

142.909

148.801
111.858

9.404

741000

ООСО

144.905

9.404
4.995
270

142.872

270

1.763

270

144.635
142.872

26.005
7.581

1.763

18.159

7.846

7.581
10.763
3.017
5.043

7.746

5.043

6

744000
745000
770000
900000
920000

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ
МЕШОВИТИ
И
НЕОДРЕЂЕНИ
ПРИХОДИ
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА
ОД
ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
УКУПНИ
ПРИХОДИ
И
ПРИМАЊА

198

198

2.420
496

2.320
37

345
345

320.552

100

459

345
345

142.909

167.764

270

9.609

155.827

5.339

9.415

5.339

8.121

270

8.121

ПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
400000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410000

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

411000

ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ

412000

СОЦ. ДОПРИНОСИ
ПОСЛОДАВЦА

НА

ТЕРЕТ

142.908

313.489
271.252

114.735

143.057

82.114
66.852

25.646

56.468

20.899

45.953

3.794

8.156

437

11950

414000

СОЦ. ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

1.083

415000

НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1.210

140

646
1.070

416000

НАГРАДЕ
ЗАПОСЛЕНИМА
ОСТЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

1.019
127.207

376

643

66.230

52.586

6.253

7.249

2.786

14.627

5.891

370

4.865

13.451

977

7.880

2.609

100

31.661

20.499

944

2.887
304

420000

И

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

421000

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

16.288

422000

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

20.888

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

19.293

424000

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

10.589

425000

ТЕКУЋЕ
ПОПРАВКЕ
ОДРЖАВАЊЕ

426000

МАТЕРИЈАЛ

7.344

440000

ОТПЛАТА КАМАТА

2.244

441000

ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА

450000

СУБВЕНЦИЈЕ

423000

451000
460000
463000
465000
470000

472000
480000

И

2.244

СУБВЕНЦИЈЕ
ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕД.
И
ОРГАНИЗАЦ.
ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ
И
ТРАНСФЕРИ
TEKУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ
НИВОИМА ВЛА.
ОСТАЛЕ
ДОНАЦИЈЕ
И
ТРАНСФЕРИ
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

1.940
1.940

219

219

219

219

25.882

8.146

17.736

22.356
3.526

6.897

15.459
2.277

11.431

1031

5.330

1031

5.330

11.742

10.414

1.249

270

375
3.513

304

И

НАКНАДЕ
ЗА
СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
ОСТАЛИ РАСХОДИ

52.805

5.069

11.431

22.156

5.069

7

481000
482000

ДОТАЦИЈЕ
НЕВЛАДИНИМ
ПРГАНИЗАЦИЈАМА
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И
КАЗНЕ

22.024
132

11.742

10.414

25

107

483000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

500000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

511000

ЗГРАДЕ И ГР. ОБЈЕКТИ

512000

МАШИНЕ И ОПРЕМА

515000

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

600000

ИЗДАЦИ
ЗА
ОТПЛАТУ
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИН.С.
ИМОВИНЕ

3.950

1.978

1.972

610000

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

3.950

1.978

1.972

317.439

144.886

157.779

5.339

9.415

320.207

142.909

167.419

270

9.609

155.827

5.339

9.415

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

42.253
38.175

181
181

40.778
36.819

1639

2.254

1.294
1.175
19

3.912
150

50

100

РЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ НЕФ. ИМОВИНЕ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА

313.489
6.718

142.908
1

11.592

194
5.069

МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА
900000
600000

ПРИМАЊА ОД ЗАД. И ПРОДАЈЕ
ФИН.ИМОВ
ИЗДАЦИ
ЗА
ОТПЛАТУ
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИН.С.
ИМОВИНЕ

345

345

3.950

1.978

1.972

МАЊАК ПРИМАЊА

3.605

1.978

1.627

ВИШАК ПРИМАЊА НОВЧАНИХ
ПРИЛИВА

3.113

ВИШАК ПРИМАЊА

МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА

9.965
194
5.069

1.977

ПОСЕБАН ДЕО
Члан 7.
Одлука о буџету општине за 2013.годину, извршена је према следећем у хиљадама динара :

1.Укупно остварени текући приходи и примања и пренета средства
остварени текући расходи и издаци
3.Вишак прихода-суфицит (неутрошена средства из ранијих година

328.561

2.Укупно
318.548

10.013

Члан 8.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања у завршном рачуну према економској
класификацији износе у динарима

8

1. П Р И Х О Д И
Економ.
класифика

Укупно планирано
Опис

ција
1

711110

из

Из

соп. прихода

%

буџета
2

311712

Остваре.
Остварено

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ

3

4

5

9.971.000

790.008

9.180.000

99.99

125.868.000

93.400.314

74.20

9.268.393

84.26

711120

ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД
САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

11.000.000

711140

ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ИМОВИНЕ

4.730.000

3.761.826

79.53

711160

50.000

7.426

14.85

711180

ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ОСИГУРАНИХ
ЛИЦА
САМОДОПРИНОСИ

20.000

2.085

10.43

711190

ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ

711000
713120

ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

713310
713420
713000
714510

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
ПОРЕЗИ НА МОТОРНА ВОЗИЛА

714543

НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ
ОБРАДИВОГ ПОЉОПР.ЗЕМ.
БОРАВИШНЕ ТАКСЕ
ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПР. ЖИВ. СРЕДИНЕ
ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ НА ИСТИЦАЊЕ
ФИРМЕ
КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ
ДОНАЦИЈЕ
НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД РЕПУБЛИКЕ У
КОР.ОПШТИНЕ
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОД ДР. Н. ВЛ. У
КОР. НИВ. ОП.
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНА
НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ
ДОБАРА
НАКНАДА ЗА КОР. ШУМ. ЗЕМЉИШТА
НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА И
ГРАЂЕВ. ЗЕМЉИШТА
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
ПРИХОДИ ОД ПРОД. ДОБ. И УСЛ. ОД СТР.
ТРЗ. ОР. НИВ.О.
ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ
ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА ОД
СПОР. ПРОД. ДОБ. И УСЛУГА
ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА
ПРИХ. ОД НОВ. КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ
ПРЕКРШАЈЕ
ПРИХ. ОД НОВ. КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ
ПРОПИСА
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА
ИМОВИНСКА КОРИСТ
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД
ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

714550
714560
714000
716110
716110
731000
732000
733151
73325
733000
741150
741510
741520
741530
741000
742150
742251
742350
742370
742000
743320
743350
743000
744000
744000

7.200.000

6.006.227

83.42

148.868.000

112.446.271

75.53

18.000.000

14.341.493

79.67

ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН

1.200.000

1.860.091

155.01

ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ

8.000.000

6.562.730

82.03

27.200.000
5.700.000

22.764.284
5.214.734

83.69
91.49

200.000

29.398

14.70

600.000
4.200.000

338.400
3.821.485

56.40
90.99

10.700.000
5.000.000

10.404.018
5.003.145

87.89
100.86

5.000.000
2.000.000
10.000.000
146.761.000

5.003.145
/
/
134.101.684.

1.000.000

1.200.000

120

147.761.035
800.000
1.000.000

129.301.384
612.453
730.247

91.57
76.56
73.02

1.300.000
8.000.000

120.077
6.118.151

9.24
76.48

11.100.000
500.000

7.580.929

68.30

5.000.000
1.620.000

1.960.293
1.056.950

39.24
65.24

16.680.000
23.800.000

3.017.253

5.000.000

5.029.200

100.58

100.000

13.500

13.50

5.100.000

5.042.700

98.88

300.000

198.000

66.00

300.000

198.000

66.00

/
/

17.487.000

100.86
/
/
91.37

104.83

9

МЕШОВИТИ И НЕОДР. ПРИХ. У КОРИСТ
НИВОА ОПШТИНА
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
ПРИМ. ОД ПРОД. ДОМ. АКЦ. И ОСТ. КАП. У
КОР. НИВ. ОПШ.
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
УКУПНО

745150
745000
772111
921950
921000

3.000.000

2.319.807

77.33

3.000.000
700.000

2.319.807
459.002

77.33
65.57

1.500.000

344.923

22.99

1.500.000

344.923

22.99

407.000.000

304.671.727

26.667.000

81.41

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА
Економ.

Укупно планирано

класифика

Из

Опис

Остварено

ција

из

сопствен.

%

прихода

буџета
2

1

3

4

5

6

411

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

67.170.500

63.874.118

2.978.000

99.81

412

12.084.000

11.365.200

586.000

98.90

414

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

1.200.000

1.011.020

72.000

90.25

415

НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1.722.000

1.086.239

124.000

70.28

416

1.120.000

743.172

276.000

90.99

41

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

83.296.500

78.079.749

4.036.000

98.58

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

19.544.000

12.842.274

3.446.000

83.34

422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

20.940.000

19.979.609

908.000

99.74

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

24.400.000

16.916.011

2.377.000

79.06

424

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

18.400.000

10.183.545

405.000

57.54

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

96.718.000

52.159.748

645.000

54.60

426

МАТЕРИЈАЛ

42

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

441
44

8.149.000

3.367.517

3.976.000

90.11

188.151.000

115.448.704

11.757.000

67.60

ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА

5.120.000

2.243.769

43.82

5.120.000

2.243.769

43.82

451

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ
ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФ. ПРЕДУЗЕЋИМА

500.000

218.697

43.73

500.000

218.697

43.73

27.750.000

22.356.318

80.56

45

СУБВЕНЦИЈЕ

463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

465

ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

3.800.000

3.525.946

92.78

46

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

31.550.000

25.882.264

82.03

472

17.900.000

11.431.035

63.86

17.900.000

11.431.035

63.86

481

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ
БУЏЕТА
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

23.950.000

22.024.093

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ

235.000

107.616

25.000

56.64

483

20.000

/

/

/

48

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ
СУДОВА
ОСТАЛИ РАСХОДИ

24.205.000

22.131.709

25.000

91.53

499

СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ

750.000

/

/

/

49

750.000

/

/

/

511

АДМИ. ТРАНСФ. ИЗ БУЏ. ОД ДИР. БУЏ. КОР.
ИНД. БУЏ. КОРИС.
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

45.127.500

36.819.062

1.356.000

84.59

512

МАШИНЕ И ОПРЕМА

6.150.000

3.894.045

19.000

63.62

515

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

47

91.96

250.000

50.000

150.000

80.00

51.527.500

40.763.107

1.475.000

81.97

10

621

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ
КРЕДИТОРИМА
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ
КРЕДИТОРИМА
НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИН. ИМОВИНЕ

62

НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИН. ИМОВИНЕ

611
61

УКУПНО

4.000.000

3.949.769

98.74

4.000.000

3.949.769

98.74

407.000.000

295.093.446

22.392.483

78.00

Члан 9.
Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну према корисницима
износе у динарима:

нкциона
а
асифика
а

Еко
ном
ска
класи
фикац
и

Позиц
ија

Назив

део
ава
нк. кл.
110 411411
110
412

1
1.01
110
01
02

110
110
110
110
110
110
упно за
нк. кл.
упно
ва

03
04
05
06
07
08
110

ОПШТИНСКА УПРАВА
СКУПШТИНА OПШТИНЕ
Извршни и законодавни органи
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
Извршни и законодавни органи

1.01

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

415
421
422
423
426
482

ава
нк. кл.
411
412
415
421
422
423
426
482

нк. кл.
упно
ва

1.02
110
09
10
11
12
13
14
15
16
110
1.02

ава
нк. кл.
130
130

130
411
412

1.03
03
17
18

130
130
130

414
415
416

19
20
21

130
130
130
130
130
130
130
130
130

416
421
421
422
423
424
425
426
482

22
23
24
25
26
27
28
29
30

ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Извршни и законодавни органи
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
Извршни и законодавни органи
ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Опште услуге
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ
ТРОШКОВИ ИЗБОРА
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗБОРИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ.
МАТЕРИЈАЛ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ

План
II
ребаланс
буџета
2013

Остварена
средства
из буџета
2013

Остварена
средства
из
осталих
извора

%

6.305.000

6.172.049

97.89

1.150.000
180.000
550.000
500.000
1.200.000
200.000
45.000

1.100.415
127.320
224.234
453.069
1.917.268
172.405
9.485

95.68
70.73
40.77
90.61
99.77
86.20
21.07

10.130.000

9.456.245

93.35

10.130.000

9.456.245

93.35

3.200.000
600.000

3.160.951
562.052

98.78
93.67

42.000
400.000
170.000
900.000
350.000
30.000
5.942.000
5.942.000

30.300
258.632
86.039
873.643
338.208
10.442
5.602.532
5.602.532

72.14
64.65
50.61
97.07
96.63
34.80
94.29
94.29

27.000.000
4.900.000

26.477.598
4.747.442

98.06
96.88

1.100.000
550.000
750.000

1.011.020
442.801
743.171

91.91
80.50
99.09

6.738.000
601.000
400.000
3.400.000
1.250.000
950.000
3.369.000
100.000

6.609.609
600.780
334.965
3.321.555
1.076.527
500.791
2.739.747
74.567

98.09
99.96
83.74
97.69
83.75
52.71
81.32
74.56
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НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ
СУДОВА
СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ- текућа
СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ- стална
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Опште услуге

130

483

31

130
130
130
упно за
нк. кл.
нк. кл.
170
170

499
499
512
130

32
33
34
03

170
441
611

03/1
35
36

купно за
унк. кл.
нк. кл.
090
090

170

03/1

090
423
472

03/2
37
38

472

39

472
463
090

40
41
03/2

421
441
451
421

03/3
42
42/1
03/3

Пољопривреда
ОТПЛАТА КАМАТЕ
СУБВЕНЦИЈЕ-ОСИГ. ГАЗДИНСТВА
Пољопривреда

700
465

03/4
43

упно за
нк. кл.
нк. кл.
912
912

700

03/

Здравство
ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ- ДОМ
ЗДРАВЉА
Здравство

912
463
463

03/5
44
45

912
упно за
нк. кл.
нк. кл.
920
упно за
нк. кл..
нк. кл

422
912

46
03/5

Основно образовање
ТРАНСФЕРИ- ОСНОВНА ШКОЛА ЉИГ
ТРАНСФЕРИ- ОСНОВНА ШКОЛА
БЕЛАНОВИЦА
ТРОШКОВИ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА
Основно образовање

920
463
920

03/6
47
03/6

830
423
423

090

090
090
купно за
унк. кл
нк. кл.
421
421
упно за
нк. кл.
нк. кл.

упно за
нк. кл.
нк. кл

упно за
нк. кл
нк. кл

упно за
нк. кл.
упно за
ву

20.000

0

500.000
250.000
950.000
53.027.000

561.995
49.359.763

0
0
59.15
93.08

370.000
4.000.000

361.627
3.949.769

97.73
98.74

4.370.000

4.311.396

98.66

1.500.000
2.500.000

674.612
2.170.988

44.97
86.84

1.300.000

720.000

55.38

10.200.000
50.000
15.850.000

0.00
10.500
3.768.101

4.750.000
500.000
5.250.000

1.882.141
218.697
2.100.838

39.62
43.73
40.01

3.800.000

3.525.945

92.78

3.800.000

3.525.945

92.78

15.200.000
5.415.000

13.469.973
4.853.269

88.61
89.62

18.400.000
39.015.000

18.377.729
36.700.972

99.87
94.07

Средње образовање
ТРАНСФЕРИ- СРЕДЊА ШКОЛА
Средње образовање

5.985.000
5.985.000

3.002.576
3.002.576

50.16
50.16

03/7
48
49

Услуге емитовања
Локална телевизија
Услуге по уговору

2.450.000
950.000

2.419.054
343.680

98.73
36.17

830

03/7

Услуге емитовања

3.400.000

2.762.734

81.25

040
472
040

03/8
50
03/8

Брига о породици
Средства за породиље
Брига о породици

1.500.000
1.500.000

1.462.815
1.462.815

97.52
97.52

412
463
412

03/9
51
03/9

Остали послови по питању рада
Трансфери-завод за запошљавање
Остали послови по питању рада

1.100.000
1.100.000

1.020.000
1.020.000

92.72
92.72

03

ОПШТИНСКА УПРАВА

1.04
820
51
52

КУЛТУРА
3.818.000
688.000

3.728.000
659.291

90.000
546.000
70.000
680.000
90.000

61.320
487.380
18.544
382.650
72.755

0.00

0.00

68.13
89.26
26.49
57.28
80.38

250.000

64.638

100.000

25.85

ава
нк. кл.
820
820

411
412

820
820
820
820
820
820
820

415
421
422
423
426
512
515

53
54
55
56
57
57/1
58

Трансакције везане за јавни дуг
ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ
КРЕДИТОРИМА
Трансакције везане за јавни дуг
Социјална заштита
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
НАКНАДЕ ЗА СОЦ.ЗАШТИТУ-ЈЕДНОКРАТНА
ПОМОЋ
НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
КУЛТУРУ,НАУКУ , СПОРТ И ОСТАЛО
НАКНАДЕ ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИ.
ТРАНСФЕРИ– ЦЕНТАР ЗА СОЦ. РАД
Социјална заштита

Услуга културе
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
ОПРЕМА –ДЕЧЈА БИБЛ. НАМЕШТАЈ
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА- КЊИГЕ

5.069.483
5.069.483

0.00

0.00

49.70
21.00
55.75

50
49.34
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820
820
упно за
нк. кл.
упно за
ву
ава
нк. кл.
810
810
810
810
810
810
810
810
упно за
нк. кл.
упно за
ву

482
481

481
481
481
481
481
481
481
481

59
62
820

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
ДОТАЦИЈЕ- ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
Услуга културе

20.000
250.000
6.502.000

10.724
249.998
5.735.300

100.000

53.62
99.9
88.21

1.04

КУЛТУРА

6.502.000

5.735.300

100.000

88.21

1.05
810
63
64
65
66
67
68
69
70
810

ФИЗИЧКА КУЛТУРА
Услуге рекреације и спорта
ДОНАЦИЈЕ—СД СПАРТАК
ДОНАЦИЈЕ—ФК СПАРТАК
ДОНАЦИЈЕ—ОК СПАРТАК- Мушки тим
ДОНАЦИЈЕ—ОК СПАРТАК- Женски тим
ДОНАЦИЈЕ—ШК СПАРТАК
ДОНАЦИЈЕ—КАРАТЕ КЛУБ
ДОНАЦИЈЕ—ФК КАЧЕР БЕЛАНОВИЦА
ДОНАЦИЈЕ—ОФС ЉИГ
Услуге рекреације и спорта

1.400.000
1.500.000
9.200.000
1.600.000
500.000
0.00
1.500.000
650.000
16.350.000

1.400.000
1.392.500
9.183.489
1.600.000
500.000
0.00
1.315.000
600.000
15.990.989

100
92.83
99.82
100
100.00
0.00
87.66
92.30
97.80

1.05

ФИЗИЧКА КУЛТУРА

16.350.000

15.990.989

97.80

25.464.500
4.500.000

22.964.500
4.050.000

2.978.000
586.000

101.87
103.02

100.000
780.000
370.000

367.518

72.000
124.000
276.000

72,00
63,0
74,59

3.446.000
579.000
1.312.000
405.000
645.000
3.976.000

ава
нк. кл.
911
911

411
412

1.06
911
72
73

911
911
911

414
415
416

74
75
76

911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
упно за
нк. кл.
упно за
ву

421
422
423
424
425
426
451
482
511
512

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
911

ПРЕДСКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколско образовање
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И
МАТЕРИЈАЛ
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ТРЕЋЕ ДЕТЕ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Предшколско образовање

1.06

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

1.07
160
87
88

ава
нк. кл.
160
160
160
упно за
нк. кл.
упно за
ву

ава
нк. кл.
473
473

473
473
473
473
473
473
473
473
упно за
нк. кл.
упно за
ву

421
426
425

411
412
415
421
422
423
424
425
426
482

4.030.000
600.000
1.020.000
470.000
400.000
4.000.000
1.600.000
30.000
500.000
1.700.000
45.564.500

84.456
592.050
29.348.300

25.000
1.356.000
19.000
15.799.000

85,50
96,5
128.62
86.17
161.25
99.37
80.61
83.33
288,09
35,94
99.08

45.564.500

29.348.300

15.799.000

99,08

160

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
МАТЕРИЈАЛ
TEКУЋЕ ПОПРАВКЕ И одр.дом.кул.мес.зај.
Опште јавне услуге

300.000
100.000
2.000.000
2.400.000

49.166
5.401
1.982.507
2.037.074

16.38
5.40
99.12
84.88

1.07

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

2.400.000

2.037.074

84.88

1.08
473
89
90

1.383.000
246.000

1.371.019
245.999

99.13
100.00

91
92
93
94
95
96
97
98
473

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Туризам
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
Туризам

80.000
480.000
250.000
4.400.000
380.000
52.000
40.000
10.000
7.321.000

56.980
476.489
235.000
870.928
376.504
44.000
39.000
2.398
3.718.317

1.394.000

71.22
99.26
94.00
43.99
99.08
84.61
97.50
23.98
50.79

1.08

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

7.321.000

3.718.317

1.394.000

50.79

1.289.776

329.000
1.065.000
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ава
нк. кл.
150
150
150
150
150
150
150

481
481
481
481
481
481
481

упно за
нк. кл.
упно за
ву

ОСТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА
Остале опште јавне услуге
ДОНАЦИЈЕ- ЦРВЕНИ КРСТ
ДОНАЦИЈЕ- ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ДОНАЦИЈЕ- ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
ДОНАЦИЈЕ- невладиним организацијама
ДОНАЦИЈЕ- РИТАМ ЕВРОПЕ
ДОНАЦИЈЕ- СРБИЈА ВОДЕ
ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Остале опсте јавне услуге

1.300.000
700.000
400.000
1.588.000
412.000
2.000.000
950.000

1.299.999
614.199
250.000
1.588.000
210.000
1.850.173
0.00

100
87.74
62.50
100.0
50.97
92.50
0.00

7.350.000

5.783.105

78.68

1.09

ОСТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА

7.350.000

5.783.105

78.68

1.10

СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Заштита животне средине
Радови на реконструкцији водовода и канализације
у Белановици
Реконс. Водо. и канализационе мреже у Љигу
Испитивање квалитета воде за пиће
Чишћење дивљих депонија
Подстицајни, санациони и превентивни пр.
Едукативни програм о значају заш.жив.среди.
Информисање
Заштита животне средине

500.000

499.999

100

1.000.000
200.000
200.000
2.100.000
150.000
50.000
4.200.000

148.166
189.484
199.007

1.052.906

14.81
94.74
99.50
0
10.83
0.00
25.07

4.200.000

1.052.906

25.07

6.000.000
6.000.000

5.930.438
5.930.438

98.84
98.84

9.000.000
1.500.000

8.889.059
990.000

98.76
66.00

4.516.000
2.000.000
6.000.000
7.100.000

4.193.067
1.749.999
4.236.764
6.314.740

92.84
87.50
87.50
88.94

900.000
4.500.000
1.000.000
800.000

894.000
4.412.830
637.400
524.416

99.33
98.06
63.74
65.55

1.09
150
100
101
102
103
104
105
106
150

ава

нк. кл.
510

510
421

13
107

510
510
510
510
510
510
купно за
унк. кл.
купно за
главу

424
424
424
424
424
424
510

108
109
110
111
112
113
13

ава
нк. кл.
435
купно за
унк. кл.
нк. кл.
620
620

1.10

СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

16.250

435
425
435

1.11
11/1
115
11/1

СРЕДСТВА ЗА КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ
Електрична енергија
ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ
Електрична енергија

620
425
512

1.11/2
116
117

620
620
620
620

425
512
421
423

118
119
120
121

620
620
620
620

424
424
423
425

122
123
124
125

620
620

425
425

126
127

2.000.000
5.250.000

1.413.705
5.162.943

70.68
98.34

511
425
424
424
424
620

128
128
129
130
131
1.11/2

Развој заједнице
ЈКП КОМУНАЛАЦ ЉИГ- ТЕК.ОДРЖАВАЊЕ
МАШИНЕ И ОПРЕМА-ЈКП КОМУНАЛАЦОТПЛАТА КАМИОНА
ЈКП ШУМАДИЈА- ТЕК.ОДРЖАВАЊЕ
МАШИНЕ И ОПРЕМА-ЈКП ШУМАДИЈА
УЛИЧНА РАСВЕТА У ЉИГУ И М.З.
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИМОВИН. ПРАВНИ
ПОСЛОВИ
ДЕРАТИЗАЦИЈА
АЗИЛ ЗА ПСЕ ЛУТАЛИЦЕ
НАКНАДА ШТЕТЕ
ОДРЖАВАЊЕ СТАДИОНА- ЉИГ ,БЕЛАН. И
КАДИНА ЛУКА
ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ
ОДРЖАВАЊЕ ШКОЛА ДОМ. КУЛТУРЕ И
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА
ЗГРАДА
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-АКЦ.ПЛАН
ИСТРАЖИВ. НА ИЗВОРИШТИМА ВОДЕ
ПЛАН ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ
Развој заједнице

9.500.000
16.459.000
4.000.000
2.000.000
1.000.000
72.275.000

2.759.077
13.014.426
2.581.255
170.000
57.943.685

29.04
79.07
64.53
8.50
0.00
74.74

1.11

СРЕДСТВА ЗА КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ

72.275.000

56.943.685

74.74

1.12

СРЕДСТВА ЗА ПУТЕВЕ

425

451
133

15.000.000

3.960.319

26.40

511
425

134

Одржавање путева и улица
ПОПРАВКЕ И ОДРЖ. УЛИЦА И ПУТЕВА У
ЉИГУ И БЕЛАНОВИЦИ
Зграде и грађевински објекти-изградња путев
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЗ. ЛОК. И НЕКАТЕГ.
ПУТЕВА
Зграде и грађевински објекти путеви
СИГНАЛИЗАЦИЈА
Одржавање путева и улица

3.000.000
25.000.000

2.940.785
15.810.856

98.02
63.24

25.168.500
1.500.000
84.418.500

20.779.394
988.565
44.479.921

82.56
65.90
52.69

620
620
620
620
620
купно за
унк. кл.
купно за
главу
упно за
ву
нк. кл.
451
451
451

451
451
купно за

511
425

135
451

14

унк. кл.
упно за
ву

1.12

СРЕДСТВА ЗА ПУТЕВЕ

84.418.500

44.479.921

упно за
део

1.

ОПШТИНСКА УПРАВА

407.000.000

295.123.963

22.362.483

73.75

БУЏЕТ

407.000.000

295.123.963

22.362.483

73.75

УПНО

52.69

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Завршни рачун буџета града, општине Љиг садржи:
1) Биланс стања на дан 31.12.2013. године;
2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2013. до 31.12.2013. године;
3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2013. до 31.12.2013. године;
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године;
5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и
извршења у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године;
6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2013. до
31.12.2013. године;
7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама
дугова у периоду 01.01.2013. до 31.12.2013. године;
8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2013. до
31.12.2013. године;
Члан 11.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Љиг за 2013. годину је саставни део ове Одлуке.
Члан 12.
Одлуку о завршном рачуну буџета општине за 2013. годину, заједно са Извештајем о извршењу
Одлуке о буџету општине Љиг за период 01. јануар – 31. децембар 2013. године доставити
Министарству финансија, најкасније до 15. јуна 2014. године.
Члан 13.
Ова Oдлука ће се објавити у „Службеном гласнику Општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
01 Број:06-22/14-2
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Укупно планирана средства по Одлуци о буџету општине Љиг за 2013.г. 4.000.000.
динара, утрошено 300.000 и ребалансом смањено на 500.000 динара и није утрошено до краја
године. Средства су распоређена по Закључку Општинског већа у укупном износу
300.000.динара на:
Редни Назив апропријације
број
1.
Ф.К. „Липље“ Липље
2.
Ф.К. „ Рајац“ Кадина Лука
Укупно ……………………………………..

Износ
150.000,00
150.000,00
300.000,00

Укупно планирана средства по Одлуци о буџету општине Љиг за 2013.год. у сталну
буџетску резерву износе 500.000. динара.
Из средстава сталне буџетске резерве исплаћено је 250.000. динара по Закључку
Општинског већа за отклаљњање елементарних непогода:
Ђорђевић Рајко из Белановице (пожар)
Ђорђевић Драган из Латковића ( пожар)
Танасијевић Слободан из Мораваца ( снежне

100.000
50.000
100.000

падавине)
Укупно

250.000,00

ИЗВЕШТАЈ
О КРЕДИТИМА И ОТПЛАТАМА ДУГА
У 2007. години, 23.11. Општина Љиг се задужила код банке Интеса АД Београд, РЦ
Ужице у износу 20.000.000. динара, у моменту узимања кредита или 247.392.48 евра. Рок
враћања кредита 8 година са периодом мировања отплате главнице 12 месеци. Прва рата отплате
ануитета почела је 23.02.2009. године. Кредит се отплаћује у 28 једнаких тромесечних рата.
Каматна стопа је 7,86% г. Варијабилна. Обрачун камате врши се применом конфорне методе на
годишњем нивоу и доспева за наплату у року од 8 дана од дана обрачуна а у складу са Планом
отплате кредита.
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Кредит је наменски за Дом културе у Љигу. У 2013 години уплаћена је камата у износу од
361.627. динара и четри рате главнице у динарском износу од 3.949.769. динара, једна рата
износи 8.835,45 евра, годишње доспевају четри рате. Кредит ће у целости бити отплаћен
23.11.2015. године.

ОБЈАШЊЕЊЕ
ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Код извршења буџета код неких апропријација је током године пребацивано по Закону о
буџетском систему 5% средстава са апропријације која није извршена на апропријацију где су
била потребна већа средства од планираних вршен је и ребаланс у 2013. години.

ОДСТУПАЊА
Код индиректних корисника код трошења пренетих средстава по наменама из буџета,
нема неких већих одступања .
Библиотека је мање утрошила средстава из буџета него што јепренето у 2013. Години и то
је пренела за обавезе у 2014.годину. Има сопствене приходе у износу од 100.000.дин. планирано
да се све утроши у набавку књига .
Туристичка организација је средства од буџета искористила 97,3% а такође има сопствене
приходе и приходе од републикекоји су укупно били планирани 3.500.000. динара а остварени
укупно 1.394.000, дакле само 39,8% у односу на планирана средства и утрошила их је како је
планирано за туристичку манифестацију „Рајац“ за услуге по уговору и дневнице.
Предшколска установа „ Каја“искористила је средства из буџета од средстава која су
планирана 94,29%, а својих средстава је остварила 15.989.000. динара од којих је остало
неутрошено 190.000.динара. код трошења сопствених дошло је до одступања код зарада у малом
проценту , али код услуга по уговору 28%, текућих поправки и одржавања 61% а код зграда и
грађевинских објеката и опреме вероватно је дошло до лоше процене, наиме за зграде је
утрошено више него што је планирано чак 188% а код опреме је остварење је једва 36%.
Приходи су остварени једва 81,41% тако да у расходима није било прекорачења а неке
апропријације су извршене у веома ниском проценту због недостатка средстава.
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12. јун 2014. године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

5

2.
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. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник РС”,
број 129/07) и члана 43. Статута општине Љиг, Скупштина општине Љиг је на седници од 10.06.2014. године, донела

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2014. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету за 2014. годину мења се и гласи:
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Љиг за 2014. годину (у даљем тексту: буџет),састоје се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (7+8)
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)
- буџетска средства
- сопствени приходи
- донације и остало
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5)
2.1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ ((класа 4) у чему:
-текући буџетски расходи
-расходи из сопствених
- донације и остало
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:
-текући буџетски расходи
-расходи из сопствених
- донације и остало
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/ СУФИЦИТ (кл.7+8) – ( кл 4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине ( у циљу спровођења јавних политика)категорија 62
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (7+8) - (4+5) + (92-62)
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживање
Неутрошена средства из предходне године
Издаци за отплату главнице дуга (61)

398.105.000
398.105.000
379.905.000
17.200.000
1.000.000
407.677.000
349.377.000
331.177.000
17.200.000
1.000.000
58.300.000
58.100.000
200.000
-9.572.000

9.572.000
700.000
12.872.000
4.000.000
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НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

+9.572.000

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
Опис
1
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
(осим самодоприноса)
1.2. Самодопринос
1.3. Порез на имовину
1.4. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе)
1.5. Остали порески приходи
2. Непорески приходи, од чега:
- наплаћене камате
- приходи од игара на срећу
3. Примања од продаје нефинансијске имовине
4. Донације
5. Трансфери
6. Примања од продаје нефинансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Текући расходи
1.1. Расходи за запослене
1.2. Коришћење роба и услуга
1.3. Отплата камата
1.4. Субвенције
1.5. Социјална заштита из буџета
1.6. Остали расходи
2. Трансфери
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
И ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине
2. Задуживање
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
2.2. Задуживање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
4. Набавка финансијске имовине
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+2-3-4)
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(КЛАСА 3, ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 13)

Економске
класификације

Средства из
буџета

2

3
398.105.000

71
711

188.014.000
139.314.000

711180
713
714
716+719
74
7411
7422
8
731+72
733
8

33.200.000
10.500.000
5.000.000
39.955.000
800.000
3.000.000

169.436.000
407.677.000

4
41
42
44
45
47
48+49
4631+4641
5
62

92
91
911
912
61
611
612
613
6211

349.377.000
84.146.000
194.021.000
2.800.000
500.000
9.500.000
27.410.000
31.000.000
58.300.000

700.000

4.000.000
4.000.000

9.572.000
3

12.872.000
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Члан 2.
Члан 4. Мења се и гласи:
Средства буџета у износу од 381.605.000 динара , средства из активности индиректних корисника
буџета 17.200.000 динара, и пренетих средстава из предходне године у износу од 12.872.000 динара у
укупном износу 411.677.000 динара распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Функционалн
Економска
а
клас.
Клас.

Раздео

Опис

Средства из
буџета
01

Укупноууу
Средства из
Сопст.прихода
04

Средства из
осталих
извора
(05-13 и остало)

Укупно

1 СКУПШТИНА OПШТИНЕ

Глава

1.01

СКУПШТИНА OПШТИНЕ

Функ. кл.
110

110
01

Извршни и законодавни органи
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ

110

411
412

02

110

415

03

110

421

04

110
110

422
417

110

423

110
110

426
481

110

482

5.000.000

0.00

0.00

5.000.000

1.000.000

0.00

0.00

1.000.000

150.000

0.00

0.00

150.000

506.000

0.00

0.00

506.000

05 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
05/1 НАКНАДА ОДБОРНИЦИМА ЗА
РАД СКУПШТИНЕ
06 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

100.000

0.00

0.00

100.000

550.000
1.200.000

0.00
0.00

0.00
0.00

550.000
1.200.000

07
08

МАТЕРИЈАЛ
СРЕДСТВА ЗА ПОЛИТ.СТРАНКЕ

200.000
300.000

0.00
0,00

0.00
0,00

200.000
300.000

09

40.000

0.00

0.00

40.000

9.046.000

0.00

0.00

9.046.000

9.046.000

0.00

0.00

9.046.000

3.264.000

0.00

0.00

3.264.000

612.000

0.00

0.00

612.000

44.000

0.00

0.00

44.000

250.000
150.000

0.00
0.00

0.00
0.00

300.000
150.000

500.000
200.000

0.00
0.00

0.00
0.00

500.000
200.000

Укупно за
функ. кл.
Укупно
раздео
Раздео
Глава

110

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И
КАЗНЕ
Извршни и законодавни органи

1.01

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

2
2.01

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Функ. кл.
110

411

110
10

110

412

11

110

415

12

110
110

421
422

13
14

Извршни и законодавни органи
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

110
110

423
426

15
16

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ

110

482

17

20.000

0.00

0.00

20.000

110

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И
КАЗНЕ
Извршни и законодавни органи

5.040.000

0.00

0.00

5.040.000

2.01

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

5.040.000

0.00

0.00

5.040.000

Укупно за
функ. кл.
Укупно
раздео

20

Раздео
Глава

3
3.01

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Функ. кл.
110

421

110
17/1

Извршни и законодавни органи
СТАЛНИ ТРОШКОВИ

100.000

0.00

0.00

100.000

110
110

422
423

17/2
17/3

50.000
640.000

0.00
0.00

0.00
0.00

50.000
640.000

426
482

17/4
17/5

150.000
10.000

0.00
0.00

0.00
0.00

150.000
10.000

110

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ –НАКНАДА
ЗА РАД ВЕЋА
МАТЕРИЈАЛ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И
КАЗНЕ
Извршни и законодавни органи

950.000

0.00

0.00

950.000

3.01

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

950.000

0.00

0.00

950.000

4
4.01

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНСКА УПРАВА
28.900.000

0.00

0.00

28.900.000

5.000.000

0.00

0.00

5.000.000

500.000

0.00

0.00

500.000

500.000

0.00

0.00

500.000

500.000

0.00

0.00

500.000

6.542.000
400.000

0.00
0.00

0.00
0.00

6.542.000
400.000

110
110
Укупно за
функ. кл.
Укупно
раздео
Раздео
Глава
Функ. кл.
130

130
411

4.01 Опште услуге
18 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
19 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
20 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИМА
21 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
22 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
23 СТАЛНИ ТРОШКОВИ
24 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

130

412

130

414

130

415

130

416

130
130

421
422

130
130

423
424

25
26

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

4.200.000
300.000

0.00
0.00

0.00
0.00

4.200.000
300.000

130

424

27

500.000

0.00

0.00

500.000

130
130

425
426

28
29

НАКНАДЕ ЛЕКАРИМА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ СМРТИ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ.
МАТЕРИЈАЛ

700.000
3.000.000

0.00
0.00

0.00
0.00

700.000
3.000.000

130

472

30

2.500.000

0.00

0.00

2.500.000

130

482

31

100.000

130

483

32

130
130

499
499

130

512

Укупно за
функ. кл.
Функ. кл.
170

130
170
441

4.01/1 Трансакције везане за јавни дуг
36 ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА

170

611

Укупно за
функ. кл.
Функ. кл.
090
090

170

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ
КРЕДИТОРИМА
4.01/1 Трансакције везане за јавни дуг

090
423
463

090

472

090

472

НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА,СТИПЕНДИЈЕ
И ЛЕТОВ. ВУКОВАЦА, НАГРАДЕ ЗА
ДАН ОПШТИНЕ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ

0.00

0.00

100.000

20.000

0.00

0.00

20.000

33
34

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА
СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ- текућа
СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ- стална

4.000.000
500.000

0.00
0.00

0.00
0.00

4.000.000
500.000

35

МАШИНЕ И ОПРЕМАЗА САОБРАЋАЈ

1.500.000

0.00

0.00

1.500.000

59.662.000

0.00

0.00

59.662.000

300.000

0.00

0.00

300.000

4.000.000

0.00

0.00

4.000.000

4.300.000

0.00

0.00

4.300.000

1.000.000
2.000.000

0.00
0.00

0.00
0.00

1.000.000
2.000.000

200.000

0.00

0.00

200.000

300.000

0.00

3.000.000
(из. 05)

3.300.000

4.01 Опште услуге

37

4.01/2 Социјална заштита
38 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
39 ЦЕНТАР ЗА СОЦ. РАД ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ
39/1 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
40

НАКНАДЕ ЗА ИЗБЕГЛА И
РАСЕЉЕНА ЛИ.

21

090

422

Укупно за
функ. кл
Функ. кл.
160

090

ПРЕВОЗ ЛИЦА СТАРИЈИХ ОД 70 ГОД

300.000

0.00

0.00

300.000

4.01/2 Социјална заштита

3.800.000

0.00

3.000.000

6.800.000

160
481

4.01/3 Опште јавне услуге
41/1 ДОТАЦИЈЕ-ЦРВЕНИ КСТ

1.300.000

0.00

0.00

1.300.000

4.01/3
4.01/4
42
43

Опште јавне услуге
Пољопривреда
ОТПЛ. КАМАТА ПОЉОПР. ГАЗДИН.
СУБВЕНЦИЈЕ ПОЉ. ПРОИЗ. ОСИГ.

1.300.000

0.00

0.00

1.300.000

Функ. кл.
421
421

160
421
441
451

2.500.000
500.000

0.00
0.00

0.00
0.00

2.500.000
500.000

421
421

424
424

44
45

НАБАВКА РАКЕТА И ИСПЛ.СТРЕЛ.
ПОШУМЉАВАЊЕ

1.100.000
300.000

0.00
0.00

0.00
0.00

1.100.000
300.000

421

482

2.000.000

0.00

0.00

2.000.000

Укупно за
функ. кл.
Функ. кл.
700

421

6.400.000

0.00

0.00

6.400.000

4.000.000

0.00

0.00

4.000.000

Укупно за
функ. кл.
Функ. кл.
912

700

4.000.000

0.00

0.00

4.000.000

12.000.000

0.00

0.00

12.000.000

912
912

463
463

3.000.000
5.000.000

0.00

0.00

3.000.000
5.000.000

912

422
912

18.000.000

0.00

0.00

18.000.000

38.000.000

0.00

0.00

38.000.000

Укупно за
функ. кл.
Функ. кл.
920

700
465

912
463

41

ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ-СРБИЈА ВОДЕ ОДВОДЊАВАЊЕ
4.01/4 Пољопривреда
46

4.01/5 Здравство
47 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИДОМ ЗДРАВЉА
4.01/5 Здравство
4.01/6 Основно образовање
48 ТРАНСФЕРИ- ОСНОВНА ШКОЛА
ЉИГ
49 ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ
50 ТРАНСФЕРИ- ОСНОВНА ШКОЛА
БЕЛАНОВИЦА
51 ТРОШКОВИ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА
4.01/6 Основно образовање

920
463

4.01/7 Средње образовање
52
ТРАНСФЕРИ- СРЕДЊА ШКОЛА

4.500.000

0.00

0.00

4.500.000

Функ. кл.

920

4.01/7 Средње образовање

4.500.000

0.00

0.00

4.500.000

Функ. кл
830

830
423

2.500.000

0.00

0.00

2.500.000

830

423

700.000

0.00

0.00

700.000

Укупно за
функ. кл
Функ. кл.
040

830

4.01/8 Услуге емитовања
53 ЈАВНИ РАДИОДИФУЗНИ СЕРВИСЛОКАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈА
54 УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И
ШТАМПАЊА-ГЕМ И БУБОЊА
4.01/8 Услуге емитовања

3.200.000

0.00

0.00

3.200.000

2.000.000

0.00

0.00

2.000.000

Укупно за
функ. кл
Функ. кл.
412
412

040

4.01/9 Брига о породици
55 НАКНАДА ЗА ПОРОДИЉЕ ИЗ
БУЏЕТА
4.01/9 Брига о породици

2.000.000

0.00

0.00

2.000.000

360
424
463

4.01/10 Јавни ред и безбедност
56 ПЛАН ЗА ПРОТИВПО. ЗАШТИТУ
57 ТРАНСФЕРИ ОД КАЗНИ ЗА ПРЕК.

500.000
500.000

0.00
0.00

0.00
0.00

500.000
500.000

412

512

1.000.000

0.00

0.00

1.000.000

Укупно за
функ. кл
Функ. кл.
330

360

4.01/10 Јавни ред и безбедност

2.000.000

0.00

0.00

2.000.000

330
481

4.01/11 Судови
58 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

700.000

0.00

0.00

700.000

Укупно за
функ. кл
Укупно
глава
Глава

4.01/11 Судови

700.000

0.00

0.00

700.000

000

0.00

3.000.000

.000

4.02

КУЛТУРА

Функ. кл.

820

Услуга културе

040
472

57/1 ОПРЕМА ЗА СУП

4.01

22

3.803.000

0.00

0.00

3.803.000

681.000

0.00

0.00

781.000

110.000

0.00

0.00

110.000

62
63

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

531.000
50.000

0.00
0.00

0.00
0.00

531.000
50.000

423
424

64
65

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

380.000
90.000

0.00
0.00

0.00
0.00

380.000
90.000

820
820

426
515

66
67

90.000
200.000

0.00
100.000

0.00
0.00

90.000
300.000

820

482

68

20.000

0.00

0.00

20.000

820

481

69

МАТЕРИЈАЛ
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНАКЊИГЕ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И
КАЗНЕ
ДОТАЦИЈЕ- ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

250.000

0.00

0.00

250.000

820

411

59

820

412

60

820

415

61

820
820

421
422

820
820

Укупно за
функ. кл.
Укупно за
главу

820

Услуга културе

6.205.000

100.000

0.00

6.305.000

4.02

КУЛТУРА

6.205.000

100.000

0.00

6.305.000

Глава

4.03

ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Функ. кл.
810

481

810
70

Услуге рекреације и спорта
ДОНАЦИЈЕ—СД СПАРТАК и турнир

1.400.000

0.00

0.00

1.400.000

810

481

71

14.500.000

0.00

0.00

14.500.000

15.900.000

0.00

0.00

15.900.000

15.900.000

0.00

0.00

15.900.000

23.547.000

2.550.000

0.00

26.097.000

4.153.000

460.000

0.00

4.613.000

180.000

100.000

0.00

280.000

700.000

0.00
100.000

0.00
0.00

700.000
100.000

4.000.000
600.000

0.00
0.00

4.000.000
600.000

Укупно за
функ. кл.
Укупно за
главу

810

ДОНАЦИЈЕ-СПОРТСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Услуге рекреације и спорта

4.03

ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Глава
Функ. кл.

4.04
911

ПРЕДСКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколско образовање

911

411

72

911

412

73

911

414

74

911
911

415
416

75
76

911
911

421
422

77
78

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОС.
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

911
911

423
424

79
80

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

1.000.000
450.000

0.00
0.00

1.000.000
450.000

911
911

425
426

81
82

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И
МАТЕРИЈАЛ

800.000
5.000.000

0.00
0.00

800.000
5.000.000

911
911

472
482

83
84

40.000

0.00
0.00

1.500.000
40.000

911

511

85

СРЕДСТВА ЗА ТРЕЋЕ ДЕТЕ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И
КАЗНЕ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

200.000

0.00

200.000

911

512

86

МАШИНЕ И ОПРЕМА

800.000

0.00

800.000

Укупно за
функ. кл.
Укупно за
главу

1.500.000

911

Предшколско образовање

30.080.000

16.100.000

0.00

46.180.000

4.04

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

29.755.000

16.100.000

0.00

46.180.000

23

Глава
Функ. кл.
160
160

421
426

4.05
160
87
88

160

425

89

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
МАТЕРИЈАЛ

Укупно за
функ. кл.
Укупно за
главу

160

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ДОМОВА КУЛТУРЕ
Опште јавне услуге

4.05

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Глава

4.06

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Туризам
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

Функ. кл.
473

411

473
90

473

412

91

473

415

92

473
473

421
422

93
94

473

423

95

473

424

96

473

425

97

473
473

426
482

98
99

Укупно за
функ. кл.
Укупно за
главу
Глава
Функ. кл.
150

481

Укупно за
функ. кл.
Укупно за
главу

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-КОСИДБА ЗА
РАЈАЦ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

Функ. кл.
424

0.00
0.00

0.00
0.00

300.000
50.000

2.000.000

0.00

0.00

2.000.000

2.350.000

0.00

0.00

2.350.000

2.350.000

0.00

0.00

2.350.000

1.411.000

0.00

0.00

1.411.000

251.000

0.00

0.00

251.000

80.000

0.00

0.00

80.000

480.000
150.000

0.00
0.00

0.00
0.00

480.000
150.000

800.000

1.000.000
( из. 05)
0.00

2.800.000

300.000

1.000.000
(из 04)
0.00

50.000

0.00

0.00

50.000

40.000

300.000

0.00
0.00

0.00
0.00

40.000

10.000

473

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И
КАЗНЕ
Туризам

3.572.000

1.000.000

1.000.000

5.572.000

4.06

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

3.572.000

1.000.000

1.000.000

5.572.000

1.000.000

0.00

0.00

1.000.000

1.000.000

0.00

0.00

1.000.000

1.000.000

0.00

0.00

1.000.000

100.000

0.00

0.00

100.000

900.000

0.00

0.00

900.000

100.000

0.00

0.00

200.000

4.07 ОСТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И
УДРУЖЕЊА
150 Остале опште јавне услуге
100 ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА-ПРОЈЕКТИ ПО
КОНКУРСУ
150
Остале опсте јавне услуге
4.07 ОСТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И
УДРУЖЕЊА

Глава

300.000
50.000

4.08 СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
510
Заштита животне средине
102 ЗАСШТИТА ВАЗДУХА

510

425

103

510

424

105

510

421

106

510

424

107

510
510

424
424

108
109

Рекултивација и санација угрожених
површина
Периодично праћење квалитета
површинских вода
УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА
ПОДСТИЦАЈНИ И САНАЦИОНИ
ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ЗА
НАСЕЉЕНО МЕСТО ЉИГ
ДЕЗИНСЕКЦИЈА
ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ И
ИНФОРМИСАЊЕ

10.000

200.000

0.00

0.00

200.000

4.000.000

0.00

0.00

4.000.000

400.000
150.000

0.00
0.00

0.00
0.00

400.000
150.000
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Укупно за
функ. кл.
Укупно за
главу

510

5.850.000

0.00

0.00

5.850.000

5.850.000

0.00

0.00

5.850.000

435
425

4.09 СРЕДСТВА ЗА КОМУНАЛНУ
ДЕЛАТНОСТ
4.09/1 Електрична енергија
110 ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

3.000.000

0.00

0.00

3.000.000

435

4.09/1 Електрична енергија

3.000.000

0.00

0.00

3.000.000

620
425

4.09/2 Развој заједнице
111 ЈКП КОМУНАЛАЦ ЉИГТЕК.ОДРЖАВАЊЕ
112 МАШИНЕ И ОПРЕМА-ЈКП
КОМУНАЛАЦ
113 РЕГИОН. ДЕП. КАЛЕНИЋ
114 ЈКП ШУМАДИЈА- ТЕК.ОДРЖАВАЊЕ

9.000.000

0.00

0.00

9.000.000

2.000.000

0.00

0.00

2.000.000

1.200.000
4.000.000

0.00
0.00

0.00
0.00

1.200.000
4.000.000

4.08 СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Глава
Функ. кл.
435
Укупно за
функ. кл.
Функ. кл.
620

Заштита животне средине

620

512

620
620

481
425

620
620
620

421
423
424

115
116
117

УЛИЧНА РАСВЕТА У ЉИГУ И М.З.
ИМОВИН. ПРАВНИ ПОСЛОВИ
ДЕРАТИЗАЦИЈА

6.000.000
8.000.000
1.000.000

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

6.000.000
8.000.000
1.000.000

620
620

424
423

118
119

АЗИЛ ЗА ПСЕ ЛУТАЛИЦЕ
НАКНАДА ШТЕТЕ

3.500.000
600.000

0.00
0.00

0.00
0.00

3.500.000
600.000

620

425

120

600.000

0.00

0.00

600.000

620

425

121

ОДРЖАВАЊЕ СТАДИОНА- ЉИГ ,
БЕЛАН. И КАДИНА ЛУКА
ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ

1.500.000

0.00

0.00

1.500.000

620

425

122

4.000.000

0.00

0.00

4.000.000

620
620

424
425

123
124

900.000
10.000.000

0.00
0.00

0.00
0.00

900.000
10.000.000

620

511

125

18.000.000

0.00

0.00

18.000.000

620

424

126

1.000.000

0.00

0.00

1.000.000

620

424

126/1

400.000

0,00

0,00

400.000

Укупно за
функ. кл.
Укупно за
главу

620

Глава
Функ. кл.
451

425

451

511

451

425

451

426

451
451

425
511

451

511

451

425

451

426

451

425

ОДРЖАВАЊЕ ШКОЛА И ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА
УЧЕШЋЕ У ГАСОВОДУ
ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА
ЗГРАДЕ И ДРУГИ ГРАЂ. ОБЈЕКТИПРОЈЕКТИ
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА ОПШТИНЕ

4.09/2

Развој заједнице

71.700.000

0.00

0.00

71.700.000

4.09

СРЕДСТВА ЗА КОМУНАЛНУ
ДЕЛАТНОСТ

71.700.000

0.00

0.00

71.700.000

10.000.000

0.00

0.00

10.000.000

10.000.000

0.00

0.00

10.000.000

17.273.000

0.00

0.00

17.273.000

5.000.000

0.00

0.00

5.000.000

7.649.000
20.000.000

0.00
0.00

0.00
0.00

7.649.000
20.000.000

4.500.000

0.00

0.00

4.5.000.000

25.000.000

0.00

0.00

25.000.000

5.000.000

0.00

0.00

5.000.000

1.500.000

0.00

0.00

1.500.000

СРЕДСТВА ЗА ПУТЕВЕ
Одржавање путева и улица
ПОПРАВКЕ И ОДРЖ. УЛИЦА И
ПУТЕВА У ЉИГУ И БЕЛАНОВИЦИ
128 ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ТРОТОАРА У
ЉИГУ И БЕЛАНОВИЦИ
129 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЗ. ЛОК. И
НЕКАТЕГ. ПУТЕВА
129/1 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ПУТЕВА
129/2 ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА II РЕДА
130 ИЗГРАДЊА ПУТЕВА ПО М. З.

4.10
451
127

130/1 УЧЕШЋЕ У ИЗГ. ПУТА МОР-ЛИПЉЕПОЉАНИЦЕ
130/2 ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЛЕДИЦА
ПОПЛАВЕ
130/3 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОТКЛАЉАЉЕ
ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВЕ
131 СИГНАЛИЗАЦИЈА
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Укупно за
функ. кл.
Укупно за
главу
Укупно за
раздео
УКУПНО

451

Одржавање путева и улица

105.922.000

0.00

0.00

105.922.000

4.10

СРЕДСТВА ЗА ПУТЕВЕ

105.922.000

0.00

0.00

105.922.000

4

ОПШТИНСКА УПРАВА

374.441.000

17 .200.000

4.000.000

396.641.000

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉИГ

390.000.000

17.200.000

4.000.000

477.677.000

Члан 3.
Члан 13. мења се и гласи:
Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2014. години по посебном акту (решење или одлука) који
доноси Општинско веће, на предлог надлежног органа за финансије, у оквиру следећих апропријација:
- Раздео 4.Глава 01 - Општинска управа, апропријација 30- Накнаде из буџета за образовање,
културу, науку, спорт и стипендије, летовање вуковаца и награде за Дан општине.
- Раздео 4. Глава 01/4 - Средства за пољопривреду, апропријације 42 отплате камата на кредит за
пољопривреднике и апропријација 43 субвенције – део осигурања пољопривредних газдинстава,
апропријација 44 – набавка ракета и исплата стрелаца.
- Раздео 4. Глава 01/9- Брига о породици, апропријација 54- накнаде породиљама.
- Раздео 4. Глава 03-Физичка култура, апропријација 71-донације спортским организацијама по
конкурсу.
- Раздео 4. Глава 05-Месне заједнице, апропријација 89-текуће поправке и одржавање домова
културе.
- Раздео 4. Глава 07-Остале организације и удружења, апропријација 101-Донације невладиним
организацијама- Распоред средстава по конкурсу.
- Раздео 4. Глава 09/2- Средства за комуналну делатност, апропријација 119-накнада штете,
апропријације од 122-одржавање школа и других објеката и апропријације 124 –подршка и
финансирање пројеката 125-зграде и грађевински објекти и апропријација 126 планска документа
општине и други пројекти и документа.
- Раздео 4. Глава 10-Средства за путеве, за све нове радове у 2014. апропријације 127,128,129 и
129/1, 130,130/1,130/2, 130/3.
Члан 4.
Ову одлуку објавити у службеном гласнику општине и доставиити Министарству финансија.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Љиг, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
01 Број:06-22/14-3
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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ПЛАН ПРИХОДА

За период: 01.01.2014. - 31.12.2014.
Еко.
клас.

ОПИС

1
2
311712 ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
311000 KAПИТАЛ
711111 ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ

Средства из
сопств.других
извора
3
4
9.872.000
3.000.000

Средства из
буџета

9.872.000
114.864.000

3.000.000

Укупно
6
12.872.000
12.872.000
114.864.000

711121 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
711122 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

5.000.000
5.000.000

5.000.000
5.000.000

711143 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД НЕПОКРЕТНОСТИ
711145 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОКРЕТНИХ СТВА

3.000.000
200.000

3.000.000
200.000

711146 ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА
711147 ПОРЕЗ НА ЗЕМЉИШТЕ

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

45.000
5.000

45.000
5.000

7.000.000
200.000

7.000.000
200.000

139.314.000
12.000.000

139.314.000
12.000.000

12.000.000
1.200.000

12.000.000
1.200.000

713421 ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ
713423 ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА ПОЛОВНИМ МОТО

6.000.000
2.000.000

6.000.000
2.000.000

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
714513 КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И ПРИ

33.200.000
5.500.000

33.200.000
5.500.000

200.000
600.000

200.000
600.000

711160 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА
711184 САМОДОПРИНОС ИЗ ПРИХОДА ЛИЦА КОЈА СЕ БАВЕ САМОСТАЛ
711190 ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ
711193 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ СПОРТИСТА И СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА
711000 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
713121 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
13122 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
713311 ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН

714543 НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ОБРАДИВОГ ПОЉОПР.ЗЕМ.
714552 БОРАВИШНЕ ТАКСЕ
714562 ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПР. ЖИВ. СРЕДИНЕ
714000 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
716111 КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ НА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ
716110 КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
733151 НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД РЕПУБЛИКЕ У КОР.ОПШТИНЕ
733152 ДРУГИ ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД РЕПУБЛИКЕ
733154 ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ У УЖЕМ СМИСЛУ, ОД РЕПУБ
733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
741152 КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНА
741510 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА
741526 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА

4.200.000

4.200.000

10.500.000
5.000.000

10.500.000
5.000.000

5.000.000
124.436.000
9.000.000

5.000.000
124.436.000
10.000.000

1.000.000

35.000.000
168.436.000
800.000
200.000
300.000

10.000.000
1.000.000

169.436.000
800.000
200.000
300.000
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741531 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНА
741534 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

1.500.000
2.000.000

1.500.000
2.000.000

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
742152 ПРИХОДИ ОД ПРОД. ДОБ. И УСЛ. ОД СТР. ТРЗ. ОР. НИВ.О.

4.800.000
200.000

4.800.000
200.000

742251 ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ
742253 НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

2.000.000
1.000.000

2.000.000
1.000.000

742351 ПРИХОДИ КОЈИ СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ ОСТВАРЕ ОРГАНИ И ОР
742352 ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМ

1.000.000

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
743320 ПРИХ. ОД НОВ. КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ

4.200.000
6.000.000

743351 ПРИХ. ОД НОВ. КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У ПРЕКРШАЈНОМ

100.000

100.000

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
744151 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

6.100.000
4.655.000

6.100.000
4.655.000

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
745151 МЕШОВИТИ И НЕОДР. ПРИХ. У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА

4.655.000
3.000.000

4.655.000
3.000.000

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
772111 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

3.000.000
700.000

3.000.000
700.000

771111 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
921651 ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА

700.000
700.000

700.000
700.000

921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

700.000

700.000

УКУПНО

17.200.000

390.477.000

17.200.000

21.200.000

1.000.000
17.200.000
21.400.000
6.000.000

411.677.000

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

Економ

Опис

клас.

Средства
из буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

1
411

2
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

3
65.925.000

4
2.550.000

5
68.475.000

412
414

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

11.697.000
680.000

460.000
100.000

12.157.000
780.000

415
416

НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

1.584.000
500.000

0.00
100.000

1. 584.000
600.000

417

НАКНАДЕ ОДБОРНИЦИМА

550000

41
421
422

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

85.333.000
14.909.000
19.200.000

3.210.000
4.000.000
600.000

83.721.000
18.909.000
19.800.000

550000
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423
424

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

20.520.000
14.640.000

3.000.000
450.000

23.520.000
15.090.000

425
426

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ

97.172.000
13.730.000

800.000
5.000.000

97.972.000
18.730.000

42
441

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА

180.171.000
2.800.000

13.850.000
0.00

194.021.000
2.800.000

44

2.800.000

0.00

2.800.000

451

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФ. ПРЕДУЗЕЋИМА

500.000

00

500.000

45
463

СУБВЕНЦИЈЕ
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

500.000
27.000.000

00
0.00

500.000
27.000.000

465

ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

46
472

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

31.200.000
6.500.000

0.00
3.000.000

31.200.000
9.500.000

47
481
482

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ

6.500.000
22.110.000
2.200.000

3.000.000
0.00
40.000

9.500.000
22.110.000
2.240.000

483

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

20.000

0.00

20.000

48
499

ОСТАЛИ РАСХОДИ
СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ

24.330.000
4.500.000

40.000
0.00

24.730.000
4.500.000

49

4.500.000

0.00

4.500.000

511

АДМИ. ТРАНСФ. ИЗ БУЏ. ОД ДИР. БУЏ. КОР. ИНД. БУЏ.
КОРИС.
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

48.000.000

0.00

48.200.000

512
515

МАШИНЕ И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

3.500.000
200.000

1.000.000
100.000

4.300.000
300.000

51
611

ОСНОВНА СРЕДСТВА
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА

51.700.000
4.000.000

1.100.000
0.00

52.800.000
4.000.000

61

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА

4.000.000

0.00

4.000.000

390.477.000

21.200.000

411.677.000

УКУПНО

4.000.000

4.000.000
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3.

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 72/09 и 81/09-исправка и 64/10-УС, 24/2011 и 121/2012) и члана 43. став
1. тачка 6. Статута општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“, бр. 7/08), Скупштина
општине Љиг, на седници одржаној 10.06. 2014. године, донела је

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА ЉИГ
Члан 1.

Овом Одлуком доноси се План генералне регулације насеља Љиг (у даљем тексту План
генералне регулације), који је израђен од стране Предузећа за консалтинг, урбанизам,
пројектовање и инжењеринг „УРБАНПРОЈЕКТ“ А.Д. из Чачка, Жупана Страцимира бр.
35/III, који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део. Саставни део Одлуке је и
Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт Плана генералне регулације насеља Љиг.
Члан 2.
Планом генералне регулације одређује се дугорочна пројекција развоја и просторног
решења подручја у обухвату Плана генералне регулације, као и правила регулације, уређења
и грађења.
Члан 3.
План генералне регулације се састоји из текстуалног и графичког дела.
Текстуални део плана чине:
1. Полазне основе
1.1. Правни и плански основ за израду плана
1.2. Повод и циљеви израде плана
1.3. Граница обухвата плана
1.4. Извод из текстуалног дела усвојеног Концепта плана
2. Плански део
2.1. Правила уређења простора
2.2. Правила, услови и ограничења уређења простора
2.3. Правила грађења
Графички део плана садржи:
Лист бр. 1 Топографско – катастарска подлога са приказом
границе плана
Лист бр. 2 Постојеће стање
Лист бр. 3 План намене површина са поделом грађевинског
земљишта на јавно и остало

Р 1 : 2500

Лист бр. 4 План саобраћаја, нивелације, регулације и
површина јавне намене

Р 1 : 2500

Р 1 : 2500
Р 1 : 2500
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Лист бр. 5а Урбанистичка регулација за зоне за које није није
предвиђена израда планова детаљне регулације
и урбанистичких пројеката
Лист бр. 5б Урбанистичка регулација за зоне за које није није
предвиђена израда планова детаљне регулације
и урбанистичких пројеката
Лист бр. 5в Урбанистичка регулација за зоне за које није није
предвиђена израда планова детаљне регулације
и урбанистичких пројеката
Лист бр. 5г Координате за обележавање јавног
грађевинског земљишта
Лист бр. 5д Координате за обележавање елемената
саобраћајница и регулације реке
Лист бр. 6 План хидротехничке инфраструктуре
Лист бр. 7 План електроенергетске и ТК инфраструктуре
Лист бр. 8 План термотехничке инфраструктуре
Лист бр. 9 Начин спровођења плана генералне регулације

Р 1 : 1000
Р 1 : 1000
Р 1 : 1000

Р 1 : 2500
Р 1 : 2500
Р 1 : 2500
Р 1 : 2500

Члан 4.
План генералне регулације, као урбанистички план, остварује се плановима детаљне
регулације, урбанистичким пројектима и другим општим и посебним актима у складу са
Законом.
Члан 5.
План генералне регулације са документационом основом чува се трајно у архиви
Општинске управе општине Љиг.
Један примерак донетог Плана генералне регулације у дигиталном облику чува се у
Министарству надлежном за послове просторног планирања и урбанизма.
Члан 6.
План генералне регулације мора бити доступан на увид јавности (правним и физичким
лицима) у току важења плана у седишту доносиоца и путем интернет стране органа
надлежног за доношења планског документа.
Члан 7.
Текстуални део плана генералне регулације објавити у „Службеном гласнику Општине
Љиг“
Члан 8.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Љиг“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
01 Број: 350-44/2014
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1.1. Правни и плански основ за израду плана
Правни основ за израду Плана генералне регулације насеља Љиг (у даљем тексту план) садржан
је у:
- Закону о планирању и изградњи (СЛ.Гласник бр.72/09 и 81/09 – испр., 64/2010-одлука УС
и 24/2011)
- Одлуци о приступању изради Плана генералне регулације насеља Љиг (″Службени
гласник општине Љиг″, бр. 07/09)
- Правилнику о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Сл. гласник
РС" бр. 31/10, 69/10 и 16/11).
- Просторни план општине Љиг ("Сл.гласник РС" бр. /09), који је израдио Географски
институт ''Јован Цвијић'' САНУ, 2009. године.
1.2. Повод и циљеви израде плана
Повод за израду овог Плана је недовољна покривеност и застарелост урбанистичких планова на
територији К.О. Љиг, као и жеља наручиоца да обезбеди плански основ за адекватно просторно
уређење и даљи развој насеља. Скупштина општине Љиг је на седници одржаној
18.12.2009.године донела Одлуку о изради Плана генералне регулације насеља Љиг (″Службени
гласник општине Љиг″, бр. 07/09).
Циљ израде Плана генералне регулације је просторно уређење насеља Љиг, којим се обезбеђују
квалитетнији животни услови, очување природних и створених вредности насеља, очување
животне средине, рационална организација простора, усмерава изградња и уређење насеља, са
посебним освртом на подручје Бање Љиг.
1.3. Граница обухвата плана
Граница обухвата Плана генералне регулације се поклапа са границом К.О. Љиг.
Предложеном границом плана разрађује се простор у површини од 542,1 хa.
1.4. Извод из текстуалног дела усвојеног Концепта плана
1.4.1. Оцена постојећег стања


Локација

Љиг је градско насеље, средиште истоимене општине која припада Колубарском округу у
Централној Србији.
Љиг је релативно ново насеље, настало почетком прошлог века. 1922. године добио је статус
варошице, постао економски центар овог подручја и добио први регулациони план. Географски
положај је изузетно повољан. Насеље се налази на надморској висини 152 мнв, у подножју
планине Рајац (848м). Простире се долином реке Љиг, која кроз насеље протиче у дужини 3,6 км
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и прима воде две притоке - потока Годевца са запада и Качера са истока. Сви наведени
водотокови имају бујични карактер. Клима је умерено континентална са свежим летима и
умерено хладним зимама. Средња годишња температура је 10ºС. Ибарском магистралом је
повезан са Београдом (80 км) и Чачком (70 км), а асфалтним путем преко Мионице, са Ваљевом
(38 км), те представља значајан саобраћајни чвор. У току је и изградња аутопута Е-763, Београд Јужни Јадран, чија траса пролази ободом насеља.
Окружење је богато природним и културно-историјским вредностима и локалитетима – планина
Рајац, насеље Белановица, Бања Врујци …


Постојећи начин коришћења земљишта

Насеље броји око 3200 становника, док читава општина са удруженим селима броји око 15000
становника.
Има локално гравитационо дејство и садржи све неопходне јавне службе: основну и средњу
школу, општину, дом здравља, суд, полицију, цркву ... Привреда је тренутно у транзицији –
велики привредни субјекти (Љижанка, Победа, Гранит Пешчар ... ) су у процесу
преструктурирања, док се очекује развој предузетништва и малих и средњих предузећа.
Стамбене зоне су углавном мале густине и намењене индивидуалном становању, док је густина
изграђености већа у централној зони, где је већа концентрација комерцијалних и услужних
делатности и колективног становања. Туристичка понуда је разноврсна али је, поред сеоског
туризма по околним селима, акценат на
развоју бањског туризма у Љигу.
Бања Љиг располаже са више извора термоминералних вода температуре 32,5ºС. Минерална вода
користи се за пиће и купање. Постојећи комплекс обухвата хотел (105 лежајева, банкет сала,
ресторан ...), центар за рехабилитацију (сала за терапије, апарати за физикалну медицину, каде за
подводну масажу, лекари специјалисти и физиотерапеути ...), олимпијски базен и спортске
терене. Комплекс се налази јужно од центра Љига, између реке и магистрале, на површини око
4,3 ha.
Зелене површине се јављају у виду природне вегетације која уоквирује изграђено подручје
(шуме, ливаде, пашњаци, воћњаци...) и уређеног урбаног зеленила у функцији постојећег начина
коришћења земљишта (око објеката јавних делатности, у оквиру становања и бањског
комплекса..) као и улично зеленило, скверови и парк површине око 0,4 ha…
Са аспекта заштите издваја се кућа са првом апотеком у Љигу, културно добро од великог
значаја ("Сл.гласник СРС" бр. 17/97). Изграђена је 1939. године, као први објекат у овом крају
изведен по пројекту, уз примену армираног бетона и са јасним утицајем модерне архитектуре у
обради главне фасаде. Налази се у Улици Војводе Мишића 29, на к.п.427/1 К.О.Љиг.



Саобраћајна мрежа

Постојеће стање градског насеља Љиг, у саобраћајном смислу карактерише добра повезаност.
Кроз само насеље пролази неколико саобраћајница који припадају државној путној мрежи.
У непосредном окружењу је у току изградња аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран.
Најважнија саобраћајница којом се у постојећем стању одвија интензиван транзитни и изворно циљни саобраћај је Ибарска магистрала, категорисанa као државни пут IА реда број 2: Београд Љиг - Прељина (веза са државним путем број 4)- према уредби о категоризацији државних
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путева („Сл. гласник РС“, број 14/12). То је најзначајнија саобраћајница у овом простору а
свакако и шире. Oвoм саобраћајницом се у постојећем стању одвија интензиван транзитни и
изворно-циљни саобраћај, која пролазећи кроз само насеље, повезује саобраћајне токове у
транзиту према Београду, Чачку итд., а омогућава и реализацију саобраћајних захтева у обухвату
плана и његовом непосредном окружењу. Новом Уредбом о категоризацији државних путева
(„Сл. гласник РС“, број 105/13 и 119/2013) Ибарска магистрала добија нову категорију и то:
Државни пут I Б реда број 22
Државни пут II реда број 148: Аранђеловац - Љиг - Мионица – Дивци (уредбa о категоризацији
државних путева „Сл. гласник РС“, број 14/12), повезује Љиг са Врујцима, Мионицом и даље
Ваљевом према западу, односно Белановицом и даље Аранђеловцем на истоку. Новом Уредбом о
категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“, број 105/13 и 119/2013) овај државни правац
добија нову категорију и то: Државни пут II А реда број 150
Остале саобраћајнице у обухвату плана су локалног карактера, улице, са главном сврхом
приступа конкретним садржајима.


Комунална мрежа

Водоводна мрежа
Градско насеље Љиг има јавни водовод који се снабдева водом са карстног извора ''Врело'' који
се налази изнад села Ба. Количина воде на изворишту варира од 10-30 l/s у зависности од
годишњег доба и нивоа падавина у току године. Непосредно испод изворишта изграђено је и
реконструисано постројење за прераду воде. Од постројења до насеља Љиг, током 1978. године
изграђен је гравитациони магистрални цевовод од азбестцементних цеви различитих пречника
Ø125–Ø200мм од изворишта до постојећег резервоара. На крају доводног магистралоног
цевовода на брду ''Остењак'' изграђен је армирано-бетонски резервоар запремине V=300м3 са
котом максималног нивоа воде 235,00мнв.
Побољшања у снабдевању водом добијена су уградњом новог доводног – магистралног цевовода
Ø 200мм од ПВЦ-а на деоници дугој 5150м од ''Бакабунде'' до резервоара паралелно са
постојећим цевоводом. Тренутно је у изградњи замена новим цевоводом Ø200мм од ''Бакабунде''
до изворишта у дужини око 5,0км. У самом насељу у целости изграђена је граната водоводна
мрежа од азбестцементних цеви различитог пречника Ø50мм, Ø75мм, Ø80 мм, Ø100мм и
Ø150мм кроз коју се врши неравномерна расподела дотока и притиска преко 7 бара (13-14 бара)
код потрошача, услед чега долази до честих хаварија и рестрикција воде. Губици у примарној и
секундарној мрежи су високи услед дотрајалости цеви.
Систем водоснабдевања Љига је допуњен изградњом бунара капацитета 5 l/s у делу бање са
постројењем за третман воде капацитета 2x5 l/s. Цео систем водоводне мреже у насељу ради
отежано због постојања само једне висинске зоне (терени насеља се крећу од 130 – 250 мнм) са
последицама високих притисака у водоводној мрежи, гранат систем, неплански грађен систем
разводне водоводне мреже и дотрајалост материјала.
Такође, нису донете зоне и појасеви санитарне заштите за сва изворишта. Донета је ''Одлука'',
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању зона и појасева санитарне заштите
изворишта ''Врело''(Службени гласник Подрињско – колубарске МРЗ бр. 5/88 и 5/89).
Канализациона мрежа
Организовано одвођење употребљених вода врши се само у градској средини. Изграђеност
канализационе мреже у насељу Љиг износи око 76%. Отпадне воде из насеља Љиг системом
канализационе мреже скупљају се и испуштају у реку Љиг без икакавог пречишћавања. Део
површинских вода такође је уведен у феклану канализацију, што често представља проблем у
дистрибуцији исте. Изграђени цевоводи су димензија Ø150мм, а највећи део мреже је Ø200мм.
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Системом канализационе мреже нису обухваћени сви делови насељеног места Љиг, односно још
увек постоје индивидуалне септичке јаме.
Највећи део градског подручја је покривен мрежом фекалне каналиазције која је прикључена на
леви колектор реке Љиг који је недовољног пречника Ø200мм.
Саобраћајна инфраструктира није покривена кишном канализацијом. Атмосферске воде се
слободно крећу и површински испуштају у водотоке.
Водопривреда
Кроз центарлни део насеља протиче река Љиг која је десна притока реке Колубаре. Река Љиг и
притоке имају бујични карактер. Кроз централни део насеља река Љиг је регулисана линијским
заштитним системима, насипима и регулационим радовима. Водно земљиште – заштитна зона
око реке је у великој мери угрожено ненаменским коришћењем и бесправном изградњом чиме је
угрожен квалитет вода и биодиверзитет. Ово се нарочито односи
на приобаље реке Љиг где се испуштају употребљене воде канализације без претходног
пречишћавања.
Електроенергетска мрежа
Снабдевање електричном енергијом предметног конзума се врши из постојеће ТС 35/10kV „Љиг“
инсталисане снаге 2x8MVA. Ова ТС 35/10kV je преко 35kV далековода повезана са
трансформаторским станицама у Лајковцу и Лазаревцу. Потрошачи се напајају електричном
енергијом из трансформаторских станица 10/0,4kV, а преко нисконапонске мреже 0,4kV, која је
делимично изграђена као подземна односно надземна, на бетонским и дрвеним стубовима.
Мрежа 10kV је у самом Љигу изграђена као подземна кабловска, а на ванградском подручју је
изграђена као надземна.

ТТ мрежа
У центру Љига изграђена је збирна аутоматска телефонска централа (АТЦ) „Љиг“, а у насељима
Белановица, Славковица, Бадићи и Иваковци изграђене се крајње аутоматске централе.
Међумесна ТК мрежа остварена је оптичким кабловима и симетричним ТК кабловима. ТК мрежа
мањим делом је положена кроз ТК канализацију, а већим делом је изграђена као подземна ТК
кабловима положеним слободно у земљу или као надземна постављена на дрвене односно
бетонске стубове.
Мањи број објеката је прикључен на дистрибутивну мрежу преко унутрашњих кућних извода са
доњом врстом концентрације.
Топловодна мрежа
Систем даљинског грејања подразумева две котларнице (у улици Војводе Мишића 1, изграђена
1971.године и Ушће, 1980.године) којима је обухваћено нешто више од 14% домаћинстава
насеља Љиг, односно 10.195,29м2 стамбеног и пословног простора. Котларнице као гориво
користе сушени угаљ лигнит.
Насеље Љиг располаже са две пијаце - зелена пијаца, која својим капацитетима и опремљеношћу
задовољава потребе и сточна пијаца која не испуњава услове предвиђене за ту врсту објеката.
Системом организованог сакупљања отпада су поред Љига обухваћене и околне месне заједнице.
Сакупљени отпад одлаже се на депонији поред пута Љиг-Латковић, која не задовољава основне
мере заштите.
За потребе насеља Љиг и делова околних месних заједница постоје два гробља - Љишко и
Бабајићко.
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1.4.2. Концептуално решење
Основна идеја концепта плана је очување и унапређење идентитета и континуитета урбаног
развоја Љига, повезивање реком и путем подељеног насеља и развој Бање, нове урбане матрице
која треба да постане бренд Љига.
ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ИДЕНТИТЕТА
Постојеће урбано ткиво, начин грађења, нарочито у зонама
индивидуалног становања, и мрежа јавних функција
представљају добар основ који се овим планом првенствено
уређује
регулисањем јавних површина и саобраћајница. Не планира се
изградња
нових објеката школства, здравства, дечије заштите, културе већ
реконструкција и осавремењавање постојећих. Једино се
планира
изградња ватрогасне и полицијске станице. Дефинисањем
регулације јавних површина стварају се услови за њихово
уређење:
формирање амбијенталних целина на углу улица Хаџи Ђерине и
војводе
Мишића, испред зелене пијаце, библиотеке, дома
културе и
општине, уређењу парка близу гимназије и прилаза
цркви,
поплочавање тротоара и пешачких стаза, што
представља основ подизања естетског и функционалног
квалитета
насеља Љиг.
Преплитањем
садржаја
становања,
пословања,
трговине,
разних видова услуга, добија се живост у току целог
дана
и
потпун комфор рада и становања и у централном
простору
насеља. Централне градске функције концентрисане на потезу зграда општине - дом културе пошта - библиотека - зелена пијаца допуниће се потребним градским садржајима. Даљи развој
усмерен је ка концентрисању трговине и услуга у овом делу насеља и дуж улица Хаџи Ђерина,
Војводе
Мишића, Карађорђева и Краља Петра. Ван зоне центра, у стамбеном ткиву, садржаји трговине и
других врста услуга градиће се у оквиру стамбене парцеле.
У ободном делу централне зоне планира се изградња нове аутобуске станице. Поред основне
функције аутобуске станице у оквиру овог комплекса може се формирати и трговачки центар
чија изградња може помоћи у финансирању изградње саме станице.
Планирано је ширење стамбеног ткива, и то индивидуално становање, на север и југ, док се
индустријски и производни погони концентришу у специјализованим зонама у којима постојеће
становање замире и не планира се ново. Будући начин грађења биће правилима усмерен тако да
следи успостављен позитиван модел понашања у грађењу.
ПОВЕЗИВАЊЕ ГРАДА
Изградњом аутопута створиће се услови да Ибарска магистрала стварно постане улица, али ће
аутомобилски саобраћај и даље бити веома интезиван. Зато је посебна пажња посвећена
регулацији ове саобраћајнице како би се формирали тротоари са линијским зеленилом где год је
то могуће, проширењима за приступ аутобуској станици и комерцијалним садржајима. Два
пешачка прелаза преко магистрале, један постојећи код моста и други код планираног пешачког
моста из Бање, биће у нивелети тротоара како би се додатно успорио саобраћај у овим зонама.
Поред постојећег колског и пешачког моста планирана су још два чиме би се објединио простор
насеља Љиг.
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Уређење обала Реке Љиг такође представља елемент повезивања насеља. У зависности од
ширине обалног појаса, поред шетње и вожње бицикла, дуж обале се планирају и други садржаји
који ће повећати атрактивност ове зоне.

РАЗВОЈ БАЊЕ
Природне карактеристике терена и потенцијални капацитети термоминералних лековитих вода
добар су предуслов за развој бањског туризма. Савремени бањски туризам захтева много ширу
понуду услуга и атракција него што је монофункционална услуга, лечење.
Простор бање конципиран је са циљем да се створе услови за развој бање у дужем временском
периоду, 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.
Концепт просторне организације бање заснива се на даљем развоју локације постојећег хотела бање као лечилишног комплекса са свим пратећим садржајима, спортским теренима, базеном, и
формирању новог простора бање на левој обали Реке Љиг.
Централни мотив нове бање је уређен парк као
место окупљања, шетње, културних дешавања. Око
парка концентрисани су објекти за смештај гостију и
пружање разноврсних услуга, док се друге активности, као
спорт на већим заједничким теренима (фудбал, тенис,
...), шетња кроз шуму и сл. одвијају ван зоне нове бање.
Колске и колскопешачке саобраћајнице формирају целине,
оквиру којих је планирана изградња објеката за боравак
других туристичких и бањских услуга (ресторани, кафеи,
посластичарнице, туристичке организације, продавнице, лекарске услуге, спа...).

што
су
пливање
блокове, у
гостију и
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Изградња у оквиру блока могућа је на појединачној
грађевинској парцели минималне површине дефинисане
према
намени, или на целом блоку, јединствена грађевинска
парцела
за изградњу хотелског/амартманског комплекса са пратећим
садржајима. Сваки блок има колски приступ по ободу.
Паркирање за потребе корисника блока мора се решити у
оквиру
самог блока. Паркирање на улици планирано је само за
посетиоце бање који немају смештај у самој бањи.
Унутрашњост блока треба максимално озеленети како би се
уређено
зеленило централног парка прожимало и кроз све блокове.
Без
обзира на величину парцеле њене слободне површине морају
бити
озелењене. Објекти за смештај туриста могу бити различити
по
величини и карактеру, апартмани, апартхотели, хотели,
пансиони, виле са неколико соба или апартмана, али не смеју
бити
објекти за становање. Планирана је изградња слободностојећих објеката у оквиру зоне грађења
која је дефинисана овим планом.
У оквиру нове бање фаворизовано је пешачко кретање. У профилу колских саобраћајница
планирани су тротоари дрворедом одвојени од коловоза, а у колско-пешачким саобраћајницама
планиран је умирени саобраћај за аутомобиле, а нивелета улице је на коти тротоара ободних
саобраћајница.
Обала Реке Љиг треба да буде уређена за шетњу и вожњу бицикла. Пешачке стазе, тротоари,
колско-пешачке саобраћајнице, пешачки мост преко Реке Љиг,
формирају мрежу која чини доступним све делове Љига и његове атракције.
Шема пешачких кретања у оквиру бање
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НАМЕНА ПОВРШИНА
У оквиру границе Плана генералне регулације, која обухвата површину целокупне катастарске
општине Љиг, су - због просторно-функционалне сложености и практичности примене дефинисане три просторне целине ПЦ1-3. Разделнице су Ибарска магистрала и државни пут за
Мионицу:
ПЦ1 обухвата простор југоисточно од Ибарске магистрале, површине око 183ha.
ПЦ2 обухвата северни део Плана, између државног пута за Мионицу и Ибарске магистрале,
површине око 192 ha.
ПЦ3 обухвата западни део Плана у функцији развоја нове Бање, између Ибарске магистрале и
државног пута за Мионицу, површине око 167 ha.
Планом су одређене функционалне целине - зоне, у оквиру којих је могуће остварити планиране
намене према правилима уређења и грађења за сваку зону.
Планиране намене површина дефинисане су у оквиру различитих начина коришћења земљишта
као:
Површине јавне намене:
• јавне службе
• комуналне површине
• уређене зелене површине
• саобраћајне површине
• шумско и пољопривредно земљиште
• водотокови
На површинама јавне намене није дозвољена изградња објеката који су у супротности са
планираном наменом.
Површине остале намене:
• комерцијалне делатности (зона Д)
• становање (зоне С1-С3)
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• бањски садржаји (зоне Б1-Б3)
• спортско-рекреативни садржаји (зона Р)
• привреда (зоне П1-П2)
Дефинисане намене представљају преовлађујућу, доминантну намену на том простору. Свака
намена подразумева и друге компатибилне намене, што је дефинисано правилима уређења, по
зонама.

Површине јавне намене
• јавне службе
Ова намена обухвата скалу различитих терцијарних делатности које су значајне, како за насеље,
тако и за гравитационо подручје целе општине. Зоне јавних служби обухватају : постојеће
функције - основна и средња школа, општина, дом здравља, суд, црква, дечија установа, дом
културе, библиотека, пошта ; локације за измештање постојећих јавних служби - полиција и
аутобуска
станица; као и новопланиране површине намењене будућим јавним садржајима (ватрогасна
станица, објекти социјалног стандарда, клуб пензионера, верски објекти и др...).
Планирана је концентрација јавних садржаја у централној градској зони на површинама између
реке Љиг, постојеће трасе Карађорђеве улице и планиране деонице Нова 1, чиме се на
јединственом простору између Општине и Дома здравља формира нови административни
центар.
Овај центар у комбинацији са појединачним локацијама распоређеним по насељу у складу са
околним садржајем и функционалном повезаношћу формира мрежу јавних служби.
Јавне службе, у зависности од категорије, компатибилне су са другим наменама – становање,
делатности, зелене површине ... и др. - што значи да их је могуће градити у наведеним зонама
према датима нормативима.
• комуналне површине
Ова намена обухвата различите инфраструктурне и комуналне површине које су значајне за
функционисање насеља, а најчешће и комплетног гравитационог подручја.
У оквиру комуналних површина планирани су:
Пијаце - Постојећа зелена пијаца се задржава, уз могућност реконструкције, осавремењавања и
техничког опремања. Планирана је нова локација за изградњу сточне пијаце поред пута ЉигЛатковић, површине око 2 ha.
Приликом реконструкције постојеће и изградње нове пијаце обавезно је поштовање свих
санитарно-хигијенских услова које објекти морају испунити, као и захтевa заштитa животне
средине.
Гробља - Постојећа гробља (Љишко и Бабајићко) се задржавају на истим локацијама, уз
планирана проширења у складу са просторним могућностима, санитарно уређење, неопходно
комунално опремање и изградњу пратећих садржаја (паркинг, капела ...).
Трансфер станица - Стратешким плановима предвиђено је да се отпад из општине Љиг, преко
трансфер станице у Лазаревцу одлаже на планираној регионалној депонији за Колубарски округ
у селу Калинић.
Локација постојеће депоније, површине око 0.6 ha, се задржава. Планирана је њена санација и
реконструкција у трансфер станицу на којој би се вршио претовар пре транспорта до Лазаревца и
даље на регионалну депонију. Обавезно је поштовање свих санитарно-хигијенских услова и
захтева заштите животне средине.
Паркинг од око 120 паркинг места у склопу планираног административног центра. Планирано је
озелењавање паркинга високом вегетацијом.
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Резервоари - Планирана је изградња два нова резервоара за воду I и II висинске зоне, у складу са
правилима за водоводну мрежу.
ТС 35/10kV „Љиг“ - постојећа трафостаница се задржава, уз могућност реконструкције у складу
са правилима за електроенергетску мрежу. При реконструкцији трафостанице могуће је њено
смештање у пословни објекат чиме би се боље искористио простор у самом центру насеља.
Топлана - постојећа локација котларнице ''Ушће'' се задржава, уз проширење капацитета и
реконструкцију, у складу са правилима за топловодну мрежу.
• уређене зелене површине
Ова намена подразумева разноврсне постојеће и планиране типове независних јавних зелених
површина - паркови, скверови, дрвореди, зелени коридори, заштитно зеленило ... - који чине
мрежу урбаног зеленила у оквиру изграђеног подручја, а у комбинацији са природном
вегетацијом по ободу (шумама, ливадама, пашњацима ...), јединствен систем зелених површина
насеља.
Постојеће паркове и скверове сачувати, уклонити привремене објекте, обновити и
реконструисати, те додатно уредити и опремити стандардном инфраструктуром и системом
наводњавања, уз посебно уважавање праваца пешачког кретања.
Планиране су нове независне зелене површине, пре свега на простору Бање - централни бањски
парк, парковски уређене површине дуж реке и шеталишта, између реке и магистрале, као и
заштитно зеленило око постојећих изворишта и бушотина. Приликом пројектовања и уређења
ових површина уважавати пешачка кретања, користити репрезентативне засаде и материјале и
предвидети просторе за различите видове рекреације, водене површине и др…
• шумско и пољопривредно земљиште и водотокови су постојеће површине под шумама,
ливадама, пашњацима и воћњацима, односно дуж водотокова на којим није предвиђена
изградња.Изузетно је дозвољена изградња објеката у функцији шумарства, пољопривреде и
водопривреде, инфраструктуре, туризма и рекреације.

Површине остале намене
• комерцијалне делатности (зона Д)
Зоне комерцијалних делатности планиране су на доминантним улазним правцима, Ибарска
магистрала и пут Љиг-Латковић. Обухватају широк спектар комерцијалних садржаја, а посебно
су повољне за специјализоване продавнице, сервисе, складишта, посебне пословне комплексе ...
и др., а дуж магистрале и за туристичке садржаје и услуге у функцији транзита. Основна
ограничења у овим зонама су у функцији заштите животне средине и компатибилности са
планираним наменама у окружењу. Минимална величина парцеле је 6 ари. Пословно-трговачке
улице су комерцијални потез између атрактивних тачака у централним и традиционално
обликованим деловима насеља - улице Хаџи Ђерина, Војводе Мишића, Карађорђева и Краља
Петра. Дуж ових улица концентрисане су јавне службе, трговина, услуге, пословање ...
архитектонско и културно наслеђе ... интензивна колска и пешачка кретања и сл. Предвиђена је
трансформација приземља и прве етаже постојећих објеката у комерцијалне садржаје, њихова
доградња и ревитализација. Нова изградња треба да буде репрезентативна, квалитетна и
савремена, а осим стамбено-пословних, могућа је и изградња чисто пословних објеката грађених
као архитектонско-урбанистичке целине.
• становање (зоне С1-С3)
Ова намена простора обухвата становање као основну функцију, али и све друге делатности које
су компатибилне са становањем - објекти социјалног стандарда, трговина, услуге, канцеларијско
пословање, саобраћајне и зелене површине … Планирано је ширење стамбеног ткива, у складу са
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актуелним трендовима и постојећим моделима изградње, пре свега континуално изграђене
стамбене зоне на северу насеља (ПЦ2), као и ширење дуж саобраћајних праваца у јужном делу
насеља (ПЦ1). Парцеле и зграде које су намењене становању и компатибилним наменама чине
стамбено ткиво које је подељено у три типа :
С1 : индивидуално становање - Овај тип становања је најзаступљенији на целокупном
простору насеља, од централне зоне до рубних подручја. Објекти су изграђени по ободу блока,
најчешће слободностојећи, повучени у односу на регулациону линију, спратности до П+1+Пк.
Карактеришу га ниски индекси изграђености и заузетости на парцели, уређени слободни
простори окућнице, довољно зеленила, паркирање на парцели ... Минимална величина парцеле је
5 ари.
С2 : колективно становање - Овај тип становања је карактеристичан за централну зону. Нове
површине ове намене планиране су као проширење постојећег насеља ''Ушће'' - на простору
комплекса ''Победе'', уз Годевачки поток у делу новопланираног административног центра и око
пешачке зоне у центру насеља дуж улица Војводе Мишића и Хаџи Ђерине. Одликује се већом
густином изграђености и насељености. Објекти се граде као слободностојећи (насеље ''Ушће''...)
у окружењу блоковског зеленила, односно у низу по ободу блока (централна зона, пословнотрговачке улице ... ), спратности до П+4. Минимална величина парцеле је 6 ари.
С3 : апартманско-стамбени садржаји - Зона С3 планирана је на простору између реке,
магистрале и постојећег бањско-лечилишног центра. Предвиђена је изградња објеката са
апартманима за издавање, али и за становање локалног становништва у функцији домаће
радиности и употпуњавања туристичке понуде бање. Објекте градити у форми вила са више
самосталних јединица - апартмана. Паркирање решити у оквиру парцеле. Максимална спратност
објеката је П+3, а минимална величина парцеле 6 aри.
• бањски садржаји (зоне Б1-Б3) :
Ова намена простора обухвата разноврсне туристичке садржаје у функцији развоја Бање :
Б1 : централни бањски садржаји - Зона Б1 обухвата новопланирани центар бање и туристичких
збивања. Планирана је изградња објеката око централног бањског парка који, поред смештајног
(хотели и пансиони) и лечилишног, имају и културно-забавни, услужни, трговински и
рекреативни карактер (ресторани, кафеи, посластичарнице, туристичке организације,
продавнице, лекарске услуге, спа, верски објекти ...). Приземља објеката по форми и садржају
треба да буду атрактивна и репрезентативна. Изградња у оквиру блока могућа је на појединачној
грађевинској парцели минималне површине 30 ари, или на целом
блоку, јединствена грађевинска парцела за изградњу хотелског/апартманског комплекса
сапратећим садржајима. Паркирање за потребе корисника блока мора се решити у оквиру самог
блока.
Б2 : бањско-лечилишни центар - Зона Б2 обухвата зону постојећег хотелског комплекса, који
се задржава и који, у периоду до реализације бањских садржаја у зони Б1, има функцију центра
бањских услуга. Планирана је допуна садржаја и осавремењавање у оквиру постојећих граница
комплекса и у складу са параметрима.
Б3 : пансионско-апартмански смештај - У зони Б3 предвиђена је изградња широког спектра
објеката за смештај туриста. У зависности од површине парцеле и комплекса објекти могу бити
различити по величини и карактеру - апартмани, апартхотели, пансиони, виле ... класично
становање се искључује. Планирана је изградња слободностојећих објеката у оквиру зоне
грађења која је дефинисана овим планом. Паркирање решити у оквиру парцеле. Максимална
спратност објеката је П+3, а минимална величина парцеле 10 aри.
• спортско-рекреативни садржаји (зона Р)
Зона Р обухвата комплекс око постојећег фудбалског терена на ободу новопланираног центра
Бање. За разлику од бројних рекреативних активности које су планиране као пратеће у склопу
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свих бањских садржаја, у овој зони је планирано формирање посебног спортског комплекса –
адаптација постојећих, доградња нових и пратећих садржаја, инфраструктурно опремање,
уређење и
осавремењавање ... Површина комплекса је око 5 ha.
• привреда (зоне П1-П2)
Привредна зона насеља Љиг, налази се у североисточном делу града, на површини око 33 ha,
између пута Љиг-Латковић, Ибарске магистрале, реке и планираног аутопута. Зона је данас само
делимично изграђена, што пружа могућност ширења постојећих и изградње нових производних
и индустријских погона. Планирано је подизање укупног нивоа комуналне опремљености зоне,
боље саобраћајне везе са Ибарском магистралом и аутопутем, као и интерне
комуникацијске везе, подизање заштитног зеленог појаса и већа ефикасност мера заштите
животне средине. У оквиру привредне намене планирана су два типа привредних локација:
П1 : производни погони - У зони П1, која је лоцирана на рубу стамбених насеља, предвиђено је
обављање делатности које према нивоу еколошког оптерећења не изазивају непријатности
суседству - мале и средње фирме, пекарска и посластичарска производња, сервиси, радионице,
складишта грађевинског материјала, прерада пластичних маса ... и др. Приликом реконструкције
постојећих и изградње нових погона обавезно је поштовање свих мера заштите животне средине
и санитарно-хигијенских услова.
Планирана величина комплекса је 0,2 - 5 ha.
П2 : индустрија - У зони П2, која се налази на ободу насеља, у близини планиране петље
аутопута, предвиђено је обављање делатности које према нивоу еколошког оптерећења морају
бити лоциране даље од стамбених четврти - мале и средње фирме, тржни центри, већа
складишта, прехрамбена индустрија, текстилна индустрија ... и др. Приликом реконструкције
постојећих и изградње нових комплекса обавезна је примена свих техничко-технолошких,
урбанистичких и организационих мера заштите животне средине. Минимална величина
комплекса је 0,5ha.

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
Концепт саобраћајне мреже
Концепт саобраћајне мреже у обухвату предметног плана је проистекао из концепта намене
површина предметног простора, мреже саобраћајница планираних плановима вишег реда као и
услова које диктира сам терен. Саобраћајна мрежа је дефинисана кроз три категорије
саобраћајница. То су:
•Планирани аутопут Е-763, Београд - Јужни Јадран, чија је изградња у току
• државни пут IБ реда
• државни пут II Ареда
• општински путеви
Планирани аутопут Е-763, Београд - Јужни Јадран, чија је изградња у току, пролази делом
општине Љиг. Његова траса пролази ободом обухвата предметног плана, кроз његов
североисточни део. На око 1,5 km од центра насеља, планирана је денивелисана раскрсница овог
пута са државним путем IБ реда број 22: Београд - Љиг - Прељина – Краљево- Рибариће-државна
граница са Црном Гором
Ибарска магистрала је према Уредби о категоризацији државних путева ("Сл. гласник РС", бр.
14/2012) категорисана као државни пут IА реда број 2: Београд - Љиг - Прељина (веза са
државним путем број 4). Новом Уредбом о категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“,
број 105/13 и 119/2013) Ибарска магистрала добија нову категорију и то: Државни пут I Б реда
број 22
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Овај путни правац задржава постојећу трасу, и до реализације аутопута остаје најважнија
саобраћајница која обухват предметног плана повезује са ширим окружењем. Попречни профил
ове саобраћајнице чине коловоз ширине 7 m и обострани тротоари ширине по 3 m. Уз пут,
обострано у ширини од 6 m, планиран је и заштитни појас. Укупна регулациона ширина пута је
25 m.
Постојећи пут који из центра насеља, поред зграде општине, дома културе и поште води ка
Врујцима, Мионици, Дивцима и даље ка Ваљеву (Карађорђева улица) је према Уредби о
категоризацији државних путева ("Сл. гласник РС", бр. 14/2012) категорисан као државни пут II
реда број 148: Аранђеловац - Љиг - Мионица - Дивци. Новом Уредбом о категоризацији
државних путева („Сл. гласник РС“, број 105/13 и 119/2013) овај државни правац добија нову
категорију и то: Државни пут II А реда број 150
Попречни профил ове саобраћајнице чине коловоз ширине 6, односно 7 m и обострани тротоари,
ширине 2 односно 2,5 m. Укупна регулациона ширина овог пута је 10, односно 12 m.
У продужетку ове саобраћајнице, посматрано из смера Мионице, од Хаџи Рувимове улице ка
Ибарској магистрали (државном путу IБ реда број 22), планирана је улица Нова 1 са укупном
регулациoном ширином 34 m (коловоз ширине 7 m, обострани тротоари ширине по 3,5 m и
заштитни појас ширине по 10 m). Ова улица би преко две планиране кружне раскрснице
повезивала директно две важне саобраћајнице - Ибарску магистралу (државни пут IБ реда број
22) и државни пут IIА реда број 150, измештајући првенствено теретни, а и део путничког
саобраћаја из централне зоне насеља. Планираном кружном раскрсницом на укрштању Улице
Нове 1, односно Милорада Драшковића са Ибарском магистралом, обезбеђује се неопходно
успоравање примарних саобраћајних токова кроз насеље, али не и њихово непотребно
заустављање, а истовремено и несметано укључивање саобраћајних токова из насеља на Ибарску
магистралу и обрнуто.
Остатак планиране саобраћајне мреже чине саобраћајнице нижег ранга, улице које унутар
предметног обухвата и планираних зона опслужују планиране намене. Њихова регулациона
ширина се креће од 5,5 (колско-пешачке) до 15 m, зависно од броја и ширине планираних
елемената попречног профила.
Осим поменуте Улице Нова 1, планирано је још нових саобраћајница: Улица Нова 2 – омогућава
директан приступ на једној страни Дому здравља и планираном бањском комплексу, а на
другој,зонама са јавним садржајима у централној зони. Затим улице Нова 3 и Нова 4, које
оивичавају планирану зону производних погона. Улица Нова 5 омогућава директну везу
планиране индустријске зоне са прикључком на аутопут и Ибарском магистралом. Остале нове
улице су планиране углавном са сврхом приступа планираним зонама индивидуалног становања.
Елементи попречног профила саобраћајница унутар регулацине ширине нису обавезујући, и могу
се мењати кроз даљу разраду техничке документације.
Бициклистички саобраћај
Пешачко-бициклистичка површина планирана је делом у профилу општинског пута, који води ка
Врујцима и планираном бањском комплексу, по траси постојеће "стазе здравља", а једним делом
је планирана и уз корито реке Љиг, као и у залеђу планираних комерцијалних делатности уз
Хаџи Рувимову улицу. Планирана ширина ових површина је од 3,5 до 6 m.
Паркирање
Паркирање у обухвату концепта плана решено је у функцији планираних намена површина. Уз
дом здравља је планиран паркинг простор (око 120 паркинг места), који би задовољавао потребе
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за паркирањем корисника дома здравља, а такође и корисника других јавних служби које су
планиране у непосредној близини овог простора.
Паркирање возила, обавезно је решавати уз објекте на отвореној површини припадајуће парцеле,
или у гаражама у оквиру објеката на припадајућим парцелама, према захтевима који проистичу
из намене објеката, а у складу са важећим стандардима и нормативима. Прорачун потребног
броја паркинг места за нове објекте, као и за објекте који се дограђују или реконструишу, се
заснива на важећим нормативима
Јавни превоз путника
Линије јавног путничког превоза се организују на свим планираним путевима, у складу са
саобраћајним захтевима и потребама. На државним путевима I и II реда, неопходно је нише за
аутобуска стајалишта одвојити од саобраћајне траке разделним острвом. Уз Ибарску магистралу,
у зони кружне раскрснице, планирана је површина за смештај аутобуске станице. Њен положај,
као и
положај прикључка на јавне саобраћајнице, омогућава несметан и безбедан приступ аутобусима
до планираног комплекса аутобуске станице. Предвиђена је за опслуживање путника у доласку,
одласку и транзиту, а са планираним аутобуским стајалиштима на Ибарској магистрали испред
саме аутобуске станице, могуће је и квалитетно опслуживање путника који користе пролазне
линије аутобуског превоза, које у знатној мери учествују у укупном превозу путника. Планирани
капацитет аутобуске станице је 10 аутобуских перона, 10 паркинг места за аутобусе и 32 паркинг
места за аутомобиле и такси возила.
Пешачки саобраћај
Површине резервисане за кретање пешака планиране су уз све саобраћајнице, обостраним,
тротоарима минималне ширине 1,5 m, и као пешачке комуникације унутар појединих намена.
Такође, пешачка кретања планирана су и по пешачко-бициклистичкој стази.

ТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
Водоводна мрежа
Тренутне потребе насеља Љиг и свих оних који се снабдевају водом са изворишта ''Врело'' је око
30 l/s из разлога што је постојећа мрежа тако конципирана.
Будући развој система водоснабдевања ослања се на постојеће снабдевање водом. У снабедавњу
водом приоритет се даје локалним извориштима проширењем водозахвата ''Врело'' 15-17 l/s и
''Бунара'' код бање Љиг 2x5 l/s, а недостајуће количине се обезбеђују из регионалних система у
спрези са рационално искоришћеним локалним извориштима површинских и подземних вода из
приобалних алувиона.
Отварањем новог подземног изворишта ''Ћелије'' у долини реке Љиг, првенствено се планира
снабдевање водом насеља узводно уз реку Љиг и сам град Љиг. Према водопривредној Основи
РС, другом фазом развоја регионалног система до 2020. године снабдевање водом општине Љиг
планирано је из водоакумулације ''Струганик'' на реци Рибници са одговарајућим постројењем за
пречишћавање воде.
У перспективи потребно је повећати капацитет система превођењем воде из других сливова
(Увац, Рзав, Средња Дрина). Ради квaлитетног снабдевања водом свих делова насеља Љиг
планира се замена свих дотрајалих цеви висококвалитетним цевима и раздвајање насеља на две
висинске зоне.
Прва висинска зона била би до коте 170 мнм, а друга висинска зона се простире од коте 170 мнм
до коте 220 мнм. За сваку висинску зону планира се одговарајући резервоар. Дистрибутивна
мрежа се планира као прстенаст систем који доприноси бољој расподели воде кроз насеље. Сви
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цевоводи су најмање димензије O100мм, односно примарни цевововди прве зоне су од тврдог
полиетилена ДН 160мм.
Постојећа водоводна мрежа се реконструише и уводи у трасе јавних саобраћајних површина.
Снабдевање водом насеља Љиг конципира се у више фаза и етапа у складу са развојем
примарних система водовода и објеката.
За I висинску зону планира се резервоар V=200м3 на коти око 195 мнм, испод постојећег
резервоара, а за II висинску зону користиће се постојећи резервоар V=300м3 на коти око 235 мнм
и планира се нови резервоар ''Остењак'' V=150м3 на коти око 240 мнм на левој страни реке Љиг.
Синхронизовани рад ових резервоара прве и друге висинске зоне је битан за равномерно
снабдевање водом свих потрошача у насељу Љиг.
Од резервоара прве висинске зоне вода се гравитационо упушта у дистрибутивну градску мрежу
која долази до пумпне станице ''Остењак'' 20 l/s која препумпава воду у резервоар ''Остењак''
V=150м3. Из овог резервоара се вода дистрибуира ка другој висинској зони са те стране реке
Љиг. У прелазној фази до изградње резервоара друге зоне на левој страни реке Љиг за потрошаче
који припадају другој висинској зони планира се компактно постројење – ''бустер станица'' за
повећање притиска лоцирано у ширем кругу око основне школе.
Како у насељу Љиг не постоји хидрантаска мрежа, кроз насеља су предвиђени и противпожарни
надземни хидранти на растојању до 150 м у складу са Правилником о техничким нормативима за
хидрантске мреже (Службени лист СФРЈ бр. 30/91). Планира се доношење нових ''Решења'' која
треба усагласити са постојећом Одлуком о одређивању зона и појасева санитарне заштите
изворишта ''Врело'' у складу са правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне
заштите изворишта водоснабдевања (Службени
гласник Републике Србије бр. 92/08). Усклађивање ће се извршити израдом елабората о зонама
санитарне заштите изворишта у коме се приказују површине и просторно пружање зона
санитарне заштите.
Канализациона мрежа
Планирана је реконструкција и допуна потребне уличне канализационе мреже; увођење
сепарационог система канализације дуж планираних саобраћајница; проширење постојеће
канализационе мрежа ради успостављања пуне функције комплетног система.
Планира се изградња јединственог канализационог система за одвођење отпадних вода из насеља
и привреде, прикупљање истих у главни колектор поред реке Љиг и одвођење до постројења за
пречишћавање на локацији низводно од насеља. Главни колектор ће се продужити до
предвиђеног ''Постројења'' (ППОВ) чија је локација ван границе овог планског документа. На
главним колекторима на крају поставиће се постројење за пречишћавање употребљених вода
(ППОВ) које ће осигурати захтевну категоризацију реке Љиг (IIа класа - станица Боговађа) и
резервисати простор за његову локацију ван насељеног места. За насеље Љиг ППОВ градиће се у
две фазе.
Укинуће се постојећи излив отпадних вода у реку Љиг. Минимална димензија фекалне
канализације је Ø 250мм.
Паралелно са развојем саобраћајне инфраструктуре планира се изградња кишне канализације.
Атмосферске воде прикупњене мрежом кишних канала и ригола испуштају се на више места у
постојеће водотоке, по хидрографским целинама. На месту излива планирају се сепаратори и
таложници. Увођење атмосферских вода у феклане канале није дозвољено. Минимална
димензија кишних канала је Ø 300мм.
За димензионисање канализационих цевовода и постројења (ППОВ) неопходно је израдити
идејни пројекат канализације за насеље Љиг.
Услови за укрштање хидротехничких инсталација са предметним путем:
- Да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа
пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви,
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Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајних тачака попречног
профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,0м са
сваке стране, на ванградској деоници пута,
- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза
горње коте заштитне цеви износи 1,50м,
- Минимална дубина предметних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе
на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице
земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,0м од највише коте
коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.
Услови за паралелно вођење инсталација предметним путем:
- Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,0м од крајње тачке
попречног профила пута (ножице насипа трупа или спољне ивице путног канала за
одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети
режим одводњавања коловоза, на ванградској деоници пута,
- На местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се
испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута,
- На градској деоници пута инсталације поставити на минимум 1,20м – 1,50м од крајње
тачке коловоза државног пута, тј. Испод тротоара,
- Не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или
насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијале за отварање клизишта.
-

Водопривреда
У наредном планском периоду радиће се на регулацији реке Љиг у циљу заштите од поплава,
пољопривредног земљишта, стамбених и инфраструктурних објеката (укључујући и аутопут). За
заштиту од великих вода примениће се санационе мере, биолошке и техничке, уз обнављање
вегетације, изградњу преграда на бујицама и спречавање нанаоса материјала и поплавног таласа,
са антиерозивним уређењем сливова.
Изградња дуж водотокова подлеже условима водопривреде, примењују се одредбе Закона о
водама (Службени гласник РС бр. 30/2010). У принципу, изградња објеката је могућа ван
дефинисане зоне водног земљишта, уз услов да се објекти граде изван дејства стогодишње
велике воде. На водним земљиштима дозвољена је изградња објеката који су у вези са
коришћењем вода – водопривредних, туристичких, рекреативних, инфраструктурних и сл.
Водно земљиште у зони Љига дефинисано је положајем регулационе линије насипа или
обалоутврде за регулисане делове корита, односно границом водног земљишта утврђеном
Законом о водама за нерегулисане делове корита. Водно земљиште текуће воде јесте корито за
велику воду и приобално земљиште. Корита водотока димензионишу се на стогодишње воде.
Очуваће се квалитет вода у водотоку, у складу са захтеваном класом за притоке реке Љиг високе
класе (I и I/II), јер је реч о зонама изворишта, за реку Љиг низводно од града Љига IIa класа
(станица Боговођа). Изградиће се одводни канали и уређаји за пречишћавање атмосферских и
употребљених вода пре упуштања у најближи водоток.
Електроенергетска мрежа
Перспективним плановима Електро мрежа Србије, планирано је да се у селу Цветановци,
удаљена од Љига око 2км, изгради трансформаторска станица 110/35МVА у првој фази снаге
1x31,5МVА.
Ова трансформаторска станица 110/35kV градиће се као отворено постројење на страни 110kV, а
постројење 35kV биће смештено у објекту.
Инсталисану снагу постојеће ТС 35/10kV „Љиг“ је, са 2x8МVА, могуће реконструисати и
повећати јој инсталисану снагу на 2x12,5МVА што ће бити довољно у наредном 10-огодишњем
периоду да задовољи пораст вршне снаге постојећих потрошача и нових прикључних потрошача.
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Изградња нових ТС 10/0,4kV градиће се за постојеће потрошаче како би се задовољио прираст
вршне снаге, као и за нове потрошаче како би се исти прикључили на дистрибутивну мрежу.
Дистрибутивне ТС 10/0,4kV могу се градити као стубне од 100, 200 и 250kVА у објектима
(МБТС, зидане и друге) капацитета 630kVА до 1000kVА са уграђеним трансформаторима снаге
250, 400, 630, и 1000kVА. Просторијама ТС 10/0,4kV обезбедити приступ изградњом приступног
пута најмање ширине 3,00м носивости 5t до најближе јавне саобраћајнице.
Дистрибутивна мрежа 10kV градиће се у ужем градском подручју као подземна (кабловска)
постављена испод тротоарског простора и слободних површина, у рову дубине 0,8м ширине у
зависности од броја каблова.На ширем градском подручју дистрибутивна мрежа 10kV градиће се
као надземна на бетонским стубовима. Нисконапонска мрежа 0,4kV може да се гради као
подземна (кабловска 0,4kV) или као надземна на бетонским (дрвеним или гвозденим) стубовима.
ТТ мрежа
Збирна АТЦ „Љиг“ ће са главном АТЦ „Ваљево“ бити повезана оптичким каблом довољног
капацитета. У наредном периоду предвиђено је да се изврши реконструкција и модернизација
постојеће ТК мреже. Затим повећање капацитета постојеће АТЦ „Љиг“ како би се прихватили
нови претплатници.
Дуж планираних саобраћајница у оквиру нових садржаја планира се изградња ТК канализације
капацитета од 2-4 ТК цеви PVC (REHD= Fi 110 mm). Планирана канализација гради се испод
тротоарског простора и слободних површина дуж постојећих планираних саобраћајница. Затим,
у складу са потребама претплатника потребно је изградити ТК мрежу са бакарним кабловима и
монтажу IP/DSLAM приступних уређаја. Ови приступни уређаји повезују се оптичким
кабловима са надређеном централном концентрацијом (АТЦ „Љиг“).
У 30 км индивидуалне градње потребно је изградити надземну дистрибутивну ТК мрежу, а у
зонама комерцијалне делатности, бањских и туристичких садржаја дистрибутивну ТК мрежу
градити као подземну. Капацитете ТК мреже пројектовати за крајње потребе претплатника.
Топловодна мрежа
Планирано је проширење топловодне мреже и прикључење нових потрошача – постојећих
стамбених и пословних простора, али и новопланиране изградње на простору Бање. Постојећу
котларницу у улици Војводе Мишића укинути, а котларницу ''Ушће'' реконструисати у централну
котларницу - топлану, тако да задовољи потребе постојећих и планираних корисника система
даљинског грејања.
На основу усвојених решења и урбанистичких капацитета у даљим фазама израде Плана
извршиће се процена потрошње топлотне енергије у складу са наменом и спратношћу постојећих
и планираних површина, као и укупан топлотни конзум разврстан по зонама. Планиране
топловоде водити испод саобраћајница на предметном простору и осталих јавних површина до
прикључења на постојеће топловодне мреже. Сва прикучења топловодне мреже изводити
методом заваривања “цев на цев”, изградњом топловодних цеви одговарајућег пречника.
Поједине деонице постојеће топловодне мреже изместити из осталог у јавно грађевинско
земљиште на начин како је то дато у графичком прилогу. Планиране топлотне подстанице морају
имати обезбеђен колско-пешачки приступ и прикључке на водовод, ел.енергију и гравитациону
канализацију. Њихова диспозиција биће приказана и дефинисана кроз израду даље техничке
документације.
Приликом пројектовања и извођења топловодне мреже и постројења придржавати се свих
прописа за ту врсту радова.
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2. ПЛАНСКИ ДЕО
2.1. Правила уређења простора
2.1.1 Режим коришћења земљишта-подела простора на јавно и остало грађевинско
земљиште
На основу утврђеног режима коришћења простора проистеклог из дефинисаних правила уређења
простора у границама Плана извршена је подела на:
- јавно грађевинско земљиште, обухвата површину од 111,30ха
- остало грађевинско земљиште, обухвата површину од 430,80ха
 Јавно грађевинско земљиште
За јавно грађевинско земљиште одређује се земљиште у коридору постојећих улица, делови
парцела осталог земљишта који се планирају припојити постојећим улицама за које је планирана
корекција регулације, парцеле и делови парцела за отварање продора новопланираних улица,
земљиште у функцији јавног зеленила и парцеле на којима су изграђени или су планирани за
изградњу јавни објекти од општег интереса и јавне површине.
Aналитичко геодетски елементи за обележавање јавног грађевинског земљишта су приказани у
графичком делу плана на прилогу: Координате за обележавање елемената јавног грађевинског
земљишта, док су елементи за обележавање саобраћајне мреже приказани у графичком делу
плана у прилогу Координате за обележавање елемената саобраћајница.
Разграничење јавног грађевинског земљишта од осталог земљишта извршено је утврђивањем
граница јавног грађевинског земљишта. Границе одређују регулационе линије улица и границе
грађевинских парцела намењених за јавне објекте у оквиру плана, а дефинисане су графичким
прилогом. У графичком прилогу плана су такође дефинисана подручја која ће бити предмет
разраде плановима детаљне регулације и урбанистичким пројектима за које ће се кроз даљу
разраду утврдити границе јавног грађевинског земљишта. Јавно земљиште које није у захвату
детаљне планске разраде је дефинисано формирањем припадајућих парцела за објекте јавне
намене и регулационим линијама формираних саобраћајница. Границе јавног грађевинског
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земљишта су описане списком катастарских парцела или делова истих које улазе у састав
парцела постојећих објеката јавне намене или површина које су опредељене за изградњу објеката
јавне намене, као и површина намењених јавном коришћењу. Осим списка катастарских парцела,
границе јавног грађевинског земљишта које није у зони захвата предвиђених за даљу планску
разраду, су дефинисане елементима за геодетско обележавање које су приложене у графичком
делу плана. Списком парцела нису описане једино саобраћајне површине, односно површине за
коловозе, тротоаре и паркинге, али су за њих дефинисане координате за обележавање елемената
саобраћајница које су такође приложене у графичком делу плана.

За јавно грађевинско земљиште одређују се:
- површине за јавне услуге
- комуналне површине
- уређене зелене површине
- саобраћајне површине
- зона пешачких површина
- зона рекреативне стазе
- зона водотокова
ПОВРШИНЕ ЗА ЈАВНЕ УСЛУГЕ
 Основна школа – списак катастарски парцела
-Делови парцела : кп.бр. 1168/4, 31688/1 све КО Љиг
-Целе парцеле : кп.бр. 1164/6, 1167/1 све КО Љиг
 Гимназија – списак катастарски парцела
-Делови парцела : кп.бр. 4120 КО Љиг
-Целе парцеле : кп.бр. 462/3 КО Љиг
 Дом културе и општина – списак катастарски парцела
-Делови парцела : кп.бр. 1129/5, 1129/7 све КО Љиг
 Суд – списак катастарски парцела
-Делови парцела : кп.бр. 1296/2, 1135 све КО Љиг
-Целе парцеле : кп.бр. 1136, 1137 све КО Љиг
 Дом здравља – списак катастарски парцела
-Делови парцела : кп.бр. 1126/3, 1299/1, 1299/2, 1313/1 све КО Љиг
 Црква – списак катастарски парцела
-Делови парцела : кп.бр. 4112 КО Љиг
-Целе парцеле : кп.бр. 4111/11, 4115/2 све КО Љиг
 Јавно земљиште за остале јавнe услуге – списак катастарски парцела
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-Делови парцела : кп.бр. 62/1, 62/3, 63, 64, 65, 640, 641, 642/1, 643, 644/1, 1120/1, 1120/2 ,1120/4,
1121, 1122/1, 1123/1, 1124/1, 1128/3, 1128/7, 1129/5, 1130/1, 1131/2, 1298, 61502/1 све КО Љиг
-Целе парцеле : кп.бр. 62/2,1120/3, 1122/3, 1129/2, 1130/2, 1130/3, 1131/1, 1132 све КО Љиг
КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ
 Бабајишко Гробље – списак катастарски парцела
-Делови парцела : кп.бр. 220/1, 220/2, 220/3, 221/1, 222/16 све КО Љиг
-Целе парцеле : кп.бр. 223, 224/1, 224/2, 224/3, 224/4, 224/5, 224/6, 224/7, 225, 226/3 све КО Љиг
 Љишко Гробље – списак катастарски парцела
-Делови парцела : кп.бр. 21743, 21757/1, 2964/1, 2964/2, 2964/3 све КО Љиг
-Целе парцеле : кп.бр. 2964/4, 2965 све КО Љиг
 Пијаца – списак катастарски парцела
-Целе парцеле : кп.бр. 420/4, 423/1 све КО Љиг
 Сточна пијаца – списак катастарски парцела
-Делови парцела : кп.бр. 31699/2, 31700/3, 31700/4, 31700/5, 31701/3, 31708, 31849 све КО Љиг
-Целе парцеле : кп.бр. 31699/1, 31700/1 све КО Љиг
 Резервоар 1 – списак катастарски парцела
-Целе парцеле : кп.бр. 664/13 КО Љиг
 Резервоар 2 – списак катастарски парцела
-Делови парцела : кп.бр. 22, 24/2 КО Љиг
-Целе парцеле : кп.бр. 24/3 КО Љиг
 Трафо станица 35/10kV „Љиг“ – списак катастарски парцела
-Делови парцела : кп.бр. 1128/1, 1128/7, 1129/5, 1130/1 све КО Љиг
-Целе парцеле : кп.бр. 1128/2, 1128/6, 1129/13, 1129/14 све КО Љиг
 Јавно земљиште за остале комуналне површине – списак катастарски парцела
-Делови парцела : кп.бр. 41/2, 41/3, 43/1, 44, 436/4, 641, 1116/1, 1116/2, 1118/2, 1119/3, 1119/4,
1120/2, 1122/2, 1126/3, 1247/1, 1247/2, 4116/1, 4121/2, 4124, 61502/1 све КО Љиг
УРЕЂЕНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
 Парк – списак катастарски парцела
-Делови парцела : кп.бр. 473 КО Љиг
 Јавно земљиште за остале уређене зелене површине– списак катастарски парцела
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-Делови парцела : кп.бр. 27/2, 27/3, 45/1, 46/1, 61/3, 61/4, 62/1, 62/3, 62/5, 63, 64, 65, 66/1, 68/2,
610/1, 611/8, 611/15, 612/2, 614/1, 615, 850/12, 850/23, 851/4, 851/5, 1049/1, 1052/2, 1062/2, 1117/1,
1117/2, 1260/2, 1260/3, 1260/6, 1260/7, 1260/9, 1260/10, 1264/1, 1264/2, 1266/1, 1266/4, 1266/5,
1277/4, 1278/9, 1279/3, 1279/4, 1280/2, 1291, 1293/1, 1296/1, 1299/1, 1313/2, 1313/5, 2664/2, 4116/1,
4117, 4124, 4131, 21760/1, 61502/1, 61502/4, 61513/1 све КО Љиг
-Целе парцеле : кп.бр. 46/2, 61/1, 61/2, 62/4, 66/2, 67/4, 611/16, 611/17, 611/18, 613/2, 614/2, 614/3,
21736/7, 21736/8, 61484/2 све КО Љиг
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
 Зона пешачких површина – списак катастарски парцела
-Делови парцела : кп.бр. 423/2, 423/5, 1047/2, 1064, 1065, 1070, 1071/2, 1072, 1073/1, 1073/2,
1075/1, 1075/2, 1077/3, 1079, 1080, 1082/1, 1083/1, 1083/2, 1083/3, 1086, 1087/1, 1088/1, 1088/2,
1091/1, 1091/2, 1094, 1095/1, 1095/2, 1095/7, 1095/8, 1097/2, 1098/1, 1098/2, 1099/1, 1099/2, 1100/1,
1102/1, 1102/2, 1103/1, 1103/2, 1104, 1105, 1108, 1313/1, 4116/2 све КО Љиг
 Рекреативна стаза – списак катастарски парцела
-Делови парцела : кп.бр. 41/3, 44, 61/3, 61/4, 619, 1048/1, 1048/3, 1053/1, 1061/2, 1063/2, 1067/2,
1087/2, 1088/2, 1089/1, 1089/2, 1095/3, 1095/4, 1095/7, 1095/8, 1096/2, 1097/2, 1098/2, 1099/2,
1100/2, 1116/2, 1117/1, 1118/2, 1120/2, 1128/3, 1260/3, 1260/5, 1260/6, 1260/7, 1260/10, 1264/1,
1264/2, 1266/2, 1266/4, 1266/5, 1277/4, 1278/9, 1279/3, 1299/1, 1300/1, 1300/9, 1300/10, 1301/1,
1306/2, 1313/1, 1313/5, 1315/1, 4116/1, 4124, 6431/1, 6431/2, 6438/4, 6440/4, 6440/5, 6440/6, 6441/3,
6441/4, 6441/5, 6452/3, 6452/13, 6453/3, 21760/1, 31696/4, 31696/5, 31822/1, 61502/1, 61502/3,
61503/2 све КО Љиг
ЗОНА ВОДОТОКА
 Зона водотока – списак катастарски парцела
-Делови парцела : кп.бр. 1314/1, 1133/1, 879/9, 879/1, 879/11, 879/20, 1127/3, 1128/4, 1129/9,
1129/10, 1129/8, 1277/3, 1313/4, 1293/1, 23/2, 22/2, 31747/2, 21754/1, 31746/2, 31745/2, 31744/3,
31818/3, 31816/2, 31817/4, 31816/2, 21754/15, 31814/2, 21754/14, 21754/16, 2549/2, 31811/6,
31811/5, 31810/1, 31809/1, 31809/2, 21754/13, 2624/1, 21760/8, 1270/2, 1269/2, 1272/2, 1271/2,
1315/1, 1266/5, 1266/2, 1266/4, 1265, 1263/2, 1264/3, 1264/1, 1260/4, 1260/6, 1260/3, 1260/5,
21760/1, 2659/6, 1278/9, 1279/3, 2664/2, 46/1, 45/1, 4121, 45/2, 44, 41/3, 1120/2, 1118/2, 1117/1,
61502/1, 61/3, 1100/2, 1099/2, 1098/2, 1097/2, 1096/2, 1095/4, 1095/3, 1095/7, 1095/8, 1088/2, 1089/2,
619, 6441/5, 6441/4, 6441/3, 61503/2 све КО Љиг
 Остало грађевинско земљиште
Површине осталог грађевинског земљишта обухватају све површине, у оквиру граница плана
које нису површине јавног грађевинског земљишта и то су:
-

површине за комерцијалне делатности (Д)
површине за централне бањске садржаје (Б1)
површине за бањско-лечилишни центар (Б2)
површине за пансионско-апартмански смештај (Б3)
површине за индивидуално становање (С1)
површине за колективно становање (С2)
површине за апартманско-стамбене садржаје (С3)
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-

површине за спортско–рекреативне садржаје (Р)
површине за производне погоне (П1)
површине за индустрију (П2)
шумско и пољопривредно земљиште

2.1.2 Подела на просторне целине унутар захвата плана
Због потребе за утврђивањем правила уређења и правила грађења у Плану генералне регулације,
простор унутар границе обухвата Плана који обухвата површину целокупне катастарске општине
Љиг, је због просторно – функционалне сложености и практичности примене подељен на три
просторне целине(ПЦ) и то: ПЦ1, ПЦ2 и ПЦ3. Линије разграничења представљају Државни пут
IБ реда бр.22 (Ибарска магистрала) и Државни пут IIА реда бр. 150 (пут за Мионицу).
Простор обухваћен планом, а у складу са својим специфичностима подељен је на три просторне
целине. Свака просторна целина је подељена на две зоне, Зону 1 и Зону 2.
-

Просторна целина 1 (ПЦ1) са зонама 1 и 2
Просторна целина 2 (ПЦ2) са зонама 1 и 2
Просторна целина 3 (ПЦ3) са зонама 1 и 2

Подела на зоне је извршена како би се у оквиру исте намене одређеним површинама обезбедили
различити услови градње. Правила градње за намене које су заступљене у оквиру Зоне 1 или
Зоне 2 су идентична за све три просторне целине.
Просторна целина 1 (ПЦ1) укупне површине 183.35ха обухвата простор југоисточно од трасе
Ибарске магистрале која је формирана у долини реке Љиг на релативно равном терену, остатак
простора је организован на покренутом терену где висинска разлика достиже и до 100мнв.
Постојећа саобраћајна мрежа је планом унапређена, али и допуњена планирањем нових
саобраћајница како би се створили услови да свака грађевинска парцела оствари приступ са јавне
површине. У оквиру ове целине су осим површина јавне намене заступљене и:





површине за индивидуално становање (С1)
површине за колективно становање (С2)
површине за комерцијалне делатности (Д)
шумско и пољопривредно земљиште

Простор у захвату ПЦ1 је подељен на Зону 1 која обухвата простор између Ибарске магистрале и
улица Милорада Драшковића, пуковника Басића, улица Зелени венац и Св. Деспота Стефана, као
и простор непосредно уз улицу Војводе Мишића. У Зони 1 су заступљене површине за
индивидуално и колективно становање, површине за јавне услуге и комерцијалне делатности,
као и комуналне површине и уређене зелене површине. Зона је у непосредном контакту са
Ибарском магистралом, доминантном транзитном саобраћајницом високе фреквентности, у
чијем је окружењу остварена могућност организације пословних и угоститељских садржаја у
функцији транзита.Остатак простора у оквиру Просторне целине 1 је планом дефинисан као Зона
2 у оквиру које доминирају пољопривредне и шумске површине у залеђу, уз површине намењене
индивидуалном становању, али и комерцијалним делатностима у ширем појасу Ибарске
магистрале.
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За сваку од опредељених намена овим планом су дефинисана правила грађења која се разликују
у појединим параметрима у односу на то да ли су површине одређене намене заступљене у
оквиру Зоне 1 или Зоне 2.
Просторна целина 2 (ПЦ2) укупне површине 194.50ха обухвата северни део захвата Плана,
простор између државног пута за Мионицу и Ибарске магистрале. Простор је специфичан, јер се
у њему издвајају доминантне површине у функцији индивидуалног становања, производних
погона и индустрије, али и површине у којима је присутна концентрација централнх садржаја. То
су површине у којима доминира колективно становање са централним и комерцијалним
садржајима и налазе се у непосредном окружењу приобаља. Уз претходно наведене треба
поменути и комуналне површине намењене инфраструктурном опремању, а које су од изузетног
значаја за читаво насеље.
У оквиру ове целине су осим површина јавне намене заступљене и:







површине за индивидуално становање (С1)
површине за колективно становање (С2)
површине за комерцијалне делатности (Д)
површине за производне погоне (П1)
површине за индустрију (П2)
шумско и пољопривредно земљиште

Простор у захвату ПЦ2 је подељен на Зону 1 која обухвата простор између државног пута за
Мионицу, Ибарске магистрале, Карађорђеве улице и Улице Хаџи Рувимове. Простором
доминирају површине намењене централним функцијама и комуналном уређењу, уз површине за
индивидуално и колективно становање. Остатак простора у оквиру просторне целине 2 је
дефинисан као Зона 2 и у њој доминирају површине у функцији производње и индустрије, али и
индивидуалног становања, у оквиру којих је планирана саобраћајна мрежа која их подржава.
За сваку од опредељених намена које нису предмет разраде плановима нижег реда, овим планом
су дефинисана правила грађења која се разликују у појединим параметрима у зависности од тога
да ли су површине одређене намене заступљене у оквиру Зоне 1 или Зоне 2.
За просторе опредељене за израду планова нижег реда у оквиру ове просторне целине и то: ПДР
3; ПДР 4; ПДР 5 и УП, кроз правила уређења су дефинисане смернице за њихову даљу разраду.
Просторна целина 3 (ПЦ3) укупне површине 167.10ха обухвата западни део захвата Плана,
простор између Ибарске магистрале и државног пута за Мионицу. Простор је превасходно
намењен развоју планираног бањског центра и унапређења понуде постојећег лечилишта. Поред
планираних садржаја у функцији бање, планом се предвиђају и комплементарни садржаји као
што су индивидуално становање, комерцијалне делатности и површине у функцији спорта и
рекреације. Осим ових, у оквиру просторне целине 3 су заступљене и површине у функцији
комуналног опремања, као и шумске и пољопривредне површине које и представљају
доминантну намену.
У оквиру ове целине су осим површина јавне намене заступљене и:






површине за индивидуално становање (С1)
површине за апартманско-стамбене садржаје (С3)
површине за комерцијалне делатности (Д)
површине за спортско–рекреативне садржаје (Р)
површине за централне бањске садржаје (Б1)
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 површине за бањско-лечилишни центар (Б2)
 површине за пансионско-апартмански смештај (Б3)
 шумско и пољопривредно земљиште
Простор у захвату ПЦ3 је подељен на Зону 1 која обухвата простор између државног пута за
Мионицу, Ибарске магистрале, уређеног приобаља Реке Љиг, Колубарске улице и простора уз
Годевачку улицу. Доминирају површине које су намењене јавним услугама и комерцијалним
делатностима, уз присуство површина за уређено зеленило. Остатак простора у оквиру
просторне целине 2 је планом дефинисан као Зона 2 и у оквиру ње су заступљене превасходно
шумске и пољопривредне површине и површине у функцији развоја бање, као и спортско
рекреативне површине. Поред ових једна од доминантних намена је индивидуално становање
које је заступљено у зонама постојећих и планираних саобраћајница.
За сваку од опредељених намена у оквиру простора које нису предмет разраде плановима нижег
реда, овим планом су дефинисана правила грађења која се разликују у појединим параметрима у
зависности од тога да ли су површине одређене намене заступљене у оквиру Зоне 1 или Зоне 2.
За просторе опредељене за израду планова нижег реда у оквиру ове просторне целине и то: ПДР
1 и ПДР 2, кроз правила уређења су дефинисане смернице за њихову даљу разраду.
2.2 Правила, услови и ограничења уређења простора
У регулацији улица није дозвољена изградња објеката, изузев оних који спадају у саобраћајне,
комуналне објекте и урбану опрему (надстрешнице јавног превоза, споменици, рекламни панои и
сл.) и објеката и мреже јавне саобраћајне и комуналне инфраструктуре.
Услов реализације нових продора улица и корекције регулације постојећих улица је рушење
објеката укупне бруто површине цца 358 м2, као и помоћних објеката укупне бруто површине
цца 963 м2.
Изградња планираних објекта дозвољена је унутар регулационих линија блока
односно утврђених грађевинских линија објеката према правилима уређења и грађења утврђених
овим Планом.
2.2.1 Општи урбанистички услови за уређење јавних површина
 Саобраћајне површине
Улична мрежа и друмски саобраћај
Улична мрежа на простору обихваћеном планом предвиђена је за реконструкцију и доградњу
ради остварења што безбеднијег и квалитетнијег приступа планираним садржајима.
Новопланираном мрежом саобраћајница пре свега се успоставља саобраћајни континуитет и
отвара приступ у унутрашњост предметног простора. На основу стања саобраћаја, перспективе
развоја и будуће урбанистичке концепције дат је предлог саобраћајне мреже на подручју Плана
генералне регулације. Основну-примарну мрежу и даље чине улазно-излазни правци државних
путева као што су:
- Планирани аутопут Е-763, Београд - Јужни Јадран, чија је изградња у току и пролази
делом кроз територију општине Љиг, а део површине у функцији аутопута Е-763 се
налази у захвату овог плана. Вредност просечног годишњег дневног саобраћаја (ПГДС) у
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2020. години, на појединим деоницама овог аутопута се очекује између 18000 до 37000
воз/дан. Аутопут је пројектован за рачунску брзину од 120км/х. Предвиђен је са четири
саобраћајне траке, две зауставне траке и разделним појасом од 4м, укупне ширине
планума од 27.1 до 28.4м, зависно од рачунске брзине.Његова траса пролази ободом
обухвата предметног плана, кроз његов североисточни део. На око 1,5 km од центра
насеља, планирана је денивелисана раскрсница овог пута са државним путем IА реда број
2: Београд - Љиг - Прељина (веза са државним путем број 4).
-

Ибарска магистрала је према Уредби о категоризацији државних путева ("Сл. гласник
РС", бр. 14/2012) категорисана као државни пут IА реда број 2: Београд - Љиг - Прељина
(веза са државним путем број 4). Новом Уредбом о категоризацији државних путева
(„Сл. гласник РС“, број 105/13 и 119/2013) Ибарска магистрала добија нову категорију
и то: Државни пут I Б реда број 22
Овај путни правац задржава постојећу трасу, и до реализације аутопута остаје најважнија
саобраћајница која обухват предметног плана повезује са ширим окружењем. Попречни
профил ове саобраћајнице чине коловоз ширине 7 m и обострани тротоари ширине по 3
m. У зони планиране кружне раскрснице и аутобуских стајалишта дата су проширења
коловоза за формирање треће траке или аутобуских ниша. Уз пут, обострано у ширини од
6 m, планиран је и заштитни појас. Укупна регулациона ширина пута је 25 m.

-

Постојећи пут који из центра насеља, поред зграде општине, дома културе и поште води
ка Врујцима, Мионици, Дивцима и даље ка Ваљеву (Карађорђева улица) је према Уредби
о категоризацији државних путева ("Сл. гласник РС", бр. 14/2012) категорисан као
државни пут II реда број 148: Аранђеловац - Љиг - Мионица - Дивци. Новом Уредбом о
категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“, број 105/13 и 119/2013) овај
државни правац добија нову категорију и то: Државни пут II А реда број 150.
Попречни профил ове саобраћајнице чине коловоз ширине 7 m и обострани тротоари,
ширине 2,5 m. Укупна регулациона ширина овог пута је 12 m.

Као продужетак ове саобраћајнице, посматрано из смера Мионице, од Хаџи Рувимове улице ка
Ибарској магистрали (државном путу IБ реда број 22), планирана је улица Нова 1 са укупном
регулациoном ширином 34 m (коловоз ширине 7 m, обострани тротоари ширине по 3,5 m и
заштитни појас ширине по 10 m). Ова улица би преко две планиране кружне раскрснице
повезивала директно две важне саобраћајнице - Ибарску магистралу (државни пут IБ реда број
22) и државни пут IIА реда број 150, измештајући првенствено теретни, а и део путничког
саобраћаја из централне зоне насеља.
Планираном кружном раскрсницом на укрштању Улице Нове 1, односно Милорада Драшковића
са Ибарском магистралом, обезбеђује се неопходно успоравање примарних саобраћајних токова
кроз насеље, али не и њихово непотребно заустављање, а истовремено и несметано укључивање
саобраћајних токова из насеља на Ибарску магистралу и обрнуто.
Примарној саобраћајној мрежи припада и Улица Хаџи Рувимова која има важну улогу
повезивања у северном делу обрађиваног подручја, од Улице Карађорђеве према северном
излазу за Лајковац. Траса ове саобраћајнице се задржава, али се предлаже проширење попречног
профила на коловоз ширине 7м са обостраним тротоарима ширине 2м.
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Основну мрежу примарних саобраћајница допуњује мрежа секундарних – сабирних градских
улица.
Остатак планиране саобраћајне мреже чине саобраћајнице нижег ранга, улице које унутар
предметног обухвата повезују планиране зоне и у оквиру зона опслужују планиране намене и
садржаје. Њихова регулациона ширина се креће од 5,5 (колско-пешачке) до 15 m, зависно од
броја и ширине планираних елемената попречног профила.
Постојеће саобраћајнице, категорисане као важније секундарне улице су:
- Улица Хаџи Ђерина ( у продужетку Живорада Јеловића). Будући профил ове
саобраћајнице састоји се Планирана је са профилом који се састоји од коловоза ширине
5,5м , ивичног зеленила између коловоза и тротоара ширине 1.5м и обостраних тротоара
ширине 3м (зона од пешачког дела Улице Војводе Мишића поред парка и Гимназије). У
продужетку је ова саобраћајница планирана са коловозом ширине 5.5м и обостраним
тротоарима ширине 1.5м.
Улица Војводе Мишића, која се везује на улицу Хаџи Ђерину без директног изласка на
Државни пут. Планирана је са профилом који се састоји од коловоза ширине 6м ,
разделног зеленила између коловоза и тротоара ширине 1.5м и обостраних тротоара
ширине 3м (зона парка и Гимназије). У продужетку је ова саобраћајница планирана са
коловозом ширине 5.5м и обостраним тротоарима ширине 1.5м.
- Улица Деспота Стефана – веза са Улицом Челика Вукдрага која ограничава југоисточни
део простора са попречним профилом који се састоји из коловоза ширине 5.5м и
обостраним тротоарима променљиве ширине од 3м до 1.5м
Осим поменуте Улице Нова 1 која припада примарној мрежи, планирано је још нових
саобраћајница секундарног карактера:
- Улица Нова 2 – омогућава директан приступ на једној страни Дому здравља и планираном
бањском комплексу, а на другој, зонама са јавним садржајима у централном делу.
Планирана је са профилом који се састоји од коловоза ширине 6,5м, разделног зеленила
између коловоза и тротоара ширине 1.5м и обостраних тротоара ширине 3м.
- Улица Нова 4, планирана по постојећој траси Индустријске улице од „Победе“ до која,
такође, оивичава планирану зону производних погона и омогућава директну везу
планиране индустријске зоне са прикључком на аутопут и Ибарском магистралом са
профилом који се састоји од коловоза ширине 7м и обостраних тротоара ширине по 2м и
разделног зеленила између коловоза и тротоара ширине 2м
- Улица Нова 5 (представља наставак Улице нове 4, од раскрснице са Улицом нова 3)
омогућава везу планиране индустријске зоне са прикључком на аутопут и Ибарском
магистралом. Планирани профил ове улице се такође састоји од коловоза ширине 7м,
разделног зеленила између коловоза и тротоара ширине 2м и обостраних тротоара ширине
2м.
- Улица Нова 3, која оивичава планирану зону производних погона са профилом који се
састоји од коловоза ширине 7м, разделног зеленила између коловоза и тротоара ширине
2м и обостраних тротоара ширине 2м.
- Остале нове улице су планиране углавном са сврхом приступа планираним зонама
индивидуалног становања и не служе потребама транзитног саобраћаја. Предвиђене су са
профилом који се састоји од коловоза минималне ширине 5.5м и обостраним тротоарима
минималне ширине 1.5м.
- Улица Нова 3 је једна од секундарних саобраћајница приступног карактера са умиреним
саобраћајем. Њена превасходна функција је задовољење потреба станара у смислу колског
приступа објектима, али и да у свом окружењу не угрожава шетњу, одмор и игру деце
-
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испред зграда. У циљу задовољења ових потреба профил саобраћајнице планиран је са
коловозом ширине 6м и обостраним тротоаром ширине 2м.
Елементи попречног профила саобраћајница унутар регулацине ширине нису обавезујући, и могу
се мењати кроз даљу разраду техничке документације.
Бициклистички саобраћај
Пешачко-бициклистичка површина планирана је делом у профилу општинског пута, који води ка
Врујцима и планираном бањском комплексу, по траси постојеће "стазе здравља", а једним делом
је планирана и уз корито реке Љиг, као и у залеђу планираних комерцијалних делатности уз
Хаџи Рувимову улицу. Планирана ширина ових површина је од 3,5 до 6 m. Планирана дужина
пешачко-бициклистичких стаза на простору плана исноси 5км.
Паркирање
Јавно паркирање у обухвату нацрта плана решено је у функцији планираних намена површина,
тако што је из приступне саобраћајнице предложено паркирање стандардних димензија 2.5x5.0м.
Уз Дом здравља је планиран паркинг простор (око 135 паркинг места), који би задовољавао
потребе за паркирањем корисника дома здравља, а такође и корисника других јавних служби које
су планиране у непосредној близини овог простора. У зони комерцијалних делатности уз
Ибарску магистралу, формиран је паркинг капацитета 85 паркинг места са приступном
саобраћајницом која се везује на државни пут. У зони пансионско-апартманског смештаја и
бањско-лечилишног центра обезбеђено је око 140 јавних паркинг места. У зони Бабајићког
гробља формиран је паркинг капацитета око 100места, а у зони Лјушког гробља, такође је
предложен паркинг са 24 паркинг места. У Улици Милорада Драшковића и Рулићевој
предложено је подужно паркирање укупног капацитета 32 паркинг места. Укупан број паркинг
места илустративно приказаних у Плану генералне регулације износи око 650. Могуће је
планирање паркинга у оквиру претежних намена директно са саобраћајница или формирањем
паркинга са прилазом у оквиру сопствене парцеле. Поред предложених локација, паркирање на
нивоу плана може се организовати као улично, подужно у оквиру саобраћајница чији профил то
дозвоља.
Остале потребе за паркирањем решаваће се у оквиру индивидуалних парцела по важећим
стандардима.
Паркирање возила, обавезно је решавати уз објекте на отвореној површини припадајуће парцеле,
или у гаражама у оквиру објеката на припадајућим парцелама, према захтевима који проистичу
из намене објеката, а у складу са важећим стандардима и нормативима. Прорачун потребног
броја паркинг места за нове објекте, као и за објекте који се дограђују или реконструишу, се
заснива на следећим нормативима:
*Нормативи за планирање паркирања
Намена
1 паркинг место на:
Становање
1 стан
Хотел (према категорији) 2-10 кревета + 1 п.м. за аутобусе на 30 кревета
Хотел (апартманског типа)
2 апартмана
Тржни центри
55 m2 БРГП
Ресторани и кафане
4-8 столица
Спортски објекти
10-14 гледалаца
Верски објекти
20 m2 БРГП
Бископ, дом културе
5-10 седишта
Производно-прерађивачки
и индустријски објекти
8 запослених
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Банке
70м2
Медицинске установе
70м2
Административне установе
70м2
Поште
150м2
Трговина на мало
100м2
Јавни превоз путника
Линије јавног путничког превоза се организују на свим планираним путевима, у складу са
саобраћајним захтевима и потребама. На државном путу IБ реда, планирано је да се нише за
аутобуска стајалишта одвоје од саобраћајне траке разделним острвом. Уз Ибарску магистралу
(државни пут I реда), у зони кружне раскрснице, планирана је површина за смештај аутобуске
станице. Њен положај, као и положај прикључка на јавне саобраћајнице – Улице Нове 1,
омогућава несметан и безбедан приступ аутобусима до планираног комплекса аутобуске станице.
Предвиђена је за опслуживање путника у доласку, одласку и транзиту, а са планираним
аутобуским стајалиштима на Ибарској магистрали испред саме аутобуске станице, могуће је и
квалитетно опслуживање путника који користе пролазне линије аутобуског превоза, које у
знатној мери учествују у укупном превозу путника. Планирани капацитет аутобуске станице је
10 аутобуских перона, 10 паркинг места за аутобусе и 32 паркинг места за аутомобиле и такси
возила.
Транспортне површине
У зони Ибарске магистрале, планиран је јавни паркинг за тешка теретна возила и путничке
аутомобиле који броји око 60 ПМ за путничке аутомобиле и око 15 места за тешка теретна
возила. Улаз на овај простор ће се остварити са Ибарске магистрале, као једносмерни из правца
Београда, док је излаз са планираног паркинга предвиђен на Улицу Нову 1, испред зоне кружне
раскрснице. Имајући у виду да се овакав излаз са паркинга може реализовати тек након
реализације потпуно нове саобраћајнице (Улица Нова 1) и саме кружне раскрснице, планом је
дато прелазно решење до реализације новопланираних саобраћајних површина. Прелазно
решење дато је у виду улива на Ибарску магистралу са адекватном ширином и прописаним
заобљењем (приказано сивом бојом). На овај начин прелазно решење би функционисало као
једносмерни саобраћајни прикључак на државни пут првог Б реда. Сервисна саобраћајница која
се везује на Ибарску магистралу одвојена је од магистралног пута појасом зеленила ширине 4м.
Након реализације Улице Нове 1, може се остварити прикључак паркинг простора који је
предвиђен у ПГР-у и искључити привремени улив на Ибарску магистралу. Планирано је
озелењавање самог паркинг простора појасом зеленила минималне ширине 3м.
Пешачки саобраћај
Обзиром на специфичност положаја и атрактивност планираних садржаја на предметном
продстору, посебна пажња посвећена је пешачком и бициклистичком саобраћају . Пешачке
површине у виду стаза, тротоара платоа планиране су дуж читавог простора у циљу безбедног
кретања пешака као и могућности њиховог окупљања и организовања манифестација. Системом
бициклистичко-пешачких комуникација омогућено је повезивање свих садржаја обрађиваног
простора са кључним правцима кретања. Мрежа пешачко-бициклистичких стаза и тротоара уз
готово све колске саобраћајнице омогућава безбедност свих учесника у саобраћају. Површине
резервисане за кретање пешака планиране су уз све саобраћајнице, обостраним, тротоарима
минималне ширине 1,5 m, и као пешачке комуникације унутар појединих намена. Такође,
пешачка кретања планирана су и по пешачко-бициклистичкој стази приказаној на одговарајућем
графичком прилогу.
Укупна површина планиране саобраћајне мреже на простору Плана генералне регулације –
коловоз, тротоари, паркинзи пешчко-бициклистичке, рекреативне стазе и платои износи 499
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670м2 што је око 10% укупне површине Плана. Површина намењена функцији планираног
аутопута Е-763 износи 227 406 м2 , око 4%Укупне површине обрађиваног простора.
ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Приликом планирања предметног подручја утврђен је одговарајући еколошки модел, којим је
одређен начин организовања јавних зелених површина у складу са планираним наменама. У
оквиру зона различитих категорија зеленила штите се основне природне вредности, а будући
развој подразумева читав низ планских мера којима се делује у правцу очувања, унапређења и
спречавања девастације природних одлика пејзажа. Издвојене су следеће категорије зеленила:
Уређене зелене површине
Уређене зелене површине јављају се као зелене површине парковског карактера, зеленило уз
колске, пешачке и бициклистичке саобраћајнице, паркинзи и као зеленило у виду уређеног
речног приобаља.
Парковско зеленило као најважнији елемент система зеленила има и свој социјални значај, као
фактор неутрализације специфичних услова насеља. Оно ће бити организовано у зони бањских
садржаја, као и у околини изворишта.
Озелењавање површина дуж колских и пешачких саобраћајница, паркинг простора и разделних
трака, спроводи се линеарном садњом. У композиционом смислу ова категорија зеленила чини
осовину зелених површина и игра улогу повезивања зеленила насеља у јединствен систем. Поред
естетске улоге коју игра ова категорија зеленила, она утиче и на побољшање комфора током
вожње, санитарно-хигијенских и микроклиматских услова.
Уређено речно приобаље подразумева зеленило у форланду реке, које треба додатно уредити и
оплеменити новим садним материјалом, побољшати еколошки статус и опремити различитим
садржајима и мобилијаром, а нарочито стазама за шетњу и вожњу бицикла. Вегетација у оквиру
обале и њеног уређења утиче на земљиште да интензивније упија падавине, спорије отиче до
водотока, чиме се отклања могућност поплаве, а ствара богат водоток.
ОСТАЛО ЗЕЛЕНИЛО
Спортско рекреативне зелене површине
Ова категорија зелених површина јавља се у склопу спортско-рекреативних садржаја. То је
зеленило које прати спортске терене, а има улогу формирања повољније микроклиме и угоднијег
амбијента за бављење спортом. Ове зелене површине најчешће су опремљене пратећим
мобилијаром и инфраструктурним садржајима.
Шумско и пољопривредно земљиште
На контактној зони са урбаним ткивом налазе се пољопривредне површине (њиве, ливаде,
воћњаци), које заузимају значајан део подручја плана. Оне су на појединим местима испресецане
шумским склоповима различите величине. Ове површине неопходно је заштитити од непланске
градње и неадекватног депоновања отпада, а при том посебно обратити пажњу на очување
биодиверзитета.
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2.2.2 Општa правила уређења мреже јавне коминалне инфраструктуре
2.2.2.1 Хидротехничка инфраструктура

Водоводна мрежа
Тренутне потребе насеља Љиг и свих оних који се снабдевају водом са изворишта ''Врело'' је око
30 l/s из разлога што је постојећа мрежа тако конципирана. Будући развој система
водоснабдевања ослања се на постојеће снабдевање водом. У снабедавњу водом приоритет се
даје локалним извориштима проширењем водозахвата ''Врело'' 15-17 l/s и ''Бунара'' код бање Љиг
2x5 l/s, а недостајуће количине се обезбеђују из регионалних система у спрези са рационално
искоришћеним локалним извориштима површинских и подземних вода из приобалних алувиона.
Отварањем новог подземног изворишта ''Ћелије'' у долини реке Љиг, првенствено се планира
снабдевање водом насеља узводно уз реку Љиг и сам град Љиг. Према водопривредној Основи
РС, другом фазом развоја регионалног система до 2020. Године снабдевање водом општине Љиг
планирано је из водоакумулације ''Струганик'' на реци Рибници са одговарајућим постројењем за
пречишћавање воде. У перспективи потребно је повећати капацитет система превођењем воде из
других сливова (Увац, Рзав, Средња Дрина). Ради квaлитетног снабдевања водом свих делова
насеља Љиг планира се замена свих дотрајалих цеви висококвалитетним цевима и раздвајање
насеља на две висинске зоне. Прва висинска зона била би до коте 170 мнм, а друга висинска зона
се простире од коте 170 мнм до коте 220 мнм. За сваку висинску зону планира се одговарајући
резервоар. Дистрибутивна мрежа се планира као прстенаст систем који доприноси бољој
расподели воде кроз насеље. Сви цевоводи су најмање димензије O100мм, односно примарни
цевововди прве зоне су од тврдог полиетилена ДН 160мм. Постојећа водоводна мрежа се
реконструише и уводи у трасе јавних саобраћајних површина. Снабдевање водом насеља Љиг
конципира се у више фаза и етапа у складу са развојем примарних система водовода и објеката.
За I висинску зону планира се резервоар V=200м3 на коти око 195 мнм, испод постојећег
резервоара, а за II висинску зону користиће се постојећи резервоар V=300м3 на коти око 235 мнм
и планира се нови резервоар ''Остењак'' V=150м3 на коти око 240 мнм на левој страни реке Љиг.
Синхронизовани рад ових резервоара прве и друге висинске зоне је битан за равномерно
снабдевање водом свих потрошача у насељу Љиг. Од резервоара прве висинске зоне вода се
гравитационо упушта у дистрибутивну градску мрежу која долази до пумпне станице ''Остењак''
20 l/s која препумпава воду у резервоар ''Остењак'' V=150м3. Из овог резервоара се вода
дистрибуира ка другој висинској зони са те стране реке Љиг.
У прелазној фази до изградње резервоара друге зоне на левој страни реке Љиг за потрошаче који
припадају другој висинској зони планира се компактно постројење – ''бустер станица'' за
повећање притиска лоцирано у ширем кругу око основне школе. Како у насељу Љиг не постоји
хидрантаска мрежа, кроз насеља су предвиђени и противпожарни надземни хидранти на
растојању до 150 м у складу са Правилником о техничким нормативима за хидрантске мреже.
Планира се доношење нових ''Решења'' која треба усагласити са постојећом Одлуком о
одређивању зона и појасева санитарне заштите изворишта ''Врело'' у складу са правилником о
начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Службени
гласник Републике Србије бр. 92/08). Усклађивање ће се извршити израдом елабората о зонама
санитарне заштите изворишта у коме се приказују површине и просторно пружање зона
санитарне заштите.
Канализациона мрежа
Планирана је реконструкција и допуна потребне уличне канализационе мреже; увођење
сепарационог система канализације дуж планираних саобраћајница; проширење постојеће
канализационе мрежа ради успостављања пуне функције комплетног система. Планира се
изградња јединственог канализационог система за одвођење отпадних вода из насеља и привреде,
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прикупљање истих у главни колектор поред реке Љиг и одвођење до постројења за
пречишћавање на локацији низводно од насеља. Главни колектор ће се продужити до
предвиђеног ''Постројења'' (ППОВ) чија је локација ван границе овог планског документа. На
главним колекторима на крају поставиће се постројење за пречишћавање употребљених вода
(ППОВ) које ће осигурати захтевну категоризацију реке Љиг (IIа класа - станица Боговађа) и
резервисати простор за његову локацију ван насељеног места. За насеље Љиг ППОВ градиће се у
две фазе. Укинуће се постојећи излив отпадних вода у реку Љиг. Минимална димензија фекалне
канализације је O 250мм. Паралелно са развојем саобраћајне инфраструктуре планира се
изградња кишне канализације. Атмосферске воде прикупњене мрежом кишних канала и ригола
испуштају се на више места у постојеће водотоке, по хидрографским целинама. На месту излива
планирају се сепаратори и таложници. Увођење атмосферских вода у феклане канале није
дозвољено. Минимална димензија кишних канала је O 300мм. За димензионисање
канализационих цевовода и постројења (ППОВ) неопходно је израдити идејни пројекат
канализације за насеље Љиг.
Водопривреда
У наредном планском периоду радиће се на регулацији реке Љиг у циљу заштите од поплава,
пољопривредног земљишта, стамбених и инфраструктурних објеката (укључујући и аутопут). За
заштиту од великих вода примениће се санационе мере, биолошке и техничке, уз обнављање
вегетације, изградњу преграда на бујицама и спречавање нанаоса материјала и поплавног таласа,
са антиерозивним уређењем сливова. Изградња дуж водотокова подлеже условима водопривреде,
примењују се одредбе Закона о водама (Службени гласник РС бр. 30/2010). У принципу, изградња
објеката је могућа ван дефинисане зоне водног земљишта, уз услов да се објекти граде изван
дејства стогодишње велике воде. На водним земљиштима дозвољена је изградња објеката који су
у вези са коришћењем вода
– водопривредних, туристичких, рекреативних, инфраструктурних и сл.
Водно земљиште у зони Љига дефинисано је положајем регулационе линије насипа или
обалоутврде за регулисане делове корита, односно границом водног земљишта утврђеном
Законом о водама за нерегулисане делове корита. Водно земљиште текуће воде јесте корито за
велику воду и приобално земљиште. Корита водотока димензионишу се на стогодишње воде.
Очуваће се квалитет вода у водотоку, у складу са захтеваном класом за притоке реке Љиг високе
класе (I и I/II), јер је реч о зонама изворишта, за реку Љиг низводно од града Љига IIa класа
(станица Боговођа). Изградиће се одводни канали и уређаји за пречишћавање атмосферских и
употребљених вода пре упуштања у најближи водоток.
Услови за постављање хидротехничких исталација у појасу Државних путева ( државни
пут I Б реда број 22 и државни пут II A реда број 150)
Да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа
пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви,
- Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајних тачака попречног
профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,0м са
сваке стране, на ванградској деоници пута,
- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза
горње коте заштитне цеви износи 1,50м,
- Минимална дубина предметних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе
на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице
земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,0м од највише коте
коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.
Услови за паралелно вођење инсталација предметним путем:
-
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-

-

Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,0м од крајње тачке
попречног профила пута (ножице насипа трупа или спољне ивице путног канала за
одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети
режим одводњавања коловоза, на ванградској деоници пута,
На местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се
испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута,
На градској деоници пута инсталације поставити на минимум 1,20м – 1,50м од крајње
тачке коловоза државног пута, тј. Испод тротоара,
Не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или
насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијале за отварање клизишта.
2.2.2.2 Електроенергетска инфраструктура

На основу планираних грађевинских објеката као и намени појединих делова овог плана
очекиваноа је потреба повећања потрошње електричне енергије за снабдевање потрошача.
Овим планом се предвиђа повећање потрошње електричне енергије па се предвиђа повећање
броја електроенергетских објеката.
За делове овог плана за које се не раде нижи плански акти прикључење објеката предвидети на
постојећу дистрибутивне трафо станице а услед повећања снаге по опотреби извршити
проширење постојећих трафо станица. Простор овог плана у којима се предвиђа израда
детаљних планова регулације у нижим планским актима урадити анализу потребног броја
дистрибутивних трафо станица напонског нивоа 10/0.4кВ/кВ. и за планиране трафо станице
предвидети локације на јавним површинама.
На основу потреба у електричној енергији за станованје и производне делатности планом се
предвиђају следећи електроенергетски инфраструктурни објекти и инфраструктура:
Трансформаторска станица 35/10kv/kv и 110/35 kv / kv
Перспективним плановима Електро мрежа Србије, планирано је да се у селу Цветановци,
удаљена од Љига око 2км, изгради трансформаторска станица 110/35МVА у првој фази снаге
1x31,5МVА.
Ова трансформаторска станица 110/35kV градиће се као отворено постројење на страни 110kV, а
постројење 35kV биће смештено у објекту.
Инсталисану снагу постојеће ТС 35/10kV „Љиг“ је, са 2x8МVА, могуће реконструисати и
повећати јој инсталисану снагу на 2x12,5МVА што ће бити довољно у наредном 10-огодишњем
периоду да задовољи пораст вршне снаге постојећих потрошача и нових прикључних потрошача.
Кабловски и надземни вод 35 kv

На предметној локацији како је назначено у опису постојећег станја локације која је предмет
овог плана постоје 35 kV -ни далеководи који повезују постојећу трафо станицу 35/10kV/kV са
другим трафо станицама које заједно чине 35 kV-ну мрежу односно са којих се обезбеђује
напајанје трафо станице на која напаја простор овог плана са више страна 35kV-ним напоном.
Овим планом је предвиђено полагање 35 kV-них каблова који ће се полагати у земљу односно
предвиђено је измештање 35kV-них далековода подземном 35kV-ном мрежом(кабловима).
Каблове полагати у меки терен у тротоарским пвршинама на дубини не мањој од 1м. Уколико се
каблови морају полагати испод саобраћајница које се граде потребно је извршити одговарајућу
механичку заштиту каблова.

63

Трансформаторска станица 10/0.4kv/kv
Поред постојећих трафо станица којима се предметни конзум напаја електричном енергијом, а
на основу потреба предвиђено је постављање нових трафо станица снаге 630kVA и 2х630kVA. .
Трафо станице су називног напона 10/0.4kVA, а стварну снагу ће одредити надлежна
електродистрибутивна организација према потребама и захтевима од стране корисника у
поједионом временском периоду као и у нижим планским актима. Све трафо станице морају
бити димензионисане за опрему до 1000kVA, док су прорачуном рачунати трансформатори
снаге 630kVA. Нове трафо станице се повезују у 10kV-ни прстен тако да буду најмање 2 пута
пролазне односно да имају двострано напајање.
Напајање нових трансформатора предвиђено је кабловски од постојеће трафо станице 35/10kVA.
Трафо станица је у грађевинском смислу монтажно бетонска. Тип будућих трансформатора ће
одредити надлежна електродистрибутивна организација а предлог у овом планиу су трафо
станице са уљним трансформаторима. Стварни тип трансформатора одредиће надлежна
електродистрибутивна организација у чијем саставу је одржавање истих.
Положај трафо станица је изабран како према потрошачима тако и према могућем месту на
основу урбанистичких решења. При избору локације водило се рачуна да:
 трафо станица буде што ближе оптерећењу
 прикључни водови високог и ниског напона буду што краћи, а њихов расплет што
једноставнији
 да до трафостаница постоји лак прилаз ради монтаже грађевинског дела, енергетских
трансформатора и остале опреме
За делове овог плана за које се не раде нижи плански акти приклјучење објеката предвидети на
постојећу дистрибутивне трафо станице а услед повећања снаге по опотреби извршити
проширење постојећих трафо станица. Простор овог плана у којима се предвиђа израда
детаљних планова регулације у нижим планским актима урадити анализу потребног броја
дистрибутивних трафо станица напонског нивоа 10/0.4кВ/кВ. и за планиране трафо станице
предвидети локације на јавним површинама.
Планиране трансформаторске станице 10/0.4kV/kV изградити као слободностојећe (МБТС) или
зиданe у склопу објекта, у зависности од расположивог простора за предложене локације. Тачан
положај трафо станице биће одређен пројектном документацијом и условима надлежног
електродистрибутивног предузећа.
Новопланирана трафо станица ТС 10/0.4kV/kV се постављају у наменски пројектованом
простору односно у посебним монтажно-бетонским кућицама у равни терена. Распоред опреме и
положај енергетског трансформатора морају бити такви да обезбеде што рационалније
коришћенје простора, једноставно руковање, уградње и замена појединих елемената и блокова и
омогући ефикасну заштиту од директног додира делова под напоном. Код извођења, извођач је
дужан ускладити своје радове са осталим грађевинским радовима на објекту, како не би долазило
до отежавања већ изведених радова и поскупљења градње.
Основне карактеристике планираних трансформаторских станица 10/0.4kV/kV су:
називни виши напон
10000V
називни нижи напон
400/231V
капацитет ТС
2000kVA
снага трансформатора
1х630kVA
тип трансформатора-уљни
учестаност
50Hz
снага кратког споја сабирнице
10kV 250MVA
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Трафо станица мора имати одвојена одељења и то два за смештај трансформатора и трећа
просторија за смештај развода(разводних ормана) вишег и нижег напона.За свако одељенње је
потребан несметан приступ што је остварено у типским монтажно бетонским трафо станицамаобјектима.
Разводни блок вишег напона планираних трафо станица садржи најмање 4 ћелије и то
две(доводно-одводне) кабловске ћелије, једну резервну кабловску ћелију и једну
трансформаторску ћелију. Развод нижег напона сваке трафо станице садржи два поља и то
прикључно поље и разводно-одводно са 8 извода и пољем јавне расвете. За трансформаторске
станице које се граде у објекту и непосредно уз стамбене објекте треба предвидети сигурну
звучну и топлотну изолацију. Просторије за смештај трансформатора између ослонца темеља
трансформатора и трансформатора поставити еластичну подлогу. Звук који производи
трансформатор потребно је ограничити на 55dB дању и 40dB ноћу, рачунајући на границу
објекта.
Пројектом уређења терена предвидети камионски приступни пут до трафо станице који мора да
има минималну ширину 3m до најближе јавне саобраћајнице. Локација планираних трафо
станица дата је у графичком прилогу са тежњом да свака трафо станица буде уз јавну
саобраћајницу.
Инветитори су дужни да обезбеде пројектну документацију за грађење планираних трафо
станица, као да обезбеди техничку контролу (ревизију) тих пројеката. Инвеститори су дужни да
обезбеде техничку документацију за издавање грађевинске дозволе, као и стручни надзор над
извођењем радова. након завршетка радова, инвеститор је дужан захтевати вршење техничког
прегледа након чега поднети захтев за употребну дозволе.
Трафо станице су повезане са постојећим 10kV-ним каблом или евентуално постојећим
далеководом, а ради обезбеђења сигурног напајања међусобно су повезане у прстен тако да се
све трафо станице напајају двострано односно све су два пута пролазне са високонапонске
стране. Трафо станице су повезане 10kV-ним каблом типа и пресека IPO 13А 3х150mm2, односно
комплетну планирану 10kV-ну мрежу извести кабловима чији тип и пресек одреди стручна
служба надлежне електродистрибуције.
Поред горе поменутих монтажно бетонских трафо станица могуће је поставити и трафо станице
манје снаге у руралним деловима плана као и на тешко приступачном терену које су манје снаге
до 250кВА. Овакве трафо станице могу се градити као стубне трафо станице и исте ће бити
повезане надземним 10кВ-ним далеководом.
Просторијама ТС 10/0,4kV обезбедити приступ изградњом приступног пута најмање ширине
3,00м носивости 5t до најближе јавне саобраћајнице
Број трафо станица као и снагу одредиће нижи плански акти као и одговарајући главни пројекти
мреже.
Кабловски и надземни вод 10kv
Планиранe трафо станицe 10/0.4kV/kV капацитета 400kVА, 630kVА и 1000kVА прикључити на
електроенергетску мрежу 10kV-ним кабловским водом. При планирању полагања кабла све
постојеће каблове као и постојеће далеководе који су угрожени планираном изградњомизградњом нових саобраћајница или објеката изместити на безбедно место. Сви новопланирани
10kV-ни водови су подземни следећих карактеристика:
номинални напон, 10kV
тип кабла NPO13А 3х150mm2 или NHP 49-А 3х1х150mm2
номинална струја 225А
Траса планираних 10kV-них каблова приказане су у графичком делу.
Каблове полагати слободно у кабловском рову, димензија 0.4х0.8m, а на местима пролаза
каблова испод саобраћајница, као и на свим оним местима где се може очекивати повећано
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механичко оптерећење кабла(кабал треба изоловати од средине кроз коју пролази), кроз
кабловску канализацију, смештену у рову дубине 1m.
Након полагања, а пре затрпавања, инвеститор је дужан обезбедити катастарско снимање тачног
положаја кабла, у складу са законским одредбама. На том снимљеном графичком прилогу трасе
кабла треба означити тип и пресек кабла, тачну дужину трасе и самог кабла, место његовог
укрштања, приближавањеили паралелно вођење са другим подземним инсталацијам, место
пололожене кабловске канализације са бројем коришћених и резервних цеви.
Дуж трасе каблова уградити стандардне ознаке које означавају кабл у рову, промену правца
трасе, место кабловске спојнице, почетак и крај кабловске канализације, укрштање,
приближавање или паралелно вожењекабла са другим кабловима и осталим подземним
инсталацијама. и сл. Евентуално измештање постојећих каблова, због нових урбанистичких
решења, вршити уз обавезно представника надлежне електродистрибуције и под његовом
контролом. У том случају откопавање кабла мора бити ручно, а сам кабал мора бити у
безнапонском стању.
При извођењу радова предузети све потребне мере заштите радника, грађана и возила, а
заштитним мерама омогућити одвајање пешачког и моторног саобраћаја. На местима где је, ради
полагања каблова, извршити исецање регулисаних површина, исте довести у првобитно стање.
Инвеститори су дужни да обезбеде пројектну документацију за извођење кабловских 10kV-них
водова, као и да обезбеде техничку контролу тих пројеката. Инвеститори су дужни да обезбеде
потребну документацију за издавање грађевинске дозволе, као и стручни надзор над извођењем
радова. након завршетка радова, инвеститор је дужан захтевати вршење техничког прегледа и
након њега поднети захтев за издавање употребне дозволе.
Повезивање трафо станица мање снаге до 250кВА а које се поставлјају на бетонским стубовима
повезати надземним 10кВ-ним далеководом. Ове трафо станице предвидети за поставлјанје у
руралним и неприступачним преелима који постоје у плану.
Дистрибутивна мрежа 10kV градиће се у ужем градском подручју као подземна (кабловска)
постављена испод тротоарског простора и слободних површина, у рову дубине 0,8м ширине у
зависности од броја каблова.На ширем градском подручју дистрибутивна мрежа 10kV градиће се
или подземно или као надземна на бетонским стубовима.
Кабловска мрежа 0.4kv
Планирана електроенергетска мрежа ниског напона је обликована као радијална, кабловска
највећим делом подземна или једним делом као надземна у зависности од потрошача који се
прикључују. Нисконапонска надземна и подземна мрежа планирана је према урбанистичким
захтевима и условима које је одредила надлежна организација електродистрибуције
Постојећа нисконапонска мрежа у неким деловима простора остаје у планираним
саобраћајницама и потребно је извршити њено измештање у тротоару по важећим прописима за
ове радове.
У циљу обезбеђења напајања планираних објеката квалитетном електричном енергијом
изградиће се из новопланираних трафо станица потребан број нисконапонских кабловских
извода до кабловских прикључних ормана који ће се поставити на фасади или у регулационој
линији будућих објеката (као слободностојећи).
У делу локација која је предмет овог плана предвиђена је подземна нисконапонска мрежа. Део
нисконапонске постојеће надземне мреже потребно је у одређеном временском периоду
заменити подземним каблом.
Кабловска 1kV-на мрежа ће се изводити каблом типа PPOO AS(Ј) пресека 3х150mm2+70mm2 или
4х150mm2.
Трасе нисконапонске мреже биће одређене конфигурацијом и распоредом објеката које напајају
и прате регулациону линију колске и пешачке комуникације и усклађују се са осталим објектима
инфраструктуре.
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Каблове полагати слободно у кабловском рову, димензија 0.4х0.8m, а на местима пролаза
каблова испод саобраћајница, као и на свимоним местима где се може очекивати повећано
механичко оптерећење, кабал(кабал треба изоловати од средине кроз коју пролази), кроз
кабловску канализацију, смештену у рову дубине 1m. Након полагања а пре затрпавања кабла,
инвеститор је дужан да обезбеди катастарско снимање тачног положаја кабла, у складу са
законским одредбама, На том снимљеном графичком прилогу трасе кабла треба означити тип и
пресек кабла, тачну дужину трасе и самог кабла, место његовог укрштања, приближавање или
паралелно вођење са другим подземним инсталацијам, место пололожене кабловске канализације
са бројем коришћених и резервних цеви.
Уколико то захтевају технички услови стручне службе надлежне електродистрибуције, заједно са
каблом на око 0.4m дубине у ров положити траку за уземљење, FeZn 25х4mm.
Дуж трасе каблова уградити стандардне ознаке које означавају кабл у рову, промену правца
трасе, место кабловске спојнице, почетак и крај кабловске канализације, укрштање,
приближавање или паралелно вођење кабла са другим кабловима и осталим подземним
инсталацијама. и сл. Евентуално измештање постојећих каблова, због нових урбанистичких
решења, вршити уз обавезно представника eлектродистрибуције и под његовом контролом. У
том случају откопавање кабла мора бити ручно, а сам кабал мора бити у безнапонском стању.
При извођењу радова предузети све потребне мере заштите радника, грађана и возила, а
заштитним мерама омогућити одвајање пешачког и моторног саобраћаја. На местима где је, ради
полагања каблова, извршити исецање регулисаних површина, исте довести у првобитно стање.
Инвеститори су дужни да обезбеде пројектну документацију за извођење кабловских 1kV-них
водова, као и да обезбеде техничку контролу тих пројеката. Инвеститори су дужни да обезбеде
потребну документацију за издавање грађевинске дозволе, као и стручни надзор над извођењем
радова. након завршетка радова, инвеститор је дужан захтевати вршење техничког прегледа и
након њега поднети захтев за издавање употребне дозволе.
Од нових трафо станица се полажу нисконапонски 1kV-ни каблови за напајање електричном
енергијом потрошача тако и за осветљење улица(саобраћајница). Пресек каблова
нисконапонских потрошача као и уличне расвете биће одрећен условима надлежне
електродистрибутивне организације и главним пројектима објеката на основу стварних
једновремених снага објеката. Нисконапонски каблови су типа PP41/А 4х150mm2. На објектима
поставити кабловске прикључне ормане типа KПK 3х200А система улаз-излаз који се могу
међусобно повезивати или каблове довести до ормана у којима ће се поставити уређаји за
мерење потрошље електричне енергије односно до истурених мерних места.
У тротоару или меком терену предвиђено је полагање 1kV-них каблова као и нових 10kV-них
каблова. Каблови се полажу на прописним дубинама у просеку на 0.8m и при полагању се мора
водити рачуна о међусобном растојању са другим инсталацијама или паралелном вођењу истих.
При преласку кабва испод саобраћајница предвиђено је полагање најмање две ПВЦ цеви
пречника 110mm.
Полагање свих каблова извести према важећим техничким условима за ову врсту делатности. на
местима где се енергетски каблови воде паралелно или укрштају са другим врстама инсталација
водити рачуна о минималном растојању које мора бити следеће за разне врсте инсталација:
o при паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмањи
хоризонтални размак је 0.5m за каблове 1kV,10kV, односно 1m за каблове 35kV.
Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од 0.5m.
Енергетски кабал се полаже на већој дубини од телекомуникационог кабла. Уколико се
размаци не могу постићи енергетске каблове на тим местима провести кроз цев. при
укрштању енергетских каблова са телекомуникационим кабловима потребнои је да угао
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буде Што ближи правом углу. Угао укрштања мора бити најмање 45 степени. При
укрштакаблова за напоне 250V најмање вертикално растојање мора да износи најмање
0.3m а за веће каблове 0.5m.
o При хоризонталном вођењу енергетског кабла са водоводном или канализационом
инфраструктуром(цеви) најмаљи размак износи 0.4m. Енергетски кабал се при укрштању
полање изнад водоводне или канализационе цеви на најмањем растојању од 0.3m.
Уколико се ови размаци не могу постићи, на тим местима енергетски кабал положити
кроз заштитну цев.
o При хоризонталном вођењу каблова и топловода најмање растојање између каблова и
спољне ивице топловода мора да износи 0.3 односно 0.7m за каблове напонског нивоа
10kV. Није дозвољено полагање каблова изнад топловода. При укрштању енергетских
каблова са каналима топловода минимално вертикално растојање мора да износи 0.6m.
Енергетске каблове при укрштању положити изнад топловода. На овим местима топлотну
изолацију од изолационог материјала(пенушави бетон дебљине 0.2m. При паралелном
вођењу и укрштању енергетског кабла за јавно осветљење и топловода најмањи размак је
0.1m.
На ширем подручју плана нисконапонска мрежа може бити грађена и као ваздушна
поставлјанјем бетонских стубова на којима се поставлја самоносиви кабловски сноп X00/0-A
пресека према потребној снази потрошача који ће бити напајани са ове мреже. Сноп мора
садржати и 2х16мм2 за напајање уличног осветљења.
Услови за постављање исталација у појасу Државних путева ( државни пут I Б реда број 22
и државни пут II A реда број 150)
На простору који је предмет овог плана пролазе и саобраћајнице- јавни путеви који су у
власништву Јавног предузећа ''Путеви Србије'' и за које се полагање и изградња
електроенергетске и телекомуникацоне инфраструктуре мора вршити на следећи начин и
испуњавати следеће услове:
 У заштитном појасу јавног пута на осноаву члана 28.став 2. Закона о јавним
путевима(''Сл.гласник РС'', број 101/2005), може се градити, односно постављати
телекомуникациони и електроенергетски водови, инсталације и постројенја и сл., по
предходно прибављеној сагласности управљача јавног пута који садржи саобраћајнотехничке услове.
 Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро
путеви-својина Републике Србије, и на којима се ЈП ?Путеви Србије'', Београд води као
корисник, или је ЈП 'Путеви Србије'', Београд правни следбеник корисника.
Општи услои за постављање инсталација:
 Трасе планиране инсталације се морају пројектно усагласити са постојећим инсталацијама
поред и испод предметних путева.
Услови за укрштање инсталација са предметним путем:
 Укрштања инсталација са путем може се вршити искључиво механичким подбишивањем
испод трупа пута,управно на пут,, у прописаној заштитној цеви.
 Заштитна цев мора бити постављена и пројектована на целој дужини између крајњих
тачака попречног профила пута(изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза),
увећана за по 3м са сваке стране, на ванградској деоници пута
 Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза
до горње коте заштитне цеви износи 1,5м.
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 Минимална дубина прдеметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за
одводњавање(постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне
цеви износи 1,2м.
 Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе
на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице
земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7м од највише коте
коловоза до ланчанице, при најнеповолјнијим температурним условима.
Услови за паралелно вођење инсталација на предметном путу:
 Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3м од крајње тачке попречног
профила пута(ножице насипа трупа путаили спољне ивице путног канала за
одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети
режим одводњавања коловоза, на ванградској деоници пута,
 На местима где није ммогуће задовољити услове из предходног става мора се
испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута
 На градској деоници пута инсталације поставити на минимуму 1,2м-1,5м од крајње тачке
коловоза државног пута, тј. испод тротоара.
 Инсталације се не смеју водити по банкинама, по косинама усека или насипа, кроз јаркове
и кроз локације које могу бити иницијале за отварање клизишта
 За све предвиђене интервенцији и инсталацује које се воде кроз земљишни појас(парцела
пута) потребно је да се обрати ЈП ''Путеви Србије'' за прибављање услова и сагласности за
израду пројектне документације изградњу и постављање истих, у складу са чланом
14.Закона о јавним путевима(''Сл.гласник РС'', 101/2005) и чланом 133.став 14.Закона о
планирању и изградњи(Сл.гласник РС'', број 72/09, 81/09, 64/10-УС и 24/11)
Осветљење јавних површина
Овим планом се делом дефинише јавно осветљење као саставни део урбанистичке целине тако да
га треба и изградити у складу са урбанистичким и саобраћајно-техничким захтевима тежећи да
инсталација осветљења постаане интегрални елемент урбане средине.. при планирању осветљења
саобраћајница и осталих површина мора се осигурати минимални осветљај који ће обезбедити
кретање уз што већу сигурност и комфор свих учесника у ноћном саобраћају, као и у томе да
инсталација осветљења има и своју декоративну функцију. Зато се при решавању уличног
осветљења мора водити рачуна о све четири основна мерила квалитета осветљења:
 ниво сјајности коловоза и прописан ниво осветљености за одвајање нормалног саобраћаја
 подужна и општа равномерност сјајности
 ограничавање заслепљивања(смањење психолошког бљештања)
 визуелно вођење саобраћаја
По важећим препорукама CIE(Publication CIE115,1995.год), све саобраћајнице за моторни и
мешовити саобраћај су сврстане у пет светлотехничких класа, М1 до М5 а у зависности од
категорије пута и густине и сложености саобраћаја као и од постојећих средства за контролу
саобраћаја (семафора, саобраћајних знакова) и средстава за одвајање појединих учесника у
саобраћају. Следећа табела даје вредност побројаних светлотехничких параметара који још увек
обезбеђују добру видљивост и добар видни комфор:
Светлотехничка
класа

M1
M2

Lsr

U0

U1 минимално Т1

минимал
но
(cd/m2)
2.00
1.50

минимално
(Lmin/Lsr)

(Lmin/Lmak)

минима
лно (%)

0.40
0.40

0.70
0.70

10
10

SR минимално
(Еех/Еиn)
0.50
0.50
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M3
M4
M5

1.00
0.75
0.50

0.40
0.40
0.40

0.50
нема захтева
нема захтева

10
15
15

0.50
нема захтева
нема захтева

Што се тиче визуелног вођења саобраћаја, не постоји нумерички показатељи за његово
вредновање.
Поред наведених услова за осветљење јавне расвете мора задовољити и следеће параметре:
 економичност употребљених светиљки и стубова
 економичност при одржавању јавне расвете
 типизација јавне расвете
Постојеће јавно осветљење остаје и даље у функцији. У делу насеља где се планира
нисконапонска мрежа као надземна на истим стубовима НН мреже поставити одговарајуће
светиљке јавне расвете која ће се напајати подземно полагањем кабла у земљи. Напајање извести
каблом PP00 ASJ 4х25mm2. Избор стубова као и типа светиљке за јавно осветљење планираног
простора као и њихов тачан положај биће дефинисан главним пројектима јавног осветљења и у
складу са правилником града о осветљењу јавних површина.
При изради главних пројеката осветљења саобраћајница улице ће бити светлотехнички
класификоване, а на раскрсницама свих саобраћајница постићи светлотехничку класу за један
степен већу од самих улица које чине раскрсницу.
Код пешачких стаза и паркинга , унутар подручја плана , обезбедити средњу осветљеност од
20лукса, уз минималну осветљеност од 7.5лукса.
Расвету саобраћајница дефинисана је у зависности од категорије саобраћајница на следећи
начин:
Главне саобраћајнице су осветљење постављањем металних стубова висине 10-12m са
светиљкама чији извор светлости је натријум високог притиска(NаVT) снаге према
фотометриском прорачуну.
Осветљење свих интерних саобраћајница као и паркинга, пешачких стаза и шеталишта је
планирано са канделлаберским и металним стубовима висине до 5m са светиљком чији је извор
светлости натријум високог притиска или металхалогени извор светлости снаге према
фотометриском прорачуну. број светиљки биће одређен главним пројектима као и тачан тип.
При избору стубова и светиљки потребно је водити рачуна да се деоница ових саобраћајница уз
подручје плана не могу посматрати независно од осталог дела тих сааобраћајних праваца.
Напајање светиљки биће по траси која ђе се назначити за 1kV-не каблове. Из НН поља у
трафостаницама или самостојећих ормана а управљање(укључење-искључење) расвете је
предвиђено фото ћелијом или строномским уклопним сатом. Стварни пресек кабла биће одређен
главним пројектом на основу пада напона и других параметара.
2.2.2.3 Телекомуникациона инфраструктура
У центру Љига изграђена је збирна аутоматска телефонска централа (АТЦ) „Љиг“, а у насељима
Белановица, Славковица, Бадићи и Иваковци изграђене се крајње аутоматске централе.
Међумесна ТК мрежа остварена је оптичким кабловима и симетричним ТК кабловима. ТК мрежа
мањим делом је положена кроз ТК канализацију, а већим делом је изграђена као подземна ТК
кабловима положеним слободно у земљу или као надземна постављена на дрвене односно
бетонске стубове.
Мањи број објеката је прикључен на дистрибутивну мрежу преко унутрашњих кућних извода са
доњом врстом концентрације.
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Збирна АТЦ „Љиг“ ће са главном АТЦ „Ваљево“ бити повезана оптичким каблом довољног
капацитета. У наредном периоду предвиђено је да се изврши реконструкција и модернизација
постојеће ТК мреже. Затим повећање капацитета постојеће АТЦ „Љиг“ како би се прихватили
нови претплатници.
Дуж планираних саобраћајница у оквиру нових садржаја планира се изградња ТК канализације
капацитета од 2-4 ТК цеви ПВЦ (ПЕХД= Fi 110 mm). Планирана канализација гради се испод
тротоарског простора и слободних површина дуж постојећих планираних саобраћајница. Затим,
у складу са потребама претплатника потребно је изградити ТК мрежу са бакарним кабловима и
монтажу IP/DSLAM приступних уређаја. Ови приступни уређаји повезују се оптичким
кабловима са надређеном централном концентрацијом (АТЦ „Љиг“).
У 30 km индивидуалне градње потребно је изградити надземну дистрибутивну ТК мрежу, а у
зонама комерцијалне делатности, бањских и туристичких садржаја дистрибутивну ТК мрежу
градити као подземну. Капацитете ТК мреже пројектовати за крајње потребе претплатника.
На локацији која је предмет овог плана како је наведено у делу постојећег стања постоји ТТ
инфраструктура која се састоји од оптичких каблова и бакарних каблова. Оптичким каблом је
повезана главна централа АТЦ Љиг у Љигу са надређеном централом а планира се повезивање
оптичким каблом са истуреним претплатничким степенима у Белановици, Славковици, Бадићи и
Ивковци које представљају крајње централе. Овим планом се предвиђа повезивање АТЦ Љиг са
главном АТЦ Ваљево оптичким кабловима. Потребно је извршити реконструкцију
телекомуникационе мреже и извршити повећање капацитета постојеће АТЦ Љиг.а ради
приклјучења већег броја корисника услуга који ће се у наредном пеиоду појавити на предметној
локацији као и омогућаванје пружања најсавременијих телекомуникационих услуга. По потреби
предвидети и изградњу нових истурених претплатничких центара.
Постојећи оптички каблови као и бакарни каблови који се налазе уз саобраћајнице уколико се
нађу у коридору нове саобраћајнице потребно је изместити уз ивицу саобраћајнице.
У складу са потребама претплатника потребно је изградити ТК мрежу са бакарним кабловима и
монтажу IP/DSLAM приступних уређаја. Ови приступни уређаји повезују се оптичким
кабловима са надређеном централном концентрацијом (АТЦ „Љиг“).
За прикључење објеката у границама овог предметног плана планиране су нове трасе кабловске
ТТ канализације са припадајућим бројем ТТ окана као и трасе ТТ каблова. Кабловска ТТ
канализација планирана је дуж саобраћајница са 2-4 ТК цеви ПВЦ (ПЕХД) пречника 110mm.
Део постојеће ТТ инсталације (оптички и бакарни каблови) који се налазе у зеленилу овим
планом нису предвиђени за измештање али део ове инфраструктуре који се налази у парцелама
где је предвиђена изградња потребно је изместити према трасама које су дате у графичком делу
плана.
У 30 km индивидуалне градње потребно је изградити надземну дистрибутивну ТК мрежу, а у
зонама комерцијалне делатности, бањских и туристичких садржаја дистрибутивну ТК мрежу
градити као подземну. Капацитете ТК мреже пројектовати за крајње потребе претплатника.
Планирано је прикључење објеката где год је могуће подземно до концентрационих ормана на
објектима или у самим објектима у зависности од намене објекта.
У самим објектима у зависности од намене просторија предвидети одређен број телефонских
прикључница. Број прикључница, начин каблирања одредиће се главним пројектом инсталација
за сваки објекат а према техничким условима за прикључење објекта на телекомуникациону
мрежу које издаје надлежно телекомуникационо предузеће а који су саставни део пројектне
документације.
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При изградњи нове телекомуникационе мреже изградити и јавне телефонске говорнице у
објектима јавних установа или као самостојеће на улицама.
ТТ кабловску канализацију полагати са једне стране саобраћајнице где год је то могуће и са
супротне стране од енергетске инфраструктуре. За прелаз са једне на другу страну саобраћајнице
поставити најмање три ПВЦ (ПЕХД) цеви пречника 110mm као попречну везу и везу са
постојећом ТТ инфраструктуром.
За квалитетан пријем и дистрибуцију радио и ТВ сигнала предвиђена је изградња кабловског
дистрибутивног система(КДС). За трасу КДС предвиђена је једна ПВЦ (ПЕХД) цев у планираној
канализацији.
Услови за постављање исталација у појасу Државних путева ( државни пут I Б реда број 22
и државни пут IIA реда број 150)
На простору који је предмет овог плана пролазе и саобраћајнице- јавни путеви који су у
власништву Јавног предузећа ''Путеви Србије'' и за које се полагање и изградња
електроенергетске и телекомуникацоне инфраструктуре мора вршити на следећи начин и
испуњавати следеће услове:
 У заштитном појасу јавног пута на осноаву члана 28.став 2. Закона о јавним
путевима(''Сл.гласник РС'', број 101/2005), може се градити, односно постављати
телекомуникациони и електроенергетски водови, инсталације и постројенја и сл., по
предходно прибављеној сагласности управљача јавног пута који садржи саобраћајнотехничке услове.
 Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро
путеви-својина Републике Србије, и на којима се ЈП „Путеви Србије'', Београд води као
корисник, или је ЈП 'Путеви Србије'', Београд правни следбеник корисника.
Општи услови за постављање инсталација:
 Трасе планиране инсталације се морају пројектно усагласити са постојећим инсталацијама
поред и испод предметних путева.
Услови за укрштање инсталација са предметним путем:
 Укрштања инсталација са путем може се вршити искључиво механичким подбишивањем
испод трупа пута,управно на пут,, у прописаној заштитној цеви.
 Заштитна цев мора бити постављена и пројектована на целој дужини између крајњих
тачака попречног профила пута(изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза),
увећана за по 3м са сваке стране, на ванградској деоници пута
 Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза
до горње коте заштитне цеви износи 1,5м.
 Минимална дубина прдеметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за
одводњавање(постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне
цеви износи 1,2м.
 Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе
на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице
земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7м од највише коте
коловоза до ланчанице, при најнеповолјнијим температурним условима.
Услови за паралелно вођење инсталација на предметном путу:
 Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3м од крајње тачке попречног
профила пута(ножице насипа трупа путаили спољне ивице путног канала за
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одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети
режим одводњавања коловоза, на ванградској деоници пута,
На местима где није ммогуће задовољити услове из предходног става мора се
испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута
На градској деоници пута инсталације поставити на минимуму 1,2м-1,5м од крајње тачке
коловоза државног пута, тј. испод тротоара.
Инсталације се не смеју водити по банкинама, по косинама усека или насипа, кроз јаркове
и кроз локације које могу бити иницијале за отварање клизишта
За све предвиђене интервенцији и инсталацује које се воде кроз земљишни појас(парцела
пута) потребно је да се обрати ЈП ''Путеви Србије'' за прибављање услова и сагласности за
израду пројектне документације изградњу и постављање истих, у складу са чланом
14.Закона о јавним путевима(''Сл.гласник РС'', 101/2005) и чланом 133.став 14.Закона о
планирању и изградњи(Сл.гласник РС'', број 72/09, 81/09, 64/10-УС и 24/11)
2.2.2.4 Термотехничка инфраструктура

Планом се предвиђа проширење топловодне мреже и прикључење нових потрошача – постојећих
стамбених и пословних простора, али и новопланиране изградње у оквиру простора опредељеног
за развој Бање. Постојећа котларница у улици Војводе Мишића се укида, а котларница ''Ушће''
реконструише у централну котларницу - топлану, како би се задовољиле потребе постојећих и
планираних корисника система даљинског грејања.
Планира се цевни развод одговарајућим предизоловним челичним цевоводом који се води испод
саобраћајница на предметном простору и осталих јавних површина до прикључења на постојеће
топловодне мреже. Цевовод топловодне мреже изводити методом заваривања “цев на цев”,
уградњом топловодних цеви одговарајућег пречника, придржавајући се свих прописа за ту врсту
радова. Сви радови на унапређењу и изградњи нових траса топловода су могући уз претходно
израђену, адекватну техничку документацију у складу са законом, на основу које ће се
приступити реализацији истих.
Поједине деонице постојеће топловодне мреже планом се измештају из осталог у јавно
грађевинско земљиште на начин како је то приказано у графичком прилогу. Планиране топлотне
подстанице морају имати обезбеђен колско-пешачки приступ и прикључке на водовод,
ел.енергију и гравитациону
канализацију. Њихова диспозиција биће приказана и дефинисана кроз израду даље техничке
документације. Планом се предвиђа да отпадна вода која настаје после употребе за грејање даље
спроведе у цевовод фекалне канализације.
Приликом пројектовања и извођења топловодне мреже и постројења придржавати се свих
прописа за ту врсту радова.
Сва термотехничка опрема (топлотна пумпа, клима коморе, вентили, цевоводи, циркулационе
пумпе...) која би се постављала у самим објектима и то у техничким просторијама мора бити
дефинисана кроз израду адекватне техничке документације у складу са законском регулативом.
2.2.3 Општи регулациони и нивелациони услови за уређење јавних површина - улица
Ширина регулације новопланираних и постојећих саобраћајница предвиђених за реконструкцију
утврђена је у складу са категоријом саобраћајнице и оптималним коридором за смештај, како
саме саобраћајнице, тако и инфраструктуре која иде уз њу.
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Регулациона линија саобраћајница утврђује линију разграничења јавног грађевинског земљишта
од осталог грађевинског земљишта и представља будућу границу грађевинских парцела
намењених за јавне површине-саобраћајнице.
Планом регулације улица дефинисани су услови за диспозицију саобраћајних површина –
коловоза, тротоара, стаза и паркинга.
Положај саобраћајница у уличном коридору дефинисан је и осовином самих саобраћајница.
У односу на регулациону линију, за зоне за које ће се услови издавати из плана генералне
регулације је дефинисана грађевинска линија, којом је утврђено минимално растојање од
регулационе линије до које се може градити.
Саобраћајним решењем
условљено је и постављање нивелете саобраћајница према
конфигурацији терена и другим условима у коридору. Планом нивелације утврђена је висинска
регулација новопланираних саобраћајница у односу на конфигурацију терена и нивелацију већ
изграђених саобраћајница. Дате висинске коте пресечних тачака осовина постојећих или
планираних саобраћајница су орјентационог карактера и могуће су измене ради побољшања
техничких решења. У односу на утврђену нивелету саобраћајница потребно је испланирати терен
пре почетка грађења и утврдити висинску коту приземља објеката.
У оквиру простора који су опредељени за даљу планску разраду, грађевинске линије ће бити
дефинисане планом нижег реда у складу са карактеристикама подручја и предложеног планског
решења.

2.2.4 Услови заштите простора
2.2.4.1 Услови за заштиту животне средине
Општи услови заштите животне средине обухватају спровођење норматива који су
дефинисани како кроз планове вишег реда, тако и кроз услове за изградњу објеката,
заступљеност отворених – слободних простора и зелених површина на нивоу урбанистичке зоне.
Придржавањем утврђених услова из плана у погледу врсте и намене новопланираних објеката,
њиховог утврђеног положаја, дефинисаних индекса и заузетости простора – парцела и утврђених
максималних спратности, уз поштовање ограничења , обезбеђују се квалитетнији услови живота .
Општи услови заштите животне средине обезбеђују се придржавањем одредби:
- Закона о заштити животне средине ("Сл.гласник РС бр. 135/04),
- Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС бр. 135/04 и 88/10),
- Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС бр.135/04),
Као и другим законима, правилницима и прописима везаним за ову област.
2.2.4.2 Услови за заштиту од пожара, елементарних и других непогода
Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим техничким
противпожарним
прописима,
стандардима
и
нормативима:
- Објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара
(Сл.гласникбр.111,од 29.12.2009.)
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- Објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу која се по протоку и притиску воде у
мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за спољну и
унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл.лист СФРЈ, бр.30/91).
- Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилнику о
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице, уређене платое за ватрогасна возила у
близини објеката повећаног ризика од пожара (Сл.лист СРЈ, бр.8/95), по коме најудаљенија тачка
коловоза није даља од 25м од габарита објекта.
- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за
заштиту високих објеката од пожара (Сл.лист СФРЈ, бр.7/84), Правилником о техничким
нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл.лист СФРЈ, бр.53, 58/88 и 28/95) и
Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења
(СЛ.лист СРЈ, бр. 11/96).
У циљу прилагођавања просторног решења потребама заштите од елементарних непогода,
пожара и потреба значајних за одбрану укупна реализација односно планирана изградња мора
бити извршена уз примену одговарајућих просторних и грађевинско - техничких решења у
складу са законском регулативом из те области.
Ради заштите од потреса новопланиране садржаје реализовати у складу са -Правилником о
техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл.лист
СФРЈ бр. 52/9).
У поступку спровођења плана обавезна је примена свих прописа, смерница и стручних искуства,
као и
-Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите (Сл. гласник РС, бр.21/92).
-Закон о одбрани (Сл.гласник РС, бр.45/91) прописује да урбанистички план обухвата мере
заштите и спашавања, изградњу нових и прилагођавање постојећих склоништа и других објеката
за заштиту и склањање људи, материјалних и других добара (чл.74, став 2).
- Одлука о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова значајних за
одбрану земље (Сл. гласник РС, бр.39/95) утврђује који су објекти од значаја за одбрану.
- Уредбом о организовању и функционисању цивилне заштите (Сл. гласник РС, бр.21/92) градови
и насеља у републици Србији класификовани су кроз четири степена угрожености. За сваки
степен утврђене су одговарајуће мере, услови и режими заштите.
2.2.4.3 Услови за несметано кретање хендикепираних лица
Приликом пројектовања јавних саобраћајних површина датих овим планом (тротоар – пешачке
стазе, пешачки прелази, стајалишта јавног превоза, прилази објектима, хоризонталне и
вертикалне комуникације у јавним објектима и сл.) морају се обезбедити услови за несметано
кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.
Наведене услове спровести приликом пројектовања, а у складу са Правилником о техничким
стандардима приступачности ("Сл. гласник РС" бр. 19/2012) као и другим важећим прописима и
стандардима који регулишу ову област.
2.2.4.4 Услови за одвоз и дистрибуцију комуналног отпада
Управљање отпадом укључује активности прикупљања, транспорта, сортирања, рециклаже,
одлагања, праћења и мониторинга отпада. Одлагање отпада планирано је у појединачним
посудама за сепаратно прикупљање отпада где се врши примарна селекција отпада из
домаћинстава који се транспортује на даљи третман или место коначног одлагања – санитарне
депоније. Прикупљање комуналног отпада у зонама колективног становања је такође планирано
у заједниче контејнере за сепаратно прикупљање отпада којима се касније одвози на даљи
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третман или коначно одредиште. Одвоз отпада вршити у складу са Одлуком о комуналном реду
и општем уређењу на нивоу Општине Љиг.
2.2.5 Правила и услови заштите непокретних културних добара и амбијенталних целина
Према подацима добијеним од Завода за заштиту споменика културе Ваљево
у оквиру предметног простора од културних добара се налазе:
 Кућа са првом апотеком у Љигу као проглашено културно добро од великог значаја
(Одлука Владе Републике Србије 05 број 633-1167/97-3 од 09.04.1997.)
Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од великог значаја Кућа са првом
апотеком у Љигу се утврђује за непокретно културно добро-споменик културе од великог
значаја (Службени гласник РС, бр. 17/97) од 21.04.1997.
Власници односно корисници Непокретног културног добра дужни су да пре предузимања било
које врсте интервенције на објекту (инвестиционо одржавање, реконструкција, адаптација,
санација и ревитализација) поднесу надлежном Заводу за заштиту споменика културе Захтев за
добијање Решења о предузимању мера техничке заштите, као и да исто доставе надлежној
Урбанистичкој служби како би она издала Акт о урбанистичким условима.
Археолошка налазишта нису евидентирана, али уколико се прилоком било каквих радова наиђе
на исте обавестити надлежне службе Завода за заштиту споменика културе.
2.2.6 Намена простора и биланс површина
2.2.6.1 Намена простора
Анализом постојећег стања и процене развојних могућности, а на основу стечених обавез из
планова вишег реда, дошло се до решења саобраћајне мреже са претежним наменама у оквиру
предметног простора и поделе земљишта на јавно и остало грађевинско земљиште.
 Јавно грађевинско земљиште је намењено за саобраћајне површине (улице, површину у
функцији државног пута IБ реда бр. 22, површину у функцији државног пута II реда, општинске
путеве и јавне платое) и површине јавне намене и коришћења (просторе изграђене или намењене
за изградњу јавних објеката од општег интереса). У оквиру јавног грађевинског земљишта се
налазе:

o Саобраћајне површине
У оквиру јавног грађевинског земљишта – постојећих и планираних улица планирана је изградња
саобраћајне инфраструктуре (коловози, тротоари, јавни паркинзи, пешачко бициклистичка стаза)
у складу са рангом саобраћајнице, као и комуналне инфраструктуре (електроенергетска,
термотехничка и телекомуникациона мрежа са објектима, водоводна и канализациона мрежа).
Димензионисање јавне саобраћајне и комуналне инфраструктуре извршено је на бази утврђених
урбанистичких параметара и према стеченим обавезама у погледу планираних проширења мрежа
саобраћајне и комуналне инфраструкуре преузетим из ранијих урбанистичких планова којима је
разрађиван овај простор, као и на основу студија и планова развоја примарне комуналне
инфраструктуре зацртаних од стране надлежних институција и комуналних предузећа.
Планирани аутопут Е-763, Београд - Јужни Јадран, чија је изградња у току и пролази делом
општине Љиг. Његова траса пролази ободом обухвата предметног плана, кроз његов
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североисточни део. На око 1,5 km од центра насеља, планирана је денивелисана раскрсница овог
пута са државним путем IБ реда број 22: Београд - Љиг - Прељина -Рибарићи).
Мрежа улица које се развијају кроз насеље повезана је са државним путем у једној тачки где су у
виду кружног дока дата сва скретања, а такође је на овај успоставњена и саобраћајна веза са
делом који се налази са супротне стране Државног пута и где треба развијати садржаје који ће
функционално употпунити Простор Општине Љиг. Поред кружног тока насеље се везује на
државни пут и преко неколико прикључака који су дати као једносмерни, по принципу улаз-илаз.
Осим колске везе преко реке Љиг планом је предвиђена и веза пешачким комуникацијама
(висећи мостови) и пешачко-бициклистичком стазом.
Проширења пешачких комуникација представљају планиране пешачке стазе, шеталишта и јавни
платои намењени да опслуже већи број корисника. Пешачке комуникације у обухвату плана
треба повезати са планираним бањским садржајима како би представљале допуну туристичке
понуде Љига.
o Површине јавне намене и коришћења
Према постојећем и планираном начину коришћења простор намењен за површине јавне намене
је подељен на више наменских зона:
Јавне услуге представљају намену која обухвата читав спектар терцијарних делатности које су
значајне за насеље, али и за гравитационо подручје целе општине. Површине у функцији јавних
услуга обухватају:
Постојеће функције – основна школа, средња школа, дечија установа, библиотека, дом културе,
општина, пошта, суд и дом здравља. Сви објекти се планом задржавају у постојећим габаритима
уз могућност повећања капацитета у складу са потребама корисника простора и уколико то
просторне могућности дозвољавају.
Постојећи објекти школа се могу доградити у складу са потребама, поштујући нормативе за ову
врсту објеката где би се обезбедило 5м2 БРГП по ученику и 15м2 слободне површине по
ученику. Објекат дечије установе је такође могуће доградити у циљу повећања капацитета уз
поштовање прописа за ту врсту објеката.
Објекти осталих јавних услуга се могу доградити до максималног индекса заузетости парцеле од
0,7 и максималне спратности П+3 уз услов да се обезбеде манипулативне површине у складу са
наменом објекта.
Новопланиране површине намењене будућим јавним садржајима међу којима се могу планирати:
ватрогасна станица, полицијска станица, аутобуска станица, објекти социјалног стандарда, клуб
пензионера, и други садржаји у складу са потребама општине Љиг.
Планом је предвиђена концентрација јавних садржаја у централној градској зони између реке
Љиг, Карађорђеве улице и планиране трасе улице Нова 1, како би се формирао нови
административни центар на простору између Дома здравља и Општине, а који би у комбинацији
са осталим јавним садржајима у насељу формирао функционалну мрежу јавних служби.
Јавне услуге су компатибилне са другим садржајима: становањем, делатностима, и др. - тако да
је објекте ове намене могуће изводити и у зонама других претежних намена према датим
нормативима. Објекти могу бити максималне спратности П+3+Пк, индекса заузетости 0,6 и
индекса изграђености 2,4.
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Зона комуналних површина обухвата различите површине на којима се лоцирају објекти који
треба да подрже планирану инфраструктуру (трафостанице, далеководи, уређај за пречишћавање
отпадних вода, резервоари, топлане) као и комуналне површине и објекте за јавну употребу
(пијаце, гробља)
Гробља – постојећа гробља (Љишко и Бабајићко) се задржавају на истим локацијама, уз
планирана проширења у складу са просторним могућностима, санитарно и комунално опремање
и изградњу неопходних пратећих садржаја. Све радове у сврху остваривања планираних
капацитета извести у складу са прописима и на основу претходно припремљене техничке
документације.
Пијаце – постојећа зелена пијаца се задржава, уз могућност њене реконструкције,
имплементације савремених техничких решења и опреме. Поред постојеће пијаце, опредељена је
локација за изградњу сточне пијаце у зони пута Љиг – Латковић површине око 2ха. Процес
реконструкције постојеће и изградње нове пијаце у потпуности прилагодити санитарнохигијенским условима и прописима о заштити животне средине и на основу претходно
припремљене техничке документације.
Паркинг – у зони планираних јавних садржаја, а пре свега Дома здравља, предвиђен је јавни
паркинг који броји око 135 ПМ који би задовоњио потребе корисника дома здравња, али и
других јавних служби у непосредном окружењу. Планирано је озелењавање паркинга високим
растињем.
Транспортне површине – у зони Ибарске магистрале, планиран је јавни паркинг за тешка
теретна возила и путничке аутомобиле који броји око 60 ПМ за путничке аутомобиле и око 15
места за тешка теретна возила. Улаз на овај простор ће се остварити са Ибарске магистрале, као
једносмерни из правца Београда. Излаз са паркинг простора се планира на будућу улицу Нову 1,
након њене реализације. До изградње Улице Нове 1, за излаз са паркинга користиће се прелазно
решење у виду једносмерног улива на Ибарску магистралу. Планирано је озелењавање самог
паркинг простора појасом зеленила минималне ширине 3м.
Резервоари – осим два постојећа резервоара, планом се предвиђа изградња два нова резервоара
за воду I и II висинске зоне у складу са прописима о извођењу елемената система водоводне
мреже. Изградња резервоара је у сврху равномерног снабдевања водом свих потрошача. Све
радове у сврху остваривања планираних капацитета извести у складу са прописима и на основу
претходно припремљене техничке документације.
Трафо станица (ТС 35/10кV „Љиг“) - предвиђа се задржавање постојеће трафо станице уз
могућност њене реконструкције у циљу повећања инсталисане снаге. При реконструкцији је
могуће измештање трафо станице у пословни објекат ради бољег искоришћења простора који
тренутно заузима.
Топлана – постојећа локација котларнице „Ушће“ се задржава уз проширење капацитета,
односно трансформацију у централну котларницу – топлану, тако да задовољи потребе
постојећих и планираних корисника система даљинског грејања. Све радове у сврху остваривања
планираних капацитета извести у складу са прописима и на основу претходно припремљене
техничке документације.
Зона јавног зеленила у плану обухвата:
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Уређене зелене површине
Уређене зелене површине јављају се као зелене површине парковског карактера, зеленило уз
колске, пешачке и бициклистичке саобраћајнице, паркинзи и као зеленило у виду уређеног
речног приобаља.
Парковско зеленило као најважнији елемент система зеленила има и свој социјални значај, као
фактор неутрализације специфичних услова насеља. Оно ће бити организовано у зони бањских
садржаја, као и у околини изворишта.
Озелењавање површина дуж колских и пешачких саобраћајница, паркинг простора и разделних
трака спроводи се линеарном садњом. У композиционом смислу ова категорија зеленила чини
осовину зелених површина и игра улогу повезивања зеленила насеља у јединствен систем. Поред
естетске улоге коју игра ова категорија зеленила, она утиче и на побољшање комфора током
вожње, санитарно-хигијенских и микроклиматских услова.
Уређено речно приобаље подразумева зеленило у форланду реке, које треба додатно уредити и
оплеменити новим садним материјалом, побољшати еколошки статус и опремити различитим
садржајима и мобилијаром, а нарочито стазама за шетњу и вожњу бицикла. Вегетација у оквиру
обале и њеног уређења утиче на земљиште да интензивније упија падавине, спорије отиче до
водотока, чиме се отклања могућност поплаве, а ствара богат водоток.
Зона водотока обухвата део реке Љиг и поток Годевац који се у њу улива. Планом је предвиђена
регулација реке Љиг у циљу заштите од поплава, заштите пољопривредног земљишта, стамбених
и инфраструктурних објеката (укључујући и аутопут).
Објекти који су изграђени у зони клизишта се планом могу задржати уз обавезу власника да
обезбеде адекватне услове за њихово коришћење, односно обезбеде статичку стабилност уз
неопходну санацију терена у зони објеката. У зони клизишта није дозвољена градња нових
објеката. Градња нових објеката није дозвољена на неусловним теренима.
o Остало грађевинско земљиште је планом опредељено као:
-

површине за комерцијалне делатности (Д)
површине за централне бањске садржаје (Б1)
површине за бањско-лечилишни центар (Б2)
површине за пансионско-апартмански смештај (Б3)
површине за индивидуално становање (С1)
површине за колективно становање (С2)
површине за апартманско-стамбене садржаје (С3)
површине за спортско–рекреативне садржаје (Р)
површине за производне погоне (П1)
површине за индустрију (П2)
површине за верске објекте
шумско и пољопривредно земљиште

o Пословно - комерцијалне делатности (Д)
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Зоне пословно - комерцијалних делатности планиране су на доминантним улазним правцима,
Ибарска магистрала и пут Љиг-Латковић. Обухватају широк спектар комерцијалних садржаја, а
посебно су повољне за специјализоване продавнице, сервисе, складишта, пословне комплексе и
слично, а дуж магистрале и за туристичке садржаје и услуге у функцији транзита. За површине
ове намене које се разрађују плановима детаљне регулације(ПДР 1 и ПДР 3) важе следећа
правила:
Минимална површина парцеле на којој је дозвољена изградња слободностојећег објекта у оквиру
ове намене може бити 600м2, а објекта у непрекинутом низу 300м2. Максимални индекс
заузетости парцеле je 0,8, а индекс изграђености парцеле је 4,0. Предлаже се максимална
спратност објеката до П+4, при чему се објекти постављају на или иза задате грађевинске линије.
Паркирање решити у оквиру парцеле поштујући стандарде у броју паркинг места у односу на
капацитете и величину објеката. Уколико се планира гаражирање возила, обезбедити га у оквиру
објеката.
o Централни бањски садржаји (Б1)
Обухвата новопланирани центар бање и туристичких збивања. Планирана је изградња објеката
око централног бањског парка који, поред смештајног (хотели и пансиони) и лечилишног, имају
и културно-забавни, услужни, трговински и рекреативни карактер (ресторани, кафеи,
посластичарнице, туристичке организације, продавнице, лекарске услуге, спа, верски објекти ...).
Планирано је да приземља објеката по форми и садржају буду атрактивна и репрезентативна. За
површине ове намене које се разрађују плановима детаљне регулације (ПДР 1 и ПДР 2) важе
следећа правила:
Изградња у оквиру блока могућа је на појединачној грађевинској парцели минималне површине
3000м2, или на целом блоку, који представља јединствену грађевинску парцелу за изградњу
хотелско-апартманског комплекса са пратећим садржајима.
Максимални индекс заузетости парцеле је 0,6, а уколико се гради на нивоу целог блока 0,4.
Максимални индекс изграђености је 2,4, а уколико се гради на нивоу целог блока 1,6. Предлаже
се максимална спратност објеката до П+3.
Паркирање решити у оквиру парцеле поштујући стандарде у броју паркинг места у односу на
капацитете и величину објеката. Уколико се планира гаражирање возила, обезбедити га у оквиру
објеката. Паркирање за потребе корисника блока мора се решити у оквиру самог блока, односно
припадајуће парцеле.
Слободне површине на парцели се по правилу озелењавају и хортикултурно уређују (травњаци,
цветњаци, дрвореди и сл.), оплемењују урбаним мобилијаром (фонтане, скулптуре, клупе…),
уколико планира изградња хотелско-апартманског комплекса са пратећим садржајима на нивоу
целог блока слободне површине организовати са спортско рекреативним површинама и
објектима – тенис терени, спортска игралишта, базени и сл.
o Бањско-лечилишни центар (Б2)
Обухвата зону постојећег хотелског комплекса који се задржава и који, у периоду до реализације
бањских садржаја у зони Б1, има функцију центра бањских услуга. Планирана је изградња
објеката бањског карактера у оквиру којих се могу организовати медицинско – рехабилитациони,
терапеутско – релаксациони, смештајно туристичко – угоститељски и сл. Садржаји који би
представљали допуну у складу са новом концепцијом бање. За површине ове намене које се
разрађују плановима детаљне регулације (ПДР 1 и ПДР 2) важе следећа правила:
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Изградња у оквиру блока могућа је на појединачној грађевинској парцели минималне површине
1000м2, или на целом блоку исте намене, који представља јединствену грађевинску парцелу за
изградњу бањско-лечилишног комплекса са пратећим садржајима.
Максимални индекс заузетости парцеле је 0,4, док је максимални индекс изграђености је 1,6.
Предлаже се максимална спратност објеката до П+3.
Паркирање решити у оквиру парцеле поштујући стандарде у броју паркинг места у односу на
капацитете и величину објеката. Уколико се планира гаражирање возила, обезбедити га у оквиру
објеката.
Слободне површине на парцели се по правилу озелењавају и хортикултурно уређују (травњаци,
цветњаци, дрвореди и сл.), оплемењују урбаним мобилијаром (фонтане, скулптуре, клупе…),
уколико планира изградња бањско-лечилишног комплекса са пратећим садржајима на нивоу
целог блока, слободне површине организовати са спортско рекреативним површинама и
објектима – тенис терени, спортска игралишта, базени и сл.
o Пансионско-апартмански смештај (Б3)
Предвиђена је за изградњу широког спектра објеката за смештај туриста. У зависности од
површине парцеле и комплекса објекти могу бити различити по величини и карактеру апартмани, апартхотели, пансиони, виле и слично. За површине ове намене које се разрађују
плановима детаљне регулације (ПДР 1 и ПДР 2) важе следећа правила:
Планирана је изградња слободностојећих објеката у оквиру зоне грађења која ће бити
дефинисана плановима нижег реда, а на парцелама које морају бити величине минимум 1000м2.
Максимални индекс заузетости парцеле је 0,4, док је максимални индекс изграђености је 1,2.
Предлаже се максимална спратност објеката до П+2.
Паркирање решити у оквиру парцеле поштујући стандарде у броју паркинг места у односу на
смештајне капацитете и величину објеката. Уколико се планира гаражирање возила, обезбедити
га у оквиру објеката.
Слободне површине на парцели се по правилу озелењавају и хортикултурно уређују (травњаци,
цветњаци, дрвореди и сл.), оплемењују урбаним мобилијаром (фонтане, скулптуре, клупе…), а у
зависности од величине парцеле и садржаја који се на њој организују (хотели, апартманско
насеље и сл.) спортско рекреативним површинама и објектима – тенис терени, спортска
игралишта, базени и сл.
o Индивидуално становање (С1)
Овај тип становања је најзаступљенији на целокупном простору насеља, од централне зоне до
рубних подручја. Објекти су изграђени по ободу блока, најчешће слободностојећи, намењени
становању уз могућност организације садржаја компатибилних становању. За површине ове
намене које се разрађују плановима детаљне регулације (ПДР 1, ПДР 3, ПДР 4 и ПДР 5) важе
следећа правила:
Минимална површина парцеле на којој је дозвољена изградња слободностојећег објекта у оквиру
ове намене може бити 300м2, а објекта у непрекинутом низу 200м2. Максимални индекс
заузетости парцеле je 0,5, док је
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максимални индекс изграђености парцеле је 2,0, односно 1,5 у зависности од зоне градње.
Максимална спратност објеката је П+1+Пк, односно П+2+Пк у зависности од зоне градње.
Паркирање и гаражирање је планирано у оквиру парцеле.
o Колективно становање (С2)
Овај тип становања је карактеристичан за централну зону. Нове површине ове намене планиране
су као проширење постојећег насеља ''Ушће'' - на простору комплекса ''Победе'', уз Годевачки
поток у делу новопланираног административног центра и око пешачке зоне у центру насеља дуж
улица Војводе Мишића и Хаџи Ђерине. На површинама опредељеним за колективно становање
могућа је организација колективног становања као и садржаја који су компатибилни са
становањем и који могу подржати становање као примарну намену, а то су пословање, трговина,
угоститељство, услуге, здравство, социјална заштита и сл. За површине ове намене које се
разрађују плановима детаљне регулације (ПДР 3) важе следећа правила:
Минимална површина парцеле на којој је дозвољена изградња објекта у оквиру ове намене може
бити 600м2. Максимални индекс заузетости парцеле je 0,6, док je максимални индекс
изграђености парцеле је 3,0. Максимална спратност објеката је П+3+Пк.
Паркирање је планирано у оквиру парцеле, док се гараже могу градити искључиво у сутеренским
или подрумским етажама.
o Апартманско-стамбени садржаји (С3)
Зона С3 планирана је на простору између реке, магистрале и постојећег бањско-лечилишног
центра. Планирана је изградња објеката са апартманима за издавање, али и за становање
локалног становништва у функцији домаће радиности и употпуњавања туристичке понуде бање.
За површине ове намене које се разрађују плановима детаљне регулације (ПДР 1) важе следећа
правила:
Минимална површина парцеле на којој је дозвољена изградња слободностојећег објекта у оквиру
ове намене може бити 300м2. Максимални индекс заузетости парцеле je 0,5, док је максимални
индекс изграђености парцеле је 2,0. Максимална спратност објеката је П+2+Пк
Паркирање је планирано у оквиру парцеле, а гаражирање искључиво у оквиру објеката.
o Спортско-рекреативни садржаји (Р)
Зона Р обухвата комплекс око постојећег фудбалског терена на ободу новопланираног центра
Бање. За разлику од бројних рекреативних активности које су планиране као пратеће у склопу
свих бањских садржаја, у овој зони је планирано формирање посебног спортског комплекса –
адаптација постојећих, доградња нових и пратећих садржаја, инфраструктурно опремање,
уређење и
осавремењавање.
o Производни погони (П1)
У зони П1, која је лоцирана на рубу стамбених насеља, предвиђено је обављање делатности које
према нивоу еколошког оптерећења не изазивају непријатности суседству - мале и средње
фирме, пекарска и посластичарска производња, сервиси, радионице, складишта грађевинског
материјала, прерада пластичних маса и слично. За површине ове намене које се разрађују
плановима детаљне регулације (ПДР 3) важе следећа правила:
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Минимална површина парцеле на којој је дозвољена изградња слободностојећег објекта у оквиру
ове намене може бити 2000м2.
Максимални индекс заузетости парцеле je 0,6, док је максимални индекс изграђености парцеле је
1,5. Максимална спратност објеката је П+0 до П+Пот. Паркирање је планирано у оквиру парцеле
Приликом реконструкције постојећих и изградње нових погона обавезно је поштовање свих мера
заштите животне средине и санитарно-хигијенских услова.
o Индустрија (П2)
У зони П2, која се налази на ободу насеља, у близини планиране петље аутопута, предвиђено је
обављање делатности које се према нивоу еколошког оптерећења не могу планирати у близини
зона намењених становању. То су површине за индустрију у којима се планира присуство лаке,
чисте индустријске производње и других садржаја намењених развоју привредне делатности,
међу које спадају: привредни објекти малих и средњих предузећа, производно занатсво,
прехрамбена индустрија, текстилна индустрија, складишта, робно-дистрибутивни центри,
сервисне зоне и слично. На овим површинама се могу наћи и објекти компатибилне намене са
претежном као што су објекти пословних, комерцијалних и услужних делатности. За површине
ове намене које се разрађују плановима детаљне регулације (ПДР 5) важе следећа правила:
Минимална површина парцеле на којој је дозвољена изградња слободностојећег објекта у оквиру
ове намене може бити 5000м2. Максимални индекс заузетости парцеле je 0,6, док је максимални
индекс изграђености парцеле је 1,5. Максимална спратност објеката је П+0 до П+Пот.
Паркирање је планирано у оквиру парцеле
Приликом реконструкције постојећих и изградње нових комплекса обавезна је примена свих
техничко-технолошких, урбанистичких и организационих мера заштите животне средине, што
подразумева израде елабората процене утицаја на животну средину за све пројекте који могу
имати значајне утицаје на животну средину. Поменуту процедуру спровести за све пројекте који
су одређени Законом о процени утицаја на животну средину(“Сл. Гласник РС” бр. 135/04 од
21.12.2004.год.) и у складу са истим.
o Верски објекти
Постојећи објекат цркве се задржава са могућношћу капацитета у пратећим објектима, а у складу
са потребама верске заједнице. У оквиру захвата ПДР 2 се налази локација опредељена за
изградњу верског објекта па је приликом даље планске разраде неопходно консултовати верске
заједнице и спрам њихових захтева дефинисати услове градње.
o Шумско и пољопривредно земљиште
На контактној зони са урбаним ткивом налазе се пољопривредне површине (њиве, ливаде,
воћњаци), које заузимају значајан део подручја плана. Оне су на појединим местима испресецане
шумским склоповима различите величине.
На површинама опредељеним за организацију пољопривредних делатности дозвољава се
изградња слободностојећих објеката који су намењени становању, као и помоћни објекти у
функцији обављања пољопривредних активности.

83

Ове површине неопходно је заштитити од непланске градње и неадекватног депоновања отпада,
а при том посебно обратити пажњу на очување биодиверзитета.
2.2.6.2 Биланси површина и урбанистички показатељи
Урбанистички показатељи по просторним целинама
Просторна целина 1
Јавно грађевинско земљиште
П намене
Намена
м2

П под обј
м2

БРГП
м2

Из

Ии

САОБРАЋАЈНЕ
ПОВРШИНЕ

146 873,11

/

/

/

/

2 488,41
8 414,07

/
851,55

/
1703,1

/
0,1

/
0,2

19 896,16

481,29

775,73

0,25

0,04

3 334,03

/

/

/

/

/

/

/

/

1322,84

2478,83

0,01

0,02

П под обј
м2

БРГП
м2

Из

Ии

33 936,38
589 988,06
7 069,45
6 317,79

27149,10
295104,28
4241,67
387,22

135745,52
905820,49
21208,35
387,22

0,8
0,5
0,6
0,06

4,0
1,53
3,0
0,06

963 998,22

34703,93

72878,27

0,04

0,07

1601309,9

461586,2

1136039,85

0,29

0,71

1833509,37

462909,4

1138518,68

0,25

0,62

П под обј

БРГП

Из

Ии

Коловози,
тротоари
и
паркинзи
Пешачка зона
Јавне услуге
ПОВРШИНЕ
Комуналне
ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
И површине
КОРИШЋЕЊА Уређене зелене
површине

ПОВРШИНА У ФУНКЦИЈИ
51 193,69
АУТОПУТА Е - 763
232 199,47
Укупно
Остало грађевинско земљиште
П намене
Намена
м2
Комерцијалне делатности
Индивидуално становање
Колективно становање
Верски објекти

Шумско
земљиште
Укупно

и

пољопривредно

Укупно – Просторна целина 1

Просторна целина 2
Јавно грађевинско земљиште
Намена
П намене
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м2

м2

м2

217 449,8

/

/

/

/

7 939,88

/

/

/

/

53 622,39

24593,85

113679,47

0,44

2,12

34 746,76

1863,48

2422,52

0,05

0,07

6 131,65

/

/

/

/

27 777,18

/

/

/

/

/

/

/

/

26457,33

116101,99

0,05

0,22

П под обј
м2

БРГП
м2

Из

Ии

54 652,79
573 574,75
38 896,01
98 374,13
192 698,04

43722,23
342428,27
23337,61
59024,48
115618,82

218611,16
868402,68
116688,03
147561,19
289047,06

0,8
0,59
0,6
0,6
0,6

4,0
1,51
3,0
1,5
1,5

434 513,99

15433,7

46301,1

0,04

0,11

1392709,71

599565,11

1686611,22

0,43

1,2

1916590,12

626022,44

1802713,21

0,33

0,94

Јавно грађевинско земљиште
П намене
Намена
м2

П под обј
м2

БРГП
м2

Из

Ии

САОБРАЋАЈНЕ

/

/

/

/

САОБРАЋАЈНЕ
ПОВРШИНЕ

Коловози,
тротоари
и
паркинзи
Рекреативна
стаза
Јавне услуге
ПОВРШИНЕ
Комуналне
ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
И површине
КОРИШЋЕЊА Уређене зелене
површине
Водотокови

ПОВРШИНА У ФУНКЦИЈИ
176 212,75
АУТОПУТА Е - 763
523 880,41
Укупно
Остало грађевинско земљиште
П намене
Намена
м2
Комерцијалне делатности
Индивидуално становање
Колективно становање
Производни погони
Индустрија

Шумско
земљиште
Укупно

и

пољопривредно

Укупно – Просторна целина 2

Просторна целина 3

Коловози,

135 611,03
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ПОВРШИНЕ

тротоари
и
паркинзи
Пешачка зона
Рекреативна
стаза
Јавне услуге
ПОВРШИНЕ
Комуналне
ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
И површине
КОРИШЋЕЊА Уређене зелене
површине
Водотокови

Укупно

9 670,88

/

/

/

/

20 170,95

/

/

/

/

26 331,65

10182,78

37601,33

0,39

1,43

40 273,57

264,12

264,12

0,01

0,01

91 448,61

/

/

/

/

33 784,45
357 291,06

/
10446,9

/
37865,45

/
0,03

/
0,11

П под обј
м2

БРГП
м2

Из

Ии

21 686,25
34 256,66
38 282,21
65 492,83
247 221,12
44 199,61
48 808,80
8 031,30

17349,0
20533,99
15312,88
26197,13
123610,56
22099,8
4880,88
546,89

86745,0
82215,98
61251,54
78591,39
370831,68
88399,22
5857,06
738,95

0,8
0,6
0,4
0,4
0,5
0,5
0,1
0,07

4,0
2,4
1,6
1,2
1,5
2,0
0,12
0,08

805 607,81

29001,88

87005,64

0,04

0,11

1313586,59

259533,01

861636,46

0,2

0,65

899501,91

0,16

0,54

Из

Ии

Остало грађевинско земљиште
П намене
Намена
м2
Комерцијалне делатности
Централни бањски садржаји
Бањско-лечилишни центар
Пансионско-апартмански смештај
Индивидуално становање
Апартманско-стамбени садржаји
Спортско-рекреативни садржаји
Верски објекти

Шумско
земљиште
Укупно

и

пољопривредно

Укупно – Просторна целина 3

1670877,65

269979,91

ОБУХВАТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Јавно грађевинско земљиште
П намене
Намена
м2
САОБРАЋАЈНЕ
ПОВРШИНЕ

Коловози,
тротоари

и

500 207,42

П под обј
м2
/

БРГП
м2
/

/

/
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паркинзи
Пешачка зона
Рекреативна
стаза
Јавне услуге
ПОВРШИНЕ
Комуналне
ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
И површине
КОРИШЋЕЊА Уређене зелене
површине
Водотокови

ПОВРШИНА У ФУНКЦИЈИ
АУТОПУТА Е - 763
Укупно

12 159,29

/

/

/

/

27 983,64

/

/

/

/

88 368,11

35628,18

155983,9

0,4

1,73

94 916,49

2608,89

3462,37

0,03

0,04

100 914,29

/

/

/

/

61 561,63

/

/

/

/

227 406,44

/

/

/

/

1113517,31

38237,07

159446,27

0,03

0,14

Остало грађевинско земљиште
П намене
Намена
м2
Комерцијалне делатности
Централни бањски садржаји
Бањско-лечилишни центар
Пансионско-апартмански смештај
Индивидуално становање
Колективно становање
Апартманско-стамбени садржаји
Спортско-рекреативни садржаји
Производни погони
Индустрија
Верски објекти

Шумско
земљиште
Укупно

и

пољопривредно

Укупно обухват плана

П под обј
м2

БРГП
м2

Из

Ии

109 356,18
34 256,66
38 282,21
65 492,83
1410783,93
45 965,16
44 199,61
48 808,80
98 374,13
192 698,04
14 349,09

87484,94
20533,99
15312,88
26197,13
761143,11
26659,79
22099,8
4880,88
59024,48
115618,82
934,11

437424,72
82215,98
61251,54
78591,39
2145054,85
137895,48
88399,22
5857,06
147561,19
289047,06
1126,17

0,8
0,6
0,4
0,4
0,54
0,58
0,5
0,1
0,6
0,6
0,06

4,0
2,4
1,6
1,2
1,52
3,0
2,0
0,12
1,5
1,5
0,08

2204347,17

79139,51

206185,01

0,03

0,09

4307459,83

1219029,44

3680609,67

0,28

0,85

5420977,14

1257266,51

3840055,94

0,23

0,71

2.2.7 Локације за које се планира разрада кроз планове нижег реда
Простор у захвату разраде плана генералне регулације, а који обухвата простор КО Љиг, плански
је дефинисан и у оквиру њега се издвајају планске целине сродних намена које се по значају
намећу као простори за које је неопходна даља планска разрада кроз Планове детаљне регулације
и Урбанистичке пројекте. Даља планска разрада је могућа и кроз расписивање архитектонскоурбанистичких конкурса за поједине локације у оквиру захвата плана, а које су препознате као
локације од нарочитог значаја, па би сходно томе њихова даља разрада требала бити предмет
јавног надметања зарад проналажења најрепрезентативнијих решења. У графичком прилогу су
приказане границе разраде пет Планова детаљне регулације и граница разраде Урбанистичким
пројектом. У оквиру ових планова
2.3 Правила грађења
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Правила грађења су дефинисана за све површине које се налазе у захвату Плана генералне
редулације насеља Љиг, а нису истим предвиђена за разраду плановима детаљне регулације или
урбанистичким пројектима. Овим планом је дефинисано пет зона које ће бити разрађене
плановима детаљне регулације и једна урбанистичким пројектом. Границе ових планова
дефинисане су у графичком прилогу „План намене површина са поделом земљишта на јавно и
остало“.
2.3.1 Урбанистички показатељи и правила грађења по наменама
Општа правила грађењ су дефинисана и груписана као скуп правила регулације и парцелације за
одређену изградњу према намени, на одређеној површини, а у складу са критеријумима за
грађење, урбанистичким параметрима и показатељима који служе њиховом остварењу,
поштујући истовремено регулативе наслеђених облика изградње и уређења.
Планом је дозвољена изградња објеката искључиво за планиране намене грађевинског земљишта
дефинисане у графичком прилогу - "План намена површина са поделом грађевинског земљишта
на
јавно
и
остало".
Услови за формирање парцела у оквиру осталог грађевинског земљишта дати су за сваку намену
појединачно.
Приликом пројектовања објеката поштовати све прописе и законе везане за заштиту животне
средине,
заштиту
од
пожара,
санитарну
и
хигијенску
заштиту.
За потребе парцелеције и препарцелације у оквиру осталог грађевинског земљишта неопходна је
израда
Пројекта
препарцелације
и
парцелације.
Приоритети при реализацији плана су инфраструктурно опремање предметног простора које
треба да прати даљи развој и градњу.
У оквиру предметног простора, без обзира на врсту и намену објекта као и начин градње, морају
бити испоштовани сви урбанистички показатељи, индекс изграђености и индекс заузетости и сва
прописана правила грађења која важе у тој зони.
2.3.1.1 Површине за индивидуално становање (С1)
За површине које су опредењене индивидуалном становању дефинишу се правила грађења
заступљена на нивоу захвата плана генералне регулације.
I) Правила у погледу величине парцеле
У оквиру препознатих површина ове намене постоје већ изграђени објекти који су постављени
по принципу слободностојећих објеката или у неким случајевима објеката у низу. Уз сваки
постојећи објекат потребно је формирати припадајућу парцелу којој се мора обезбедити приступ
са јавне површине.
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да минимална површина
новоформиране парцеле буде: за изградњу слободностојећег објекта 300м2, двојног 400м2 (две
по 200м2), објеката у прекинутом или непрекинутом низу 200м2. Најмања ширина грађевинске
парцеле за изградњу слободностојећих објеката је 10м, двојних објеката 16м (два пута по 8) и
објеката у непрекинутом низу 5м.
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У зонама 1, просторних целина се дозвољава формирање парцела у сврху градње двојних или
објеката у низу, док је у зонама 2 предвиђено формирање парцела за изградњу слободностојећих
објеката.
У случају већ постојећих неизграђених или изграђених парцела, грађевинским парцелама се
сматрају све парцеле чија је минимална површина задовољава претходно наведене услове, све
мање парцеле су неусловне за градњу, а уколико на истим постоје објекти на њима је дозвољено
само текуће одржавање. Свака грађевинска парцела мора имати приступ са јавне саобраћајнице.
II) Врста и намена објеката
На површинама опредељеним за индивидуално становање могућа је организација становања као
и садржаја који су компатибилни са становањем и који могу подржати становање као примарну
намену, а то су пословање, трговина, угоститељство, услуге, здравство, социјална заштита и сл.
Садржаји компатибилни претежној намени се могу организовати у оквиру делова стамбених
објеката као допунска намена или се поједини објекти са припадајућим парцелама могу
определити за неку намену компатибилну претежној.
III) Положај објеката на парцели
Грађевинске линије су дефинисане на нивоу блокова и приказане у графичком прилогу План
саобраћаја, нивелације, регулације и површина јавне намене. Дефинисане су у односу на
планирану регулативу, а у скаду са претежним положајем постојећих објеката у односу на исту.
Нови објекти се могу постављати на или иза задате грађевинске линије. Испусти на објекту не
могу прелазити грађевинску линију више од 1,6м, односно регулациону 1,2м у зонама 1 где се
поклапају грађевинска и регулациона линија и то на деловима објекта вишим од 3м. Укупна
површина испуста на објекту ка регулацији не сме прећи 50% површине уличне фасаде.
Постојећи објекти који залазе у грађевинску линију се задржавају, а све накнадне интервенције у
погледу реконструкције су дозвољене и то: надградња у границама постојећег габарита до
параметара дефинисаних овим планом, а доградња до дефинисане грађевинске линије, а у складу
са параметрима за одређену зону.
IV) Дозвољена заузетост и изграђености грађевинске парцеле
Зона 1
 Максимална дозвољени индекс заузетости парцеле 0,5
 Максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 2,0
Максимални степен искоришћености парцела је 65% (рачунајући све објекте и платое са
саобраћајницама и паркинзима).
Проценат учешћа зеленила у склопу ове зоне је мин 35%.
Зона 2
 Максимална дозвољени индекс заузетости парцеле 0,5
 Максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 1,5
Максимални степен искоришћености парцела је 65% (рачунајући све објекте и платое са
саобраћајницама и паркинзима).

89

Проценат учешћа зеленила у склопу ове зоне је мин 35%.
V) Дозвољена спратност и висина објеката
Зона 1
Максимална дозвољена спратност објеката је П+2+Пк односно четири видне надземне етаже на
нагнутом терену. Максимална висина слемена планираних објеката је 14м, мерено од коте
приземља објекта до слемена.
Максимална дозвољена спратност другог објекта на парцели је П (приземље) без могућности
искориштења поткровља. Максимална висина слемена ових објеката је 5м, мерено од коте
приземља објекта до слемена.
Дозвољена је изградња подрума или сутерена који не улазе у обрачун индекса изграђености
парцеле уколико су намењени за смештање помоћних просторија или гаражирање возила.
Зона 2
Максимална дозвољена спратност објеката је П+1+Пк односно три видне надземне етаже на
нагнутом терену. Максимална висина слемена планираних објеката је 12м, мерено од коте
приземља објекта до слемена.
Максимална дозвољена спратност другог објекта на парцели је П (приземље) без могућности
искориштења поткровља. Максимална висина слемена ових објеката је 5м, мерено од коте
приземља објекта до слемена.
Дозвољена је изградња подрума или сутерена који не улазе у обрачун индекса изграђености
парцеле уколико су намењени за смештање помоћних просторија или гаражирање возила.
VI) Најмања међусобна удаљеност објеката
У Зони 1, где је дозвољено формирање двојних објеката и прекинутих и непрекинутих низова,
растојања између објеката и границе суседне парцеле су: код двојних објеката и објеката у
прекинутом низу на бочном делу дворишта ка суседу минимум 4м; први или последњи објекат у
непрекинутом низу 1,5м.
Најмања међусобна удаљеност објеката на суседним парцелама може бити: код двојних објеката
и објеката у прекинутом низу на бочном делу дворишта ка суседу минимум 8м; први или
последњи објекат у непрекинутом низу 3м.
У Зони 2, где је дозвољена изградња слободностојећих објеката минимално дозвољено растојање
између објеката и границе суседне парцеле је 1,5м.
Најмања међусобна удаљеност објеката на суседним парцелама може бити 3м.
VII) Услови за ограђивање
Ограђивање је могуће и то транспарентном оградом до 1,4м висине од коте тротоара или
зиданом оградом до висине од 0,9м. Ограде се постављају на границу парцеле тако да стубови

90

ограде и капије буду на земљишту власника ограде. Парцеле се могу ограђивати и живом
зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле. Врата и капије на уличној
огради не могу се отварати ван грађевинске линије.
VIII) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру намене мора се обезбедити колски и пешачки прилаз са
јавне површине намењене за саобраћај. Колски прилаз парцели која нема директан приступ
јавној саобраћајници је минималне ширине 3,5м. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5 м.
Паркирање и гаражирање је планирано у оквиру парцеле. Гараже и други помоћни објекти могу
се градити као анекс уз основни објеката или као други искључиво приземни објекат на парцели
и у оквиру планом задатих параметара градње.
2.3.1.2 Површине за колективно становање (С2)
За површине које су опредењене колективном становању дефинишу се
заступљена на нивоу захвата плана генералне регулације.

правила грађења

I) Правила у погледу величине парцеле
У оквиру препознатих површина ове намене постоје већ изграђени објекти који су постављени
по принципу слободностојећих објеката или у неким случајевима објеката у низу. Уз сваки
постојећи објекат потребно је формирати припадајућу парцелу којој се мора обезбедити приступ
са јавне површине.
У зонама 1, просторних целина се дозвољава формирање парцела у сврху градње двојних или
објеката у низу, док је у зонама 2 предвиђено формирање парцела за изградњу слободностојећих
објеката.
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да минимална површина
новоформиране парцеле за изградњу слободностојећег објекта буде 600м2. Најмања ширина
грађевинске парцеле за изградњу слободностојећих објеката је 16м, а објеката у непрекинутом
низу 12м.
У случају већ постојећих неизграђених или изграђених парцела, грађевинским парцелама се
сматрају све парцеле чија је минимална површина задовољава претходно наведене услове, све
мање парцеле су неусловне за градњу, а уколико на истим постоје објекти на њима је дозвољено
само текуће одржавање.
У случају постојећих изграђених парцела у комплексима колективног становања дозвољава се и
формирање објекат-парцела у сврху препарцелације и раздвајања јавног и грађевинског
земљишта.
II) Врста и намена објеката
На површинама опредељеним за колективно становање могућа је организација колективног
становања као и садржаја који су компатибилни са становањем и који могу подржати становање
као примарну намену, а то су пословање, трговина, угоститељство, услуге, здравство, социјална
заштита и сл.
Садржаји компатибилни претежној намени се могу организовати у оквиру делова стамбених
објеката као допунска намена или се поједини објекти са припадајућим парцелама могу
определити за неку намену компатибилну претежној.
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III) Положај објеката на парцели
Грађевинске линије су дефинисане на нивоу блокова и приказане у графичком прилогу План
саобраћаја, нивелације, регулације и површина јавне намене. Дефинисане су у односу на
планирану регулативу, а у скаду са претежним положајем постојећих објеката у односу на исту.
Нови објекти се могу постављати на или иза задате грађевинске линије. Испусти на објекту не
могу прелазити грађевинску линију више од 1,6м, односно регулациону 1,2м и то на деловима
објекта вишим од 3м. Укупна површина испуста на објекту ка регулацији не сме прећи 50%
површине уличне фасаде.
Постојећи објекти који залазе у грађевинску линију се задржавају, а све накнадне интервенције у
погледу реконструкције су дозвољене и то: надградња у границама постојећег габарита до
параметара дефинисаних овим планом, а доградња у складу са задатим грађевинским линијама и
параметрима за одређену зону.

IV) Дозвољена заузетост и изграђености грађевинске парцеле
Зона 1
 Максимална дозвољени индекс заузетости парцеле 0,6
 Максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 3,0
Максимални степен искоришћености парцела је 85% (рачунајући објекат и платое са
саобраћајницама и паркинзима).
Проценат учешћа зеленила у склопу ове зоне је мин 15%.
Зона 2
 Максимална дозвољени индекс заузетости парцеле 0,5
 Максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 2,5
Максимални степен искоришћености парцела је 65% (рачунајући објекат и платое са
саобраћајницама и паркинзима).
Проценат учешћа зеленила у склопу ове зоне је мин 35%.
V) Дозвољена спратност и висина објеката
Зона 1
Максимална дозвољена спратност објеката је П+3+Пк. Максимална висина слемена планираних
објеката је 18м, мерено од коте приземља објекта до слемена.
Дозвољена је изградња подрума или сутерена који не улазе у обрачун индекса изграђености
парцеле уколико су намењени за смештање помоћних просторија или гаражирање возила.
Зона 2
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Максимална дозвољена спратност објеката је П+3+Пк односно пет видних надземних етаже на
нагнутом терену. Максимална висина слемена планираних објеката је 18м, мерено од коте
приземља објекта до слемена.
Дозвољена је изградња подрума или сутерена који не улазе у обрачун индекса изграђености
парцеле уколико су намењени за смештање помоћних просторија или гаражирање возила.
VI) Најмања међусобна удаљеност објеката
У Зони 1, где је дозвољена изградња прекинутих и непрекинутих низова, односно објеката ламела, као и слободностојећих објеката растојања између објеката и границе суседне парцеле су
минимално 2,5м.
Најмања међусобна удаљеност објеката на суседним парцелама, односно низа објеката и објекта
на суседној парцели може бити 5м.
Вишеспратни слободностојећи објекат не сме директно заклањати осунчање другом објекту
више од половине трајања директног осунчања.
За постојеће објекте који су међусобно удаљени мање од 5м не могу се на суседним странама
предвиђати наспрамни отвори.
У Зони 2, где је дозвољена изградња искључиво слободностојећих објеката колективног
становања минимално дозвољено растојање између објеката и границе суседне парцеле је 2,5м.
Најмања међусобна удаљеност објеката на суседним парцелама може бити 5м.
Вишеспратни слободностојећи објекат не сме директно заклањати осунчање другом објекту
више од половине трајања директног осунчања.
VII) Услови за ограђивање
У зонама вишепородичне и вишеспратне изградње парцеле се по правилу не ограђују.
Ограђивање је могуће живом зеленом која би представљала део партерног уређење око објекта.
VIII) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру намене мора се обезбедити колски и пешачки прилаз са
јавне површине намењене за саобраћај. Колски прилаз парцели која нема директан приступ
јавној саобраћајници је минималне ширине 3,5м. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5 м.
Паркирање је планирано у оквиру парцеле, док се гараже могу градити искључиво у сутеренским
или подрумским етажама.
2.3.1.3 Површине за комерцијалне делатности (Д)
За површине које су опредењене комерцијалним делатностима дефинишу се правила грађења
заступљена на нивоу захвата плана генералне регулације.
I) Правила у погледу величине парцеле
У оквиру препознатих површина ове намене постоје већ изграђени објекти који су постављени
по принципу слободностојећих објеката. Уз сваки постојећи објекат потребно је формирати
припадајућу парцелу којој се мора обезбедити приступ са јавне површине.
Минимална површина парцеле на којој је дозвољена изградња слободностојећег објекта у оквиру
ове намене може бити 600м2, а објекта у непрекинутом низу 300м2.
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Најмања ширина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећих објеката је 16м, а објеката у
непрекинутом низу 12м.
У случају већ постојећих неизграђених или изграђених парцела, грађевинским парцелама,
условним за изградњу објеката комерцијалних делатности се сматрају све парцеле чија је
минимална површина у складу са претходно наведеном регулативом. Све мање парцеле су
неусловне за градњу, а уколико на истим постоје објекти који су у функцији неке од
комерцијалних делатности на њима је дозвољено само текуће одржавање.
У случају постојећих изграђених парцела дозвољава се и формирање објекат-парцела у сврху
препарцелације и раздвајања јавног и грађевинског земљишта.
II) Врста и намена објеката
На површинама опредељеним за организацију комерцијалних делатности предвиђа се изградња
слободностојећих објеката који су намењени широком спектру делатности међу којима се
издвајају: специјализоване продавнице, посебни пословни комплекси, сервиси, складишта. Осим
поменутих садржаја, на површинама опредељеним за комерцијалне делатности је могућа и
организација туристичких и услужних садржаја у функцији транзита.
Поменути садржаји се могу организовати у оквиру појединачних објеката или комбиновану у
оквиру истог објекта.
III) Положај објеката на парцели
Грађевинске линије су дефинисане на нивоу блокова и приказане у графичком прилогу План
саобраћаја, нивелације, регулације и површина јавне намене. Дефинисане су у односу на
планирану регулативу, а у скаду са претежним положајем постојећих објеката у односу на исту.
Нови објекти се могу постављати на или иза задате грађевинске линије. Испусти на објекту не
могу прелазити грађевинску линију више од 1,6м, односно регулациону 1,2м и то на деловима
објекта вишим од 3м. Укупна површина испуста на објекту ка регулацији не сме прећи 50%
површине уличне фасаде.
Постојећи објекти који залазе у грађевинску линију се задржавају, а све накнадне интервенције у
погледу реконструкције су дозвољене и то: надградња у границама постојећег габарита до
параметара дефинисаних овим планом, а доградња у складу са задатим грађевинским линијама и
параметрима за одређену зону.
IV) Дозвољена заузетост и изграђености грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости парцеле je 0,8.
Максимални индекс изграђености парцеле је 4,0.
Максимални степен искоришћености парцела је 90% (рачунајући објекат,све површине на
отвореном и платое са саобраћајницама и паркинзима).
Проценат учешћа зеленила у склопу ове зоне је мин 10% , овај проценат је могуће обезбедити и
кроз контејнерско зеленило, озелењене перголе, надстешнице и сл.
V) Дозвољена спратност и висина објеката
Максимална дозвољена спратност објекта је до П+4, а висина до 20м мерено од коте приземља
објекта до слемена.
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Подрумске и сутеренске просторије у којима могу бити смештене гараже, помоћне и техничке
просторије не улазе у обрачун индекса изграђености парцеле.
VI) Најмања међусобна удаљеност објеката
Најмања међусобна удаљеност објеката на суседним парцелама, односно низа објеката и објекта
на суседној парцели може бити 5м.
Најмања удаљеност објекта од границе суседне парцеле износи 2,5м.
Вишеспратни слободностојећи објекат не сме директно заклањати осунчање другом објекту
више од половине трајања директног осунчања.
За постојеће објекте који су међусобно удаљени мање од 5м не могу се на суседним странама
предвиђати наспрамни отвори.
VII) Услови за ограђивање
Ограђивање је могуће и то транспарентном до 1,4. Према јавним површинама нарочито према
магистралним саобраћајницама ограђивање је могуће транспарентном оградом до висине од 1.4м
или живом оградом. Ограде се постављају на границу парцеле тако да стубови ограде и капије
као и жива ограда буду на земљишту власника ограде. Врата и капије на уличној огради не могу
се отварати ван грађевинске линије.
VIII) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру намене мора се обезбедити колски и пешачки прилаз са
јавне површине намењене за саобраћај. Колски прилаз парцели која нема директан приступ
јавној саобраћајници је минималне ширине 3,5м. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5 м.
Паркирање је планирано у оквиру парцеле, док се гараже могу градити искључиво у сутеренским
или подрумским етажама.
2.3.1.4 Површине за спорт и рекреацију (Р)
За површине које су опредењене спорту и рекреацији дефинишу се правила грађења заступљена
на нивоу захвата плана генералне регулације.
I) Правила у погледу величине парцеле
Површина намењена спортско-рекреативним садржајима обухвата комплекс око постојећег
фудбалског терена и површине је 4,81ха.
II) Врста и намена објеката
На површинама опредељеним за организацију спортско-рекреативних садржаја дозвољава се
изградња посебног спортског комплекса, односно спортских терена на отвореном (федбалски
терен, тениски, кошаркашки, одбојкашки терени и слично). У оквиру комплекса је дозвољена
адаптација постојећих и изградња нових слободностојећих објеката у функцији угоститељства са
другим пратећим садржајима који су допуна спортским активностима (свлачионице,
канцеларијски простор, мокри чворови и сл).
III) Положај објеката на парцели
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Грађевинске линије су дефинисане на нивоу комплпекса и приказане у графичком прилогу План
саобраћаја, нивелације, регулације и површина јавне намене. Дефинисане су у односу на
планирану регулативу, а у скаду са претежним положајем постојећих објеката у односу на исту.
Нови објекти и спортски терени се могу постављати искључиво у оквиру задате зоне градње.
Спортске терене организовати у оквиру расположиве парцеле, а објекте функционално повезати
са теренима. Могуће је планиране садржаје организовати у раздвојеним објектима или у оквиру
једног објекта.
IV) Дозвољена заузетост и изграђености грађевинске парцеле
Максимална индекс заузетости грађевинске парцеле je 0,1.
Максимални индекс изграђености грађевинске парцеле 0,12.
Максимални степен искоришћености парцела је 80% (рачунајући објекат, све терене и површине
на отвореном и платое са саобраћајницама и паркинзима).
Проценат учешћа зеленила у склопу ове зоне је мин 20% , овај проценат је могуће обезбедити и
кроз контејнерско зеленило, озелењене перголе, надстешнице и сл.
V) Дозвољена спратност и висина објеката
Максимална дозвољена спратност објеката је до П+1, а висина до 9м мерено од коте приземља
објекта.
Подрумске и сутеренске просторије се могу планирати и у њима могу бити смештене гараже,
помоћне и техничке просторије које не улазе у обрачун индекса изграђености парцеле.
VI) Најмања међусобна удаљеност објеката
Најмања међусобна удаљеност објеката је 5,0м, односно минимално половину висине вишег
објекта. Објекат не сме директно заклањати осунчање другом објекту више од половине трајања
директног осунчања.
VII) Услови за ограђивање
Ограђивање комплекса је могуће и то транспарентном оградом до 1,4м висине или живом
зеленом оградом. Према јавним површинама нарочито према магистралним саобраћајницама
ограђивање је могуће транспарентном оградом до висине од 2,2м или живом оградом. Ограде се
постављају на границу парцеле тако да стубови ограде и капије као и жива ограда буду на
земљишту власника ограде. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван
грађевинске линије.
VIII) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру намене мора се обезбедити колски и пешачки прилаз са
јавне површине намењене за саобраћај. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5 м док је
минимална ширина колског приступа комплексу 6м.
Паркинг простор за кориснике комплекса и објеката, по правилу решавати у оквиру парцеле
изградњом паркинга или гаража у оквиру објекта, а у складу са условима прикључка на јавну
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саобраћајницу и према нормативима за паркирање датим у посебном поглавњу овог плана
сходно правилнику за предметну намену.
2.3.1.5 Шумско и пољопривредно земљиште
Површине које су планом дефинисане као шумско и пољопривредно земљиште представљају
најдоминантнију намену у оквиру захвата плана и налазе се у залеђу осталих фукнција. Правила
грађења дефинишу услове за грађење објеката искључиво на пољопривредном земљишту.
I) Правила у погледу величине парцеле
Максимална површина опредељена за организацију стамбеног дворишта, а у оквиру површине
опредељене овој намени може бити 600м2, на остатку парцеле је могуће организовати економско
двориште са пратећим објектима (сеници, амбари, стаје и слично).
Величину парцеле прилагодити пољопривредној производњи која ће се на њој организовати уз
обезбеђење услова за боравак људи. Услов о минималној парцели не важи за постојеће локације
које се овим планом задржавају.
II) Врста и намена објеката
Дозвољена је изградња слободностојећих објеката који су намењени становању и они се по
правилу граде у зони стамбеног дворишта, као и помоћних објеката у функцији обављања
пољопривредних активности који се могу организовати у оквиру економског дворишта.
На површинама опредељеним за организацију пољопривредних делатности могу се организовати
и пољопривредна домаћинства или градити који подржавају пољопривредну производњу као
што су: мини фарме, млекаре или други производни садржаји компатибилни пољопривреди. при
чему им се мора обезбедити приступ са јавне површине, односно пута у контакту.
III) Положај објеката на парцели
Минимална удаљеност објеката у односу на регулативу је 5м. Положај осталих објеката на
парцели зависи од организације економског дворишта, а сви морају бити минимално удаљени од
регулативе 5м.
Постојећи објекти који нису у складу са дефинисаним правилима градње за дату зону се
задржавају, а све накнадне интервенције у погледу реконструкције или доградње су дозвољене у
складу са условима дефинисаним овим планским документом.
IV) Дозвољена заузетост и изграђености грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости у оквиру стамбеног дворишта је 0,3
Максимални индекс изграђености парцеле у оквиру стамбеног дворишта је 0,9
Максимални степен искоришћености парцела је 60% (рачунајући објекат,све површине на
отвореном и платое са саобраћајницама и паркинзима).
Проценат учешћа зеленила у склопу површина ове намене у зони стамбеног дворишта је мин
40%.
У зони економског дворишта дозвољена је изградња објеката у складу са потребама производње.

97

V) Дозвољена спратност и висина објеката
Максимална дозвољена спратност објеката у оквиру зоне окућнице је П+1+Пк односно три видне
надземне етаже на нагнутом терену. Максимална висина слемена планираних објеката је 12м,
мерено од коте приземља објекта до слемена.
Максимална дозвољена спратност осталих објеката на парцели у оквиру економског дворишта је
П+Пот, а уколико су објекти намењени производњи дозвољена је спратност П+0. Максимална
висина слемена ових објеката је 7м, односно 9м за објекте у функцији производње, мерено од
нулте коте приземља објекта.
Дозвољена је изградња подрума или сутерена који не улазе у обрачун индекса изграђености
парцеле уколико су намењени за смештање помоћних просторија или гаражирање возила.
VI) Најмања међусобна удаљеност објеката
Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 2,5м.
Минимална међусобна удаљеност објеката на суседним парцелама је 5м.
Минимална међусобна удаљеност објеката у зони економског дворишта је 2,5м.
VII) Услови за ограђивање
Ограђивање је могуће и то транспарентном до 1,4м висине или зиданом оградом до висине од
0,9м као и живом зеленом оградом. Према јавним површинама нарочито према магистралним
саобраћајницама ограђивање је могуће транспарентном оградом до висине од 1.4м или живом
оградом. Ограде се постављају на границу парцеле тако да стубови ограде и капије као и жива
ограда буду на земљишту власника ограде.
VIII) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру намене мора се обезбедити колски и пешачки прилаз са
јавне површине намењене за саобраћај. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5 м док је
минимална ширина колског приступа парцели 3,5м.
Паркинг простор за кориснике објекта, по правилу решавати у оквиру парцеле
изградњом паркинга или гаража.
2.3.2 Услови за заштиту суседних објеката
Приликом изградње нових објеката, неовисно од њихове намене, водити рачуна о заштити
суседних објеката у конструктивном смислу, и у смислу не угрожавања услова живљења на
суседним парцелама, и парцелама у непосредном окружењу. Грађење нових објеката свих врста
и намена планирати на удаљеностима од суседних објеката којима се не угрожава њихова
функција, затечени начин и услови коришћења, као ни дневно осветљење просторија постојећих
објеката путем отвора оријентисаних према парцели на којој је планирана градња. Положај и
висина нових објеката у односу на постојеће на суседним парцелама треба да је такав да
суседним објектима не заклања директно дневно осунчање дуже од половину трајања директног
осунчања.
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У циљу заштите суседних објеката, гледано и кроз однос према простору суседних парцела,
планирани објекти, нити њихови најистуренији делови својим положајем (рачунајући и
ваздушни и подземни простор) не смеју прелазити границу суседних парцела.
2.3.3 Услови за архитектонско и естетско обликовање објеката
Грађење објеката у зони у погледу архитектонског обликовања вршити у складу са планираном
наменом, уз примену боја, архитектонских и декоративних елемената у обликовању фасада на
начин којим ће објекат у простору и окружењу образовати усаглашену, естетски обликовану
целину
Максимална висина надзитка на ободним зидовима у поткровљу је 1.60 м
(рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине).
За грађење објеката користити атестиране грађевинске материјале. Изградња објеката са равним
кровом није дозвољена. На објектима извести кровне конструкције које образују косе кровне
равни–коси кров. Кровне равни обликовати у складу са пропорцијама објекта. Кровни покривач
одабрати у зависности од нагиба кровних равни. За осветљење просторија у поткровљу могу се
извести лежећи или стојећи кровни прозори, пропорцијама и обликом усаглашени са објектом.
Фасаде треба да су малтерисане и бојене одговарајућом бојом, или од фасадне опеке или
комбиноване обраде, са употребом стакла, дрвета, разних фасадних облога, као равне површине
или са испадима (лође, балкони, еркери и сл.) дозвољених величина.
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са или без стубова,
надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону
линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту – 1,20 м, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља.
- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације
(најмањег растојања од 1,50 м) – 0,60 м, али укупна површина грађевинских
елемената
не
може
прећи
30%
бочне
фасаде
изнад
приземља.
на
делу објекта
према
бочном
дворишту претежно
јужне
оријентације
(најмањег растојања од 2,50 м) – 0,90 м, али укупна површина грађевинских
елемената
не
може
прећи
30%
бочне
фасаде
изнад
приземља;
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње
линије суседне грађевинске парцеле од 5,00 м) – 1,20 м, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.
Испади већи од 1,20 м, а маx до 1,60 м могу се планирати на делу објекта према задњем
дворишту вишем од 3,0 м. Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи
део) ако је грађевинска линија 3,0 м увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују
висину до 0,9 м. Степенице којима се савладава висина преко 0,90 м треба да се решавају унутар
габарита објекта.
2.3.4 Услови за обнову и реконструкцију постојећих објеката на простору плана
Реконструкција и доградња постојећих помоћних
претварања у стамбени простор није дозвољена.

и

пратећих

објеката

у

циљу

На постојећим објектима који су Планом предвиђени за рушење због успостављања планиране
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регулативе, односно раздвајања јавног од осталог грађевинског земљишта, дозвољене су само
интервенције на текућем одржавању објеката.
На постојећим објектима који су Планом предвиђени за рушење јер нису у складу са Планом,
дозвољене су само интервенције текућег одржавања.
2.3.5 Услови за повећање енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије
Одрживој потрошњи енергије треба дати приоритет рационалним планирањем потрошње, те
имплементацијом мера енергетске ефикасности у све сегменте енергетског система. Одржива
градња је свакако један од значајнијих сегмената одрживог развоја који укључује:
Употребу грађевинских материјала који нису штетни по животну средину, енергетску
ефикасност зграда, управљање отпадом насталим приликом изградње или рушења објеката.
У циљу енергетске и еколошки одрживе изградње објеката треба тежити:
смањењу губитака топлоте из објекта побољшањем топлотне заштите спољних елемената и
повољним односом основе и волумена зграде, повећању топлотних добитака у објекту повољном
оријентацијом зграде и коришћењем сунчеве енергије, коришћењу обновљивих извора енергије у
зградама (биомаса, сунце, ветар итд), повећању енергетске ефикасности термоенергетских
система.
У циљу рационалног коришћења енергије треба искористити све могућности смањења
коришћења енергије у објектима. При изградњи објеката користити савремене термоизолационе
материјале, како би се смањила потрошња топлотне енергије.
Предвидети могућност коришћења соларне енергије. Као систем против претеране инсолације
користити одрживе системе (грађевинским елементима, зеленилом и сл.) како би се смањила
потрошња енергије за вештачку климатизацију. При прорачуну коефицијента пролаза топлоте
објеката узети вредности за 20-25% ниже од максималних дозвољених вредности за ову
климатску зону. Дрворедима и густим засадима смањити утицај ветра и обезбедити неопходну
засену
у
летњим
месецима
Циљ свеобухватне уштеде енергије, а тиме и заштите животне средине је створити предуслове за
системску санацију и реконструкцију постојећих зграда, а затим и повећање обавезне топлотне
заштите нових објеката. Просечне старе куће годишње троше 200-300 кWх/м2 енергије за
грејање, стандардно изоловане куће испод 100, савремене нискоенергетске куће око 40, а пасивне
15 кWх/м2 и мање. Енергијом која се данас потроши у просечној кући, можемо загрејати 3-4
нискоенергетске куће или 8-10 пасивних кућа.
Недовољна топлотна изолација доводи до повећаних топлотних губитака зими, хладних спољних
конструкција, оштећења насталих влагом (кондензацијом) као и прегрејавања простора лети.
Последице су оштећења конструкције, неконфорно и нездраво становање и рад. Загревање
таквих простора захтева већу количину енергије што доводи до повећања цене коришћења и
одржавања простора, али и до већег загађења животне средине. Побољшањем топлотно
изолационих карактеристика зграде могуће је постићи смањење укупних губитака топлоте за
просечно 40 до 80%.
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Код градње нових објеката важно је већ у фази идејног решења у сарадњи са пројектантом
предвидети све што је потребно да се добије квалитетна и оптимална енергетски ефикасна
зграда.
Зато је потребно:
Анализирати локацију, орјентацију и облик објекат, применити високи ниво топлотне изолације
комплетног спољњег омотача објекта и избегавати топлотне мостове.
У циљу рационалног коришћења енергије треба искористити све могућности смањења
коришћења енергије у објектима. При изградњи објеката користити савремене термоизолационе
материјале, како би се смањила потрошња топлотне енергије.
Искористити топлотне добитке од сунца и заштитити се од претераног осунчања. Као сиситем
против претеране инсолације коритити одрживе системе (засену грађевинским елементима,
зеленилом и сл.) како би се смањила потрошња енергије за вештачку климатизацију. Дрворедима
и густим засадима смањити утицај ветра и обезбедити неопходну засену у летњим месецима
Расхладно оптерећење треба смањити путем мера пројектовања пасивних кућа. То може
укључити изоловане површине, заштиту од сунца путем нпр. брисолеја, конзолне структуре,
озелењене
надстрешнице
или
њихове
комбинације
При прорачуну коефицијента пролаза топлоте објеката узети вредности за 20-25% ниже од
максималних
дозвољених
вредности
за
ову
климатску
зону
Све
кориснике
прикључити
на
систем
грајања
термоминералном
водом.
Одрживост фотоволтаичних ћелија треба испитати у сврху снабдевања нисконапонском струјом
за расвету насеља, као и друге могућности, попут пуњења електричних возила.

2.3.6 слови за прикључење објеката на комуналну инфраструктуру
2.3.6.1 Хидротехничка инфраструктура
Сваки објекат се прикључује на јавну водоводну и канализациону мрежу након
њене изградње. Предвидети водомер за сваког потрошача засебно. Водомер се смешта у
прописно водомерно окно.
У случају да се на једној парцели смешта више потрошача (занатство, производња и сл)
предвидети водомере за сваког потрошача посебно, а све водомере сместити у једноводомерно
окно. Обе мреже се могу полагати у исти ров. Канализациона инфраструктура мора да покрива
простор читаве грађевинске зоне. Прикључење на јавну канализациону мрежу вршити по
могућности у ревизиона окна.
Дно прикључног канала (кућног прикључка) мора бити издигнуто од коте дна сабирног канала
(по могућности прикључивати се у горњу трећину).
Одвођење атмосферских вода са локације решити изградњом атмосферске канализације са
испуштањем атмосферске воде у реку Љиг.
2.3.6.2 Електроенергетска и ТТ инфраструктура
Сви планирани објекти на простору плана се прикључују на електроенергетску и ТТ мрежу
према важеђим техничким прописима и стандардима као и према условима надлежних предузећа
ЕЛЕКТРОСРБИЈА д.о.о Краљево, Електродистрибуција Љиг, и ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, Извршна
Јединица Љиг.
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2.3.6.3 Термотехничка инфраструктура
Сви планирани објекти на простору плана се прикључују на мрежу цевовода за грејање према
важећим техничким прописима и стандардима.
Цевоводе система даљинског грејања полагати у ров прописне дубине. Отпадну воду из система
грејања одвести у фекалну канализацију.
2.3.7 Општа правила за изградњу објеката
Стамбени простор – стамбену јединицу са помоћним и пратећим просторима у
оквиру стамбено пословног објекта организовати према функцији и важећим нормативима.
Светла висина стамбених просторија не може бити мања од 2,5 м. Пословни простори у склопу
стамбено-пословних
објеката
и
објеката
других
намена, односно пословни објекти, треба да су изграђени према функционалним, санитарним,
техничко-технолошким и другим условима у зависности од врсте делатности, односно према
важећим прописима за одређену намену или делатност. Стандардна светла висина пословних
просторија не може бити мања од 3.0 м, односно треба да је у складу са прописима за обављање
одређене врсте делатности. Објекти свих врста и намена треба да су функционални, статички
стабилни, хидро и термички прописно изоловани и опремљени свим савременим инсталацијама у
складу са важећим нормативма и прописима за објекте одређене намене.
Приликом пројектовања и изградње објеката испоштовати важеће техничке прописе за грађење
објеката одређене намене. Објекте пројектовати у складу са прописима о изградњи на
сеизмичком подручју.
На објектима који се у складу са постојећим начином постављања објеката у
зони, граде на граници бочне грађевинске парцеле, или интерполитрају између обе бочне
грађевинске парцеле, не могу се на забатним зидовима планирати отвори.
На објектима који се уграђују између и до граница обе бочне грађевинске
парцеле (изградња у прекинутом низу) на којима су постојећи објекти постављени на заједничкој
граници парцела, могу се за потребе осветљења и вентилације споредних, односно и радних
просторија извести светларници, на рачун габарита планираног објекта. Код грађења објеката на
међи водити рачуна да се објектом или неким његовим елементом – (испадом и другим) не
угрози
ни
ваздушни,
односно
подземни
простор
суседне
парцеле.
Кровне равни свих објеката у погледу нагиба кровних равни треба да су решене
тако да се одвођење атмосферских вода са површина крова реши у сопствено двориште, односно
усмери на уличну канализацију. Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се
усмерити према другој парцели, односно објектима на суседним парцелама.
У случају када за одвођење површинских вода не постоји нивелационо решење на нивоу блока,
површинске воде са парцеле одводе се слободним падом према риголама, односно према улици
са
најмањим
падом
од
1,5%.
Изграђене саобраћајне површине, приступне пешачке стазе објектима на парцели, рампе гаража
у приземљу и помоћних и радних просторија којима се савладава висинска разлика изнад коте
терена, колске приступне путеве дворишту и манипулативне дворишне платое, треба извести са
падом оријентисано према улици, евентуално делом према зеленим површинама на парцели (врт,
башта и слично).
Одвођење површинских вода са манипулативних и паркинг површина планираних у двориштом
делу парцеле, чија површина прелази 200 м2, условљено је затвореном канализацоном мрежом
прикљученом
на
уличну
канализацију.
У случају изградње гараже у сутерену објекта, пад рампе за приступ гаражи
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оријентисан је према објекту, а одвођење површинских вода решава се дренажом или на други
погодан начин. Одвођење површинских вода са рампе изведене за већи број гаража планираних у
сутерену објекта (стамбено-пословни, пословни објекти) обавезно решавати кнализационом
мрежом прикљученом на уличну канализацију.
Јавни простор улице се не може користити за обављање делатности (складиштење материјала и
сл.) нити за паркирање тешких возила, већ се у ту сврху мора организовати и уредити простор у
оквиру парцеле уколико за то постоје просторни услови и не ремете се створени услови
живљења у ширем окружењу.
Одлагање отпада врши се у одговарајуће посуде у сопственом дворишту за
пословно-стамбене објекте, односно
у контејнерима смештеним на погодним
локацијама у склопу парцеле или у одговарајућим просторијама у објекту за пословне објекте, а
у складу са прописима за објекте одређене намене, са одвожењем на градску депонију,
организовано и путем надлежног комуналног предузећа које ће дефинисати динамику
прикупљања и одношења отпада.
2.3.8 Посебна правила за изградњу објеката
У односу на намену објеката чије је грађење дозвољено у зони, потребно је за
појединачну градњу прибавити услове од надлежних органа и организација које су законом
овлашћене
да
их
доносе,
односно
прописују.
2.3.9 Правила за изградњу јавних површина и улица
2.3.9.1 Правила изградње саобраћајне мреже
Саобраћајно решење - геометрију саобраћајница радити на основу графичког прилога где су дати
сви елементи за обележавање: радијуси кривина, радијуси на раскрсницама, попречни профили,
осим координата пресечних тачака и темена хоризонталних кривина које ће бити приложене у
Предлогу плана. Приликом израде главних пројеката могућа су мања одступања трасе у смислу
усклађивања са постојећим стањем.
Државни пут је у обухвату плана већ прилагођен рачунској брзини од 60км/х.
Приликом изградње кружних раскрсница на траси државних путева, IБ реда број 22,
стационаже км 286+083 II A реда број 150, стационажа 101+713 потребно је испунити
следеће услове:
Коловоз код државних путева мора бити димензионисан за осовинско оптерећење од 11,50т.
На овим саобраћајницама потребно је остварити прописани дужину прегледности имајући у виду
просторне и урбанистичке карактеристике окружења ликације у складу са
Законом о јавним
путевима (Сл.гласник РС број 101/2005) уз пуно уважавање просторних и урбанистичких
карактеристика ширег окружења саме локације у свему у складу са тачком 4. Кружне
раскрснице у Правилнику о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (СЛ. гласник РС, број 50/2011) и
важећим стандардима.
Раскрсница са кружним током мора тежити централној симетрији , укључујући зоне улива и
излива, како би се обезбедили равноправни услови за све токове.
Уколико сњ на било ком прикључном правцу јавља двотрачни улив, кружни коловоз се
димензионише као двотрачни.
При појави аутобуског саобраћаја, стајалишта се лоцирају иза кружне раскрснице и ван коловоза.
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Потребно је обезбедити пешачке и евентуално бициклистичке стазе и прелазе у зони кружних
раскрсница, као и саобраћајне површине за накупљање и кретање пешака.
Треба решити прихватање и одводњавање површинских вода будућих кружних раскрсница.
Приликом извођења радова на изградњи кружних раскрсница водити рачуна о заштоти
постојећох инсталација поред и испод наведених државних путева.
Дефинисати саобраћајну сигнализацију на предметним путевима и прикључним саобраћајницама
у широј зони прикључка.
Дефинисати стреласте путоказе на сва острва на излазу из раскрснице.
Планирани улаз на паркинг простор на траси државног пута IБ реда број 22 дефинисати као
једносмерни, а полупречнике лепеза утврдити на основу криве трагова меродавних возила. Излаз
са паркинг простора планирати на будућу улицу Нову 1, након њене реализације. До изградње
Улице Нове 1, за излаз са паркинга користити прелазно решење у виду једносмерног улива на
државни пут IБ реда број 22.
Повезивање постојећих и нових садржаја планирати у складу са чланом 37. Закона о јавним
путевима. Повезивање базирати на већ постојећим, планом дефинисаним прикључним местима.
Уколико се појави тенденција изградње нових саобраћајних прикључака, потребно је затражити
услове од стране ЈП „Путеви Србије“.
Обезбедити зажтитни појас и појас контролисане градње на основу члана 28.29. и 30. Закона о
јавним путевима (Сл. гл. РС, број 101/2005) тако да први садржаји објеката високоградње морају
бити удањени минимално 10м од државног пута првог реда и минимум 5м од државног пута
другог реда (према ПГР-у насеља Љиг)
Примарне саобраћајнице насеља Љиг пројектовати за рачунску брзину од 60км/х (40км/х). Овај
ранг саобраћајница треба да оствари безбедан проток моторног, како унутрашњег, тако и
транзитног саобраћаја, као и безбедно кретање пешака. Зато се предлаже, где год је просторно
могуће обезбедити профил од коловоза ширине 6-7м обостраних тротоара (1,5-2м) и зеленог
појаса између њих (1,5-2м).
Локалне путеве, секундарне саобраћајнице (приступне улице) пројектовати за рачунску
брзину од 30км/х.
Секундарне-приступне саобраћајнице треба пројектовати тако да имају основну функцију
остваривања колског прилаза објектима у окружењу уз приоритетно остваривање: безбедног
кретања пешаке, минималног нивоа буке (без транзитног саобраћаја), безбедне игре деце и
шетњу на контактним површинама.
Приликом израде главних пројеката саставни део је пројекат саобраћајне сигнализације и
опреме.
Паркирање путничких аутомобила решити у оквиру организованих јавних паркинга, планираног
уличног паркирања и у оквиру самих урбанистичких парцела према нормативима за овакве врсте
објеката.
*Нормативи за планирање паркирања
Намена
1 паркинг место на:
Становање
1 стан
Хотел (према категорији) 2-10 кревета + 1 п.м. за аутобусе на 30 кревета
Хотел (апартманског типа)
2 апартмана
Тржни центри
55 m2 БРГП
Ресторани и кафане
4-8 столица
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Спортски објекти
Верски објекти
Бископ, дом културе
Производно-прерађивачки
и индустријски објекти
Банке
Медицинске установе
Административне установе
Поште
Трговина на мало

10-14 гледалаца
20 m2 БРГП
5-10 седишта
8 запослених
70м2
70м2
70м2
150м2
100м2

Паркирање возила за сопствене потребе власници вишепородичног стамбеног објекта, свих врста
изградње, по правилу обезбеђују на грађевинској парцели изван површине јавног пута и то једно
паркинг или гаражно место на један стан.
Гараже вишепородичних објеката планирају се у или испод објекта у габариту, подземно изван
габарита објекта или надземно на грађевинској парцели ако су испуњени сви остали услови.
Посебно треба водити рачуна о потребном броју паркинг места за особе са инвалидитетом, која
морају бити распоређена у свим садржајима и морају имати димензије мин. 3,7x5м. Препорука је
да се на предметном простору обезбеди до 5% паркинг места ѕа хендкепирана лица у односу на
укупан број паркинг места.
Правила градње коловоза, колско-пешачких стаза и паркинга
- У условима и пројектима, изградњу коловоза планирати од савремених материјала и са
савременим коловозним конструкцијама према важећим стандардима са застором од
асфалта, калдрме или камених плоча у зависности од решења пројектанта.
- Коловозну конструкцију потребно је прилагодити рангу саобраћајнице и потребном
осовинском оптерећењу и датим важећим стандардима и законима
- Аутобуска стајалишта изградити од истоветних материјала као и коловоз саобраћајница а
у сагласности са важећим стандардима.
- Нивелета коловоза мора бити прилагођена датом нивелационом решењу, постојећем
терену и изграђеном коловозу са којим се повезује планирани коловоз.
- Вертикална заобљења нивелете извести зависно од ранга саобраћајнице, односно рачунске
брзине
- Саобраћајнице пројектовати са једностраним попречним нагибом од 2% (за коловоз у
правцу). За коловозе у кривини максимални попречни нагиб је 6%. Све паркинге радити
са попречним нагибом 2%-4% према коловозу.
- Све косине усека и насипа је потребно озеленити аутохтоним зеленилом како би се што
мање нарушио прородни амбијент.
- Оивичење коловоза радити од бетонских ивичњака 18/24цм. На улазима у дворишта и на
прелазима оивичења радити од упуштених (оборених) ивичњака и рампама прописаним за
хендикепирана лица.
- За приступне-стамбене улице ширине 4-5м без тротоара, где није предвиђена кишна
канализација, оивичење пројектовати у нивоу коловоза што би омогућило одводњавање
површинских вода у околни терен.
- Тротоаре, посебне пешачке или бициклистичке стазе радити са застором од бетонских
полигоналних плоча, камених плоча или неког другог природног материјала по избору
пројектанта. Уз излетничке, пешачке и бициклистичке стазе потребно је да постоје
одморишта за предах посетилаца са хладовитим зеленилом, надстрешницама и клупама
који треба да су од природног материјала (дрво, камен).
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Паркинге радити са застором од бетонских полигоналних плоча, растер коцки (бетонтрава) или неког другог природног материјала по избору пројектанта а оивичење од
бетонских оборених ивичњака 18/24цм или баштенских 7/20цм. Стандардне димензије
паркинг места за управно паркирање су 2,5 са 5.0м а за хендикепирана лица 3,7 са 5,0м,
што приликом пројектовања мора бити испоштовано. Пожељно је у зони паркинга на
свака три паркинг места засадити дрвеће, ако то услови терена допуштају.
Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази и друге површине у оквиру улица, тргова,
шеталишта, паркова и игралишта по којима се крећу и лица са посебним потребама у
простору треба да су међусобно повезани и прилагођени за неометано кретање. Нагиби не
могу бити већи од 5% (1:20), a изузетно 8,3% (1:12). Највиши попречни нагиб уличних
тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%.
Ради несметаног кретања лица у инвалидским колицима ширина уличних тротоара и
пешачких стаза не сме бити мања од 1,5м.

Пре извођења саобраћајница извести све потребне уличне инсталације које су предвиђене
планом, а налазе се у попречном профилу.
2.3.9.2 Правила за изградњу и уређење јавних зелених површина
Приликом озелењавања обавезан услов је:
o Растојање између дрворедних садница од 5 – 10м,
o мин.висина саднице 2,5-3м,
o мин.обим саднице на висини 1м од 10 – 15цм,
o мин.висина стабла до крошње, без грана, 2 - 2.2м ,
o отвори на плочницима за садна места мин. 1,0x1,0м (за садњу на плочницима),
o обезбедити заштитне ограде за саднице,
o при избору врста за улично зеленило треба водити рачуна да осим декоративних својстава
буду прилагођене условима раста у уличном профилу (отпорност на збијеност тла, водни
капацитет земљишта, прашину, гасове и сл.).
o предвидети осветљење зелених површине,
o предвидети систем за заливање зелених површина
o предвидети одржавање зелене површине.
На местима где је предвиђена ова категорија зеленила, а где просторне и организационе
могућности то не дозвољавају, озелењавање вршити у партеру на следећи начин:
 партерним зеленилом, перенама и нижим врстама чија висина не прелази висину од 50цм,
које не ометају визуре,
 уношењем вртно–архитектонских елемената (скулптура, фонтана, чесми и сл.) у
комбинацији са зеленилом и сл.
2.3.10 Правила за изградњу мреже и објеката јавне инфраструктуре
2.3.10.1 Правила за изградњу водоводне и канализационе мреже
Снабдевање водом предвидети путем постојеће водоводне мреже до изградње нове секундарне
водоводне мреже према датом решењу датом на графичком прилогу. Предвидети водомер за
сваког потрошача посебно у складу са важећим локалним прописима. Одвођење употребљених
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вода из постојећих и планираних објеката на предметном простору решити затвореном
канализационом мрежом. Систем каналисања је сепаратни.
Забрањено је упуштање непречишћених или делимично пречишћених вода у реку Љиг. Низводно
од локације предвиђен уређај за пречишћавање. Одвођење атмосферских вода на предметној
локацији решити одвођењем у реку Љиг. Дубина укопавања код водоводне мреже мора
обезбедити мин.1,0 м слоја земље изнад цеви, а код канализационе мреже мин. 0,8 м.

2.3.10.2 Правила за изградњу електроенергетске мреже
Целокупну електроенергетску мрежу градити на основу главних пројеката у складу са важећим
прописима.
Трафо станице градити као самостојеће монтажно бетонске објекте или као посебне целине у
оквиру објеката на етажи за ккоју је могућ колски прилаз, за рад на 10kV напонском нивоу.
Положај МБТ у односу на суседне парцеле мин 15м, а у односу на јавне површине у складу са
датим грађевинским линијама.
Елекетроенергетску мрежу вишег и нижег напона радити као кабловску мрежу.
Каблове полагати где год је могуђе у зелене површине поред саобрађајница или пешачких стаза
или у тротоаре где исти постоје. каблове полагати на 0.5м од пешачких стаза и на 1м од
коловоза. каблове полагати на најмањој дубини 0.8м.
Полагање каблова вршити на удаљености 1 метар од темеља објекта. При преласку испод
саобраћајница кабал мпора бити постављен под правим углом и постављен кроз заштитну цев.
При укрштаљу са другим врстама инсталација обавезно се придржавати важећих прописа о
међусобном растојању између различитих врста инсталација. и то да припаралелном вођењу
енергетских и телекомуникациомних каблова најмање растојање мора бити 0.5м за каблове
напона до 10kV односно 1м за каблове напонског нивоа преко 10kV. Угао укрштања инсталација
мора да буде 90 степени односно под правим углом.
При паралелном полагању енергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у
хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веђе од 0.5м. Није дозвољено
електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или канализације. При укрштању
електроенергетских каблова са гасоводом вертикално растојање мора бити веђе од 0.3м, а при
приближавању и паралелном вођењу 0.5м.
Јавна расвета
Светиљке за јавно осветљењепоставити на расветне стубове одговарајуђе висине . Избор
светиљки и извора светла извести према фотометриском прорачуну и захтеву која се површина
освељава. Придржавати се класификације и свега што је већ дато у тексту јавног осветљења а
који је саставни део овог плана.

2.3.10.3 Правила за изградњу телекомуникационе мреже
Целокупну ТК мрежу градити на основу главних пројеката у складу са важећим законским
прописима.
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ТТ мрежа ђе се у потпуности градити као подземно. ТК каблове полагати у предходно изграђену
кабловску ТК канализацију или у ров самостално у једној цеви или заједно са постојећим ТК
водовима.
У тротоарима постављати кабловску ТК канализацијуод најмање четри ПВЦ цеви пречника
110мм. Саставни део кабловске ТК канализације биће и кабловска ТК окна . Кабловска ТК окна
градити где је год могуће у тротоару или меком терену. Уколико се исти морају градити у
коловозу извршити ојачавање окна и поставити шахте са тешким поклопцем.
Једну ПВЦ цев резервисати за потребе КДС система(кабловску телевизију).
Телекомуникациону кабловску мрежу полагати у уличним зеленим површинама (удаљеност од
високог растиња најмање 1.5 метара) поред саобраћајница на растојању не мањем од 1 метра.од
саобраћајница или у тротоарима.. Дубина полагања каблова не сме бити мања од 1 метра.
Укрштање каблова са саобраћајницама мора бити под правим углом постављањем ПВЦ цеви
кроз које се полажу каблови. При паралелном вођењу са енергетским кабловима најмање
растојање мора бити 0.5м за каблове напонског нивоа до 10кВ и један метар за каблове
напонског нивоа преко 10кВ. при укрштању са инсталацијама водовода и канализације, гасовода
растојање мора бити веђе од 0.3 метра, а при паралелном вођењу и приближавању каблова
растојање мора бити најмање 0.5 метара.

2.3.10.4 Правила за изградњу термотехничке мреже
Целокупну термотехничку мрежу градити на основу главних пројеката у складу са важећим
прописима и стандардима за извођење инсталација ове врсте.
Цевоводе полагати где год је могуђе у зелене површине поред саобрађајница или пешачких стаза
или у тротоаре где исти постоје. Испод саобраћајница и пешачких стаза цевоводе постављати у
заштитне бетонске канале. Цевоводе полагати на најмањој дубини 1м. При укрштаљу са другим
врстама инсталација обавезно се придржавати важећих прописа о међусобном растојању између
различитих врста инсталација и на местима укрштања постављати заштитне цеви. Угао
укрштања инсталација мора да буде 90 степени односно под правим углом.
При паралелном полагању цеви за грејање и воду са енергетским кабловима дозвољено је
полагање у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0.5м. Није
дозвољено вођење цеви за грејање изнад или испод електроенергетског кабла. Дозвољено је
укрштање под правим углом уз вођење рачуна о растојању између инсталација и заштити цеви на
месту укрштања.
Након монтаже цевовода потребно је поставити траку упозорења дуж целе трасе цевовода за
грејање.
Април 2014.год.
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12. јун 2014. године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

5

4.
На основу члана 55 Закон о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/10 и 93/12) и члана 43.
Статута Општине Љиг, а на предлог Општинског већа Општине Љиг, Скупштина општине Љиг, на
седници одржаној дана 10.06.2014. године, донела je

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД
ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ОПШТИНЕ ЉИГ
ЗА 2014. ГОДИНУ

Љиг, мај 2014. године
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА
ЗА ВОДЕ 2. РЕДА
ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2014. ГОДИНУ
I)ОПШТИ ДЕО
1. ПРАВНИ ОСНОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Циљ израде Оперативног плана за одбрану од поплава на водама 2. реда на територији
Општине Љиг је да се идентификују опасности, извори и облици угрожености, могући ефекти и
последице, процена угрожености – ризика, сагледавање снага, средстава и превентивних мера за
одговор на опасност изазване елементарним непогодама и другим несрећама, заштиту и
спасавање живота и здравља људи, животиња, заштите материјалних и културних добара и
животне средине.
У Оперативном плану за одбрану од поплава на водама 2. реда на територији Општине Љиг
биће сагласни сви аспекти законских регулатива:
-Закон о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/10 и 93/12),
-Уредба о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава за период од 2012 до 2018.
године („Службени гласник РС“ бр. 23/12),
-Правилник о садржини и начину вођења катастра водних објеката („Службени
гласник РС“ бр. 34/2011),
-Обрасци уз правилник о садржини и начину вођења катастра водних објеката,
-Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини
мишљења у поступку издавања водних услова („Службени гласник РС“ бр. 74/11 и
116/12),
-Правилник о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС“
бр. 86/10),
-Уписник аката о ненадлежности органа за поступање по захтеву странке,
-Одлука о одређивању граница водног подручја („Службени гласник РС“ бр. 75/10),
-Одлука о утврђивању Пописа вода I реда („Службени гласник РС“ бр.83/10),
-Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Службени
гласник РС“ бр.96/10),
-Одлука о отварању буџетског фонда за воде Републике Србије („Службени гласник РС“
бр. 9/11),
-Наредба о утврђивању Оперативног плана одбране од поплава за 2014. годину
(„Службени гласник РС“ бр. 4/2014),
-Уредба о утврђивању Програма управљања водама у 2013. години („Службени гласник
РС“ бр. 12/13),
-Правилник о условима и критеријумима за доделу и коришћење средстава и начину
доделе средстава за финансирање послова од општег интереса у области водопривреде
(„Службени гласник РС“ бр. 27/05),
-Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци
које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“
бр. 35/11),
-Правилник о одређивању мелиорационих подручја и њихових граница („Службени
гласник РС“ бр.38/11),
-Правилник о одређивању граница подсливова („Службени гласник РС“ бр. 54/11)
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-Правилник о садржини и начину вођења информационог система, методологији,
структури, категоријама и нивоима сакупљања података, као и о садржини података о
којима се обавештава јавност („Службени гласник РС“ бр. 54/11),
-Одлука о оснивању Националне конференције за воде („Службени гласник РС“ бр.
55/11),
-Одлука о образовању републичког штаба за ванредне ситуације („Службени гласник РС“
бр. 75/12),
-Одлука о проглашењу и укидању ванредне ситуације за територију РС („Службени
гласник РС“ бр. 9/12 и 13/12),
-Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за
њихово достизање („Службени гласник РС“ бр. 67/11),
-Правилник о референтним условима за типове површинских вода („Службени
гласник РС“ бр. 67/2011) ),
-Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник
РС“ бр. 74/2011),
-Правилник о утврђивању методологије за израду прелиминарне процене ризика од
поплава („Службени гласник РС“ бр.1/2012),
-Упутство о методологији за израду процене угрожености и планова заштите и спасавања
у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 96/12),
-Правилник о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и кадровске
оспособљености у области управљања водама („Службени гласник РС“ бр. 23/12),
-Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површински и подземним
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“ бр. 50/12),
-Уредба о висини накнаде за воде за 2012. годину („Службени гласник РС“
бр.25/12),
- Оперативни план одбране од поплава за воде II реда за 2013. годину за општину Љиг
(„Општ. сл. гласник“ 1/2013)
-Локални еколошки акциони план Општине Љиг, Скупштине општине Љиг, Закључак, 01
број:06-28/12-10 од 21.12. 2012. године.

2. ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДЕ 1. РЕДА ЗА 2014.
ГОДИНУ
2.1. Назив правних лица надлежних за организовање и спровођење одбране од поплава на
територији републике србије и имена руководилаца одбране од поплава и других одговорних лица

Координатори одбранe од поплава и помоћници
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Нови Београд
тел. 011/311-53-70, 201-33-60, 201-33-47, факс 011/311-53-70, 011/311-64-94
E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WЕВ sajt: www.rdvode.gov.rs
ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА:
Миодраг Пјешчић, моб.064/834-10-02, E-mail: miodrag.pjescic@minpolj.gov.rs
Помоћници:
Горан Камчев, тел. 011/201-33-69, E-mail: goran.kamcev@minpolj.gov.rs
Оливера Јанковић, тел. 011/201-33-47, E-mail: olivera.jankovic@minpolj.gov.rs
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
тел. 021/456-721, 021/487-44-11, факс 021/456-040
WЕВ sajt: www.psp.gov.rs
КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА:
Горан Јешић, тел. 021/487-44-11, моб. 063/502-913, E-mail: goran.jesic@vojvodina.gov.rs
Помоћник:
др Јован Табаков, тел. 021/487-44-30, моб. 063/108-42-95, E-mail: jovan.tabakov@vojvodina.gov.rs
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ
ПОСЛОВЕ
УПРАВА ЗА ВОДЕ, Краљице Марије 1, Београд
тел. 011/715-73-31, факс 011/337-63-67
КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА:
Јована Антић, тел.011/715-73-31, моб. 063/0691-648, E-mail: jovana.antic@beograd.gov.rs
Помоћник:
Љубица Драшковић, тел.011/715-73-26, моб. 063/682-098, E-mail: ljubica.draskovic@beograd.gov.rs

Главни руководиоци одбранe од поплава по водним подручјима и њихови заменици
Водно подручје „Сава“
ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА:
Горан Пузовић, моб.064/840-40-07, E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs

2.1.3. Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове
Републички хидрометеоролошки завод Србије , Кнеза Вишеслава 66, Београд
Е-mail: srhydra@hidmet.gov.rs, office@hidmet.gov.rs, WЕВ sajt: www.hidmet.gov.rs
тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Дежурни оперативни телефон: 064/838-52-58
РУКОВОДИЛАЦ за хидролошке прогнозе:
Дејан Владиковић, 011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46, моб. 064/838-51-65, Е-mail:
dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs
ЗАМЕНИК:
Јелена Јеринић, тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46, моб. 064/838-52-77, Е-mail:
jelena.jerinic@hidmet.gov.rs
ЗАМЕНИК за одбрану од загушења ледом:
Зорица
Барбароша,
тел.
011/305-09-36,
305-09-04,
моб.
064/838-50-50,
Е-mail:
zorica.barbarosa@hidmet.gov.rs
Перманентне службе Републичког хидрометеоролошког завода, одељење за метеоролошко
бдење:
одсек за прогнозу времена : тел. 011/305-09-68
одсек за најаве и упозорења : тел. 011/254-21-84
Лица задужена за eвидентирање података о поплавним догађајима на водама I реда и
системима за одводњавање у јавној својини
Водно подручје „Сава“
ЈВП „Србијаводе ”, Булевар уметности 2а, Нови Београд
тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03
E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ sajt: www.srbijavode.com
ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ:
Мартина Егедушевић, моб. 064/840-41-20, 011/201-33-95, факс 011/311-94-03
Е-mail: martina.egedusevic@srbijavode.rs
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2.2. Оперативни план за одбрану од поплава од спољних вода и загушења ледом
Оперативни план за одбрану од поплава од спољних вода и загушења ледом садржи по водним
подручјима, за секторе и деонице водотока (воде I реда), правна лица надлежна за организовање
и спровођење одбране од поплава, имена руководилаца одбране од поплава, њихових заменика и
помоћника, заштитне водне објекте на којима се спроводи одбрана од поплава, штићена
поплавна подручја и критеријуме за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од
спољних вода и загушења ледом.
Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, руководилац
одбране од поплава на водном подручју, његов заменик и помоћник, секторски
руководилац одбране од поплава и његов заменик
Водно подручје „Сава“
ЈВП „Србијаводе ” ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Бродарска 3, Н. Београд
тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 213-58-64, 201-81-00
факс 011/311-29-27, 201-81-12, E-mail: vpcsava@srbijavode.rs
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
Директор: Душан Панић, моб. 064/840-41-00
E-mail: dusan.panic@srbijavode.rs
ЗАМЕНИК Руководиоца НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
Бранислав Ћамиловић, моб. 064/840-40-26
E-mail: branislav.camilovic@srbijavode.rs
Сектор, деоница, објекат - Водно подручје „Сава“

С.3. – објекат 2. на С.3.8.
С.4. – деонице
С.4.1, С.4.2, С.4.3.
С.4.4. – објекти 1, 2, 3, 7, 8. и 9.
С.5, С.6, С.7, С.8, С.9.
С.5. ВАЉЕВО
(Колубара узводно од Лајковца и притоке: Тамнава са Убом, Љиг, Топлица, Љубостиња и
Рибница)
П.Д. „ЕРОЗИЈА“ А.Д. Ваљево (С.5)
Тел. 014/227-311 факс 014/227-330
Е-mail:erozijava@open.telekom.rs
Директор: Милена Гајић моб. 066/821-75-04
Ђорђе Малешевић моб. 064/646-96-45
Миле Пиргић моб. 064/340-41-14
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Табела 1. Сектор заштите од поплава С. 5.9. Љиг. Качер код Љига 4.23 км

Сектор

Назив сектора
Опис и дужина система за заштиту од поплава
Заштитни водни
објекти на
којима се
Критеријуми за увођење
спроводе мере
мера одбране од поплава
одбране од
поплава
В Водомер (Р) – РХМЗ-а.
(Л) локални: л-летва, лимлимниграф, д-дигитално.
и-Таб.1, ив-Таб.2, „0“
кота нуле.
ВВ max осмотрени
водостај (датум)
Опис и дужина
РО Редовна одбрана1.
водостај и кота
2.
ВО Ванредна одбрана водостај и кота
МВ Меродавни водостај
за меродавни Q _%
КВЗ Критични водостај/
кота заштитног
система

О

сно
вна
кар
Штићено
Ознака
Опис
поплавно
акт
деонице
деонице
подручје
ери
сти
ка
вод
ото
Касета
ков
Регулисано
а
Водоток
подручје
сли
ва
Назив
Чвор
рек
е
Дужина
Дужина
система за
система за
Ко
заштиту од
заштиту од
луб
поплава
поплава
аре
је
Општина
изр
ази
то
1. Регулисано корито
буј
В
профил корита
Љига кроз Љиг, 3.63
ичн
водотока на 100 м
км са** регулисаним
и
узводно од моста у
коритом потока
„Љиг“ Чвор
кар
центру Љига
Љиг. Качер код Годевац на ушћу у
4.23 км
С.5.9.
акт
Љига 4.23 км
Љиг, 0.40 км, укупно
ЉИГ
РО ниво на половини
ер.
4.03 км.
косине корита
Из
2.Регулисано корито
тог
Качера од ушћа у
ВО ниво на 1.0 м испод
раз
Љиг, 0.20 км.
околног терена
лог
а
веома важна мера је превентивно сузбијање опасности од поплава и смањење штетних последица
од истих, што подразумева веома добру организованост на терену. Поред превентивних мера
веома су важне оперативне мере заштите од поплава. Основу превентивне и непосредне заштите
од опасности представљају мере заштите у систему цивилне заштите општина.
Велики део територије још увек је угрожен од поплава, а на постојећим објектима је
дошло до смањења степена сигурности у односу на раније стање. Изразито су угрожена
приобаља водотокова са бујичним режимом, какве су углавном воде сектора С. 5. Поплаве на
бујичним водотоцима су праћене појавом одрона и клизишта. Један од веома важних узрока
појаве штета (чија вредност зна бити знатно велика) је недозвољено и неодговорно понашање
према објектима који су изграђени у функцији заштите од поплава (дивља градња, депоније
отпада, непланска експлоатација...).
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Приликом изливања великих вода највеће штете се наносе привредним објектима и
пољопривредном земљишту. У исто време, даљим економским развојем, повећава се притисак на
коришћење земљишта у критичним зонама.
2.3. Оперативни план за одбрану од поплава од унутрашњих вода
Оперативни план за одбрану од поплава од унутрашњих вода садржи по мелирационим
подручјима, за хидромерилационе системе (ХМС) у јавној својини, правна лива надлежна за
организовање и спровођење одбране од поплава, имена руководиолаца одбране од поплава,
њихових заменика и помоћника, хидромерилационе системе на којима се спроводи одбрана од
поплава и критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од
унутрашњих вода.
Правно лице надлежно за органозовање и спровођење одбране од поплава, руководилац
одбране од поплава на мелирационом подручју, његов заменик и помоћник, руководилац,
хидромерилационог система и његов заменик

„Сава“

ПодрињскоКолубарско

ЈВП „Србијаводе”, Булевар
уметности 2а, Нови Београд
тел. 011/311-94-00, 311-94-02,
201-33-82, факс 011/311-9403
E-mail:
odbrana@srbijavode.rs, WЕВ
sajt: www.srbijavode.com
РУКОВОДИЛАЦ:
Љубиша Миљковић, моб:
064/840-40-16
Е-mail:
ljubisa.miljkovic@srbijavode.rs

ЗАМЕНИК:
Јован Јанковић, моб.
064/840-40-13
Е-mail:
jovan.jankovic@srbijavode.rs

МЕЛИОРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ „ПОДРИЊСКО-КОЛУБАРСКО“

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ
ПРЕДУЗЕЋЕ
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА Директор
(ХМС)
Руководилац ХМС
Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Зоран Вучковић, моб : 064/840-41-17, Е-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs
ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/201-81-39, факс 011/311-29-27
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ
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Јорговић Милутин, моб 064/840-40-15, E-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs
ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27
П.Д. „ЕРОЗИЈА“ А.Д. Ваљево
Тел. 014/227-311 факс 014/227-330
Е-mail:erozijava@open.telekom.rs
ПК 1. – ПК 10.
Директор: Милена Гајић моб 066/821-75-04
Ђорђе Малешевић моб 064/646-96-45
Миле Пиргић моб 064/340-41-14
ПОМОЋНИК : Славинка Ђукић, моб 063/654-052 E-mail:slavinka.djukic@srbijavode.rs
ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, РЈ “Шабац“, Шабац тел. 015/346-086, факс 015/346-086
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ
Јорговић Милутин, моб : 064/840-40-15, E-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs
ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27
ВП „САВА“ Шабац
Тел. 015/342-100, факс 015/342-101, E-mail:
vodoprivredasbe@open.telekom.rs
ПК 11.- ПК 20.
Директор: Драган Топаловић, моб. 063/219-430,
064/841-70-00
Гордана Петровић, моб. 064/841-70-01
Драган Топаловић, моб. 063/219-430, 064/841-70-00
АД за водопривреду и путеве „ЛОЗНИЦА“ у
реструктурирању, Лозница
Тел. 015/342-100, факс 015/342-101 E-mail:
ПК 21., ПК 22., ПК 23., ПК 26.
dvploznica@open.telekom.rs
Директор: Добривоје Ранковић, моб. 064/859 45 78
Драган Тадић, моб. 064/859-45-81
Миодраг Максић, моб. 064/258-21-30
ВД „ЈУГОКОП-ПОДРОЊЕ“ д.о.о. Шабац
Тел. 015/342-102, факс 015/342-104 E-mail:
office@jugokop.com
ПК 24., ПК 25.
Директор: Златомир Јанковић, моб. 064/816-42-20
Драган Милошевић, моб. 064/806-44-40
Душко Вујковић, моб. 064/806-44-31

Мелиорационо подручје „Подрињско-Колубарско“

Евукациони
објекат

Гравитациони
испуст
(ГИ)
Црпна
станица
(ЦС)

Хидрометеоролошки
систем (ХМС)

реципијент

Ознака
ХМС

Територијална
припадност
система
Катастарска
општина (КО)

Дужина
каналске мреже
(ДКМ) м

ХМС: ПК 6. и ПК 7.
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ПК 6.

Љиг

ПК 7.

Качер

Бошњановић,
Цветановац, Љиг,
Доњи Лајковац,
Латковић, Јајчић, и
делови КО:
Пепељевац, Ћелије,
Боговађа, Липље,
Шутци,
Калањевци,
Живковци,
Прогореоци,
Гараши, Пољанице,
Ивановци,
Моравци, Бранчић,
Гукош, Кадина
Лука, Славковица,
Лалинци, Ба,
Планиница,
Струганик,
Берковац,
Палежница,
Гуњица,
Велишевац,
Бабајић, Ракари,
Дучић, Тодорин
До, Врачевић,
Горњи Мушић и
Стрмово.
Драгољ,
Белановица,
Јаловик,
Вукосавци, Босута
и делови КО:
Гукош, Бранчић,
Моравци,
Ивановци,
Пољанице, Липље,
Шутци,
Калањевци,
Живковци, Гараши,
Прогореоци,
Партизани,
Аранђеловац,
Трудељ, Заграђе,
Угриновци, Козељ,
Штавица, Доњи
Бањани и Дићи.

19.304

Љиг

+

-

7.370

Качер

+

-
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ПК 10.

Горњи Милановац

Брезовица, Мутањ,
Шилопај,
Накучани, Крива
Река, Ручићи,
Бољковци,
Рељинци,
Давидовица,
Церова и делови
КО: Кадина Лука,
Гукош, Бранчић,
Дићи, Доњи
Бањани, Ивановци,
Штавица,
Угриновци, Козељ,
Трудељ, Заграђе,
Лалинци и
Слаковица.

4.756

Драгобиљ

+

-

3. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ПРИРОДНИ ЧИНИОЦИ, РЕСУРСИ
3.1. Административна структура територије општине
Општина Љиг има 27 насеља од којих су пo статистичким критеријумима, варошица Љиг
и Белановица насеља градског типа. Остала насеља (Ба, Бабајић, Бошњановић, Бранчић,
Велишевац, Гукош, Дићи Доњи Бањани, Живковци, Ивановци, Јајчић, Кадина Лука, Калањевци,
Козељ, Лалинци, Латковић, Липље, Милавац, Моравци, Палежница, Пољанице, Славковица,
Цветановац, Штавица и Шутци) се дефинишу као сеоска.
Средиште општине је у насељу Љиг, коме као највећем насељу у саобраћајном центру ове
територије гравитирају остала места. У општини Љиг према Попису из 2011. живело је 12.754
становника, у 26 месних заједница. Насеља су размештена у 26 катастарских општина. Подручје
општине Љиг, према организацији послова Републичке управе по окрузима, припада
Колубарском округу.
3.2. Топографско-географске карактеристике
Територија општине Љиг простире се на простору Шумадије и у северозападном делу
средишње Србије. Границу између ова два подручја чини река Љиг, чијем сливу припада 98,4%
територије Општине. Река, по којој град носи назив, протиче западним и северозападним
подручјем општине, док долина реке Качер чини мању природну целину у оквиру високе
Шумадије на истоку. Оваква позиција утицала је да се географски, а касније и функционално,
општина Љиг подели на већу - шумадијску зону на истоку и две колубарске функционалне зоне у
долини реке Љиг.
Површина подручја Општине Љиг износи 279 км2 односно 0,49% од укупне територије
Централне Србије. Општина Љиг има повољан саобраћајни положај. Траса магистралног пута М22 повезује Општину са великим делом Србије (Београд и северно подручје Србије са
средишњим, западним и југозападним делом Републике), као и са Црном Гором. Ова
комуникација је најзначајнија за општину Љиг и пролази њеним средишњим делом.
Друга по значају је регионална саобраћајница (Р-202) упоредничког правца, која, такође,
пресеца средишњи део Општине и чини везу између Мионице, Ваљева, као центра Колубарског
округа, Осечине и Лознице у подрињском делу Србије с једне стране, као и са Аранђеловцем,
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Шумадијом и долином Велике Мораве, с друге стране. Остале саобраћајнице на територији
општине Љиг су локалног значаја.
На основу Стратегије просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног
коридора Београд-Јужни Јадран, деоница Београд-Пожега, започета је изградња аутопута која ће
проћи средином општине Љиг дужином од 18,4 километара.
3.3. Климатске карактеристике
Територија општине Љиг припада зони умерено континенталне климе са континенталним
плувиометријским режимом1. Поједини делови Општине имају врло благу и жупну климу, а
поједини нешто оштрију (планина Рајац). Годишњи ток температуре ваздуха је правилан, са
минимумом у јануару и максимумом у јулу. Током вегетационог периода (март - октобар),
средња температура креће се од 14°С на Рајцу до 18°С у најнижим деловима општине. Јесење
температуре су високе.
Трајање сунчевог сјаја на овом подручју износи од 1.950 до 2.240 сати годишње, односно
од 1.346 до 1.470 сати у вегетационом периоду, што је око 69% годишње суме. Ово је веома
битно за пољопривредну производњу, као и за развој туризма у летњем периоду и почетком
јесени.
Средња годишња облачност је око шест десетина неба. Најчешћи су западни и
северозападни ветрови, док су ветрови из правца југа, југоистока и југозапада знатно ређи, али
веће јачине (због спуштања низ планинске падине). На Рајцу су најјачи јужни ветрови, па ова
планина има топлију климу и мање снега. На овом подручју велика је учесталост тишина.
На подручју општине Љиг се просечно годишње излучи 650-1000 мм падавина. Највише
је падавина у периоду мај-јул, а најмање од јануара до марта. Једна од најопаснијих непогода на
овим просторима (нарочито у јулу и августу) је град. Снежне падавине се просечно годишње
јављају 35-50 дана (у Љигу 41 дан, на Рајцу 60 дана). Снег се најчешће јавља од друге половине
децембра до друге половине марта. Средње вредности снежног покривача су 29-37цм
(максимална 88 цм). У сливу реке Љиг се дешавају бујичне поплаве, које плаве велике површине
плодног земљишта. Поплаве највише угрожавају алувијалну раван Љига, као и доњи део долине
Драгобиља, Качера и Козељице. Приликом поплава у 2011-ој години, унистен је значајни део
пољопривредних површина и комуналне инфраструктуре.
3.4. Хидрографија – воде 1. и 2. реда
На подручју шире околине насеља Љиг дренажна хидрографска мрежа је доста развијена.
Највећи речни ток је река Љиг, која протиче кроз централни део насеља правцем југоисток северозапад, око чијег водотока се подужно и формирало насеље. Река Љиг је уједно и највећи
природни дрен овог подручја, у који се уливају бројне притоке: Марица, Драгобиљ, Славковачка
река, Качер, Суви Оњег и др.
Протицаји наведених водотокова током године знатно варирају у зависности од
метеоролошких прилика, тако да је у време обилних падавина и отапања снежног покривача он
вишеструко већи од протицаја у периодима без падавина. Скоро сви водотоци се одликују падом
речног корита, тако да после већих падавина добијају бујични карактер.
Сходно Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда („Службени гласник РС“ бр. 83/2010) у
Општини Љиг, реке Љиг, Качер и Драгобиљ су водотоци I реда. Река Љиг протиче у дужини од

1

Плувиометријски режим – временска расподела падавина.
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18 км, са великим бројем притока које су бујичног каректера и покрива површину од преко 300
км² површине слива.
Остале реке су водотоци II реда, а то су реке: Марица, Славковачка река, Козељица,
Драгобиљица, Белановица и др.
3.5. Изворишта
Градска насеља (Љиг и Белановица као и МЗ Славковица и Милавац) имају јавне
водоводе. Насељено место Љиг и Белановица се снабдевају из карстних извора. Градски водовод
Љиг поред насеља Љиг водом снабдева и делове МЗ Ба, Палежница, Кадина Лука, Гукош,
Цветановац и Бранчић. Извориште „Врело“ има издашност од максималних 2000 l/s до
минималних 8,1 л/с. Просечна годишња издашност изворишта је око 15-17 л/с.
Непосредно
испод изворишта изграђено је постројење за прераду воде у коме су смештени пешчани филтери.
Од постројења до насеља Љиг током 1978. године изграђен је цевовод од азбестно-цементних
цеви различитих пречника на појединим деоницама. У склопу постојећег водоводног система, на
крају доводног цевовода на брду „Росићи“ изграђен је армирано-бетонски резервоар запремине
V - 300 м³ са котом максималног нивоа воде 230,00 м.н.в.. Пошто су најнижи делови Љига на
висини од 145 м.н.в., кроз гранату разводну мрежу врши се неравномерна расподела дотока воде
која за последицу има неодговарајуће притиске у појединим деловима разводне мреже код
потрошача.
Ради побољшања водоснабдевања, нарочито у летњем периоду, када је повећана
потрошња воде, а капацитет извора „Врело“ не задовољава потребе потрошача Љига, на
локацији Хотела „Љиг“ изграђено је постројење за прераду воде које је требало да обезбеди
недостајуће количине воде. Постројење је пројектовано да у првој фази прерађује 5 л/с а у другој
фази још 5 л/с. Међутим, издашност постојећег бунара обезбеђује само 3,2 л/с и као такво није у
функцији водоснабдевања.
Остварена специфична потрошња воде у Љигу креће се од 198 до 396 л/дан/ст, а у
Белановици 300 л/дан/ст, зависно од издашности врела и губитака у мрежи. Губици у мрежи
износе од 34-76%.
Белановица има један од најстаријих водовода изграђен 1926. године који користи карстно врело
„Совљак 1“, „Совљак 2“, дренажни ров „Јошће 1“, дренажни ров „Јошће 2“ и Багремар.
Капацитет свих изворишта је 2,7 л/с. У склопу постојећег система водоснабдевања су и два
резервоара од којих је један сабирни запремине 40 м³ и реверзибилни 120 м³, једна пумпна
станица са две пумпе и постројење за пречишћавање воде.
Покривеност разводном водоводном мрежом у Љигу износи 99%, а у Белановици 90%.
Индустрија у Љигу и Белановици углавном се снабдева са градског водовода, док се неки погони
снабдевају водом из бунара или речних токова.
„Гранит-Пешчар“ је један од највећих погона који за обраду камена користи воду из реке
Драгобиљ и Славковачке реке.
Осталих 25 насеља (осим Славковице и Милавца), користе подземну воду прве издани из
3040 бунара. Вода се хидрофорима уводи у домаћинства. Контрола квалитета воде у бунарима
се ретко врши, и спроводи се само на захтев потрошача. Такво стање представља велики
проблем, јер се бунари неретко налазе у непосредној близини (5-10 м) септичких јама, које
инфилтрацијом могу да загаде воду.
На основу овога може се констатовати да хидричких епидемија нема, само се спорадично
ретко јавља дизентерија („Стратегија просторног развоја општине Љиг“ –Географски институт
„Јован Цвијић“ 2005.).
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4. НАСЕЉА, ИНФРАСТРУКТУРА, ЗАШТИЋЕНА ДОБРА
1.1. Насеља и стамбене целине, структура становништва по насељима
На територији општине Љиг влада тенденција смањења броја становника, па је према
Попису из 2002. године на територији општине живело 14.269 становника, а 2011. их је било
13.062. Према површини и броју становника општина Љиг спада у групу мањих општина. Према
критеријумима званичне статистике два насеља у Општини су градског типа (Љиг и Белановица),
(Савић,1974.), са само 3.710 становника по попису из 2011. године. Ниво концентрације
становништва у општинском средишту је низак и овај примарни центар има 3.150 становника
(Попис становништва 2011. године).
Табела 2. Популациона величина насеља општине Љиг у периоду 1991-2011. године
Извор:
НАСЕЉА
Број становника
Број домаћинстава Просеч. вел. домаћ.
РСЗ
1991
2002
2011
2002
2011
2002
2011
Београд
Ба
686
605
491
170
149
3,56
3,30
, 2013.
Бабајић
524
493
444
142
147
3,56
3,02
год.
Белановица
259
266
560
104
206
2,56
2,72
Бошњановић 360
286
249
86
85
3,33
2,93
О
Бранчић
571
563
515
152
144
3,7
3,58
пштина
Велишевац
431
419
345
141
106
2,97
3,25
Љиг је
Гукош
356
332
269
111
108
2,99
2,49
подручј
Дићи
200
156
146
52
50
3,00
2,95
е
не
Доњи Бањани 247
224
179
75
69
2,99
2,59
само са
Живковци
682
534
370
194
145
2,74
2,55
најмањ
Ивановци
537
468
371
148
130
3,16
2,85
им
Јајчић
448
407
371
126
112
3,23
3,31
бројем
Кадина Лука
572
508
445
184
161
2,76
2,62
становн
Калањевци
824
744
460
231
152
3,22
3,03
ика
у
Козељ
550
476
399
141
129
3,38
3,09
окруже
Лалинци
340
309
241
111
97
2,78
2,48
њу,
Латковић
527
443
449
144
135
3,08
3,33
него и
Липље
424
372
326
149
111
2,5
2,94
са
Љиг
2694
2979
3150
1018
1085
2,93
2,90
најизра
Милавац
240
223
220
56
59
3,98
3,73
женији
Моравци
578
665
595
170
171
3,91
3,48
м
Палежница
294
224
171
66
68
3,39
2,51
процесо
Пољанице
606
544
460
160
157
3,4
2,93
м
Славковица
857
741
576
266
229
2,79
2,52
депупул
Цветановац
543
594
469
200
166
2,97
2,83
ације.
Штавица
486
427
333
145
113
2,94
2,95
Такође
Шутци
731
627
458
215
159
2,92
2,88
има и
15667 14629 13062
4757
4443
3,08
2,94
УКУПНО:
непово
љне показатеље када су у питању удели старог становништва (30%) и радноспособног
становништва (57,5%), а веома неповољна ситуација је у вези са уделом високо образованог
становништва (1,6%) као и са негативним годишњим прираштајем становништва, (Географски
институт „Ј. Цвијић“, САНУ, Зборник радова година 2006). Низак ниво запослености као
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последица малог броја индустријских капацитета, а са друге стране пољопривреда као ниско
акумулативна делатност, су главни фактори који доводе до све веће депопулације.
4.2. Јавни објекти
Општина Љиг има средње развијену примарну мрежу јавних установа. Углавном су све
службе централизоване у Општинском центру у Љиг, те je за задовољавање одређених
специјализованих потреба неопходно путовање из других места у општини. Јавни објекти и
површине сконцентрисани су у централном делу насеља Љиг, односно углавном дуж
Карађорђеве и улице Војводе Мишића, и чине својеврсну мрежу јавних служби. Мањи део јавни
служби налази се у насељу Белановица.
 Предшколске и школске установе
Предшколска установа „Каја“ ради у општинском центру Љигу а његово истурено
одељење егзистира и у насељу Белановица, док је још један део установе „Школица живота“
отворена у склопу зграде истуреног одељења Основне школе „Сава Керковић“ у Кадиној Луци,
опремљена и финансирана од стране Фондације „Новак Ђоковић“. Предшколска установа „Каја“
изграђена је на парцели површине 0,43 хa, док површина објекта износи 1485,00 m 2. Објекат је
приземан. Кориснике дечије установе опслужује 24 васпитача, док је укупан број запослених
радника 41.
Мрежу објеката основног образовања чине 2 осморазредне основне школе у Љигу и
Белановици, и 19 четвороразредних издвојених одељења школа у следећим насељима: Ба,
Славковица, Кадина Лука, Штавица, Дићи, Лалинци, Липље, Бранчић, Моравци, Јајчић,
Латковић, Ивановци, Цветановац, Палежница, Пољанице, Козељ, Шутци, Калањевци и
Живковци. У Љигу постоје 2 разреда економске средње школе – истурено одељење Економске
школе у Ваљеву. Основна школа „Сава Керковић“ је изграђена на парцелама укупне површине
2,5 ha, док површина објеката износи 2.588,00 m2. Рад школе је организован у две смене, број
запослених радника износи 104, од чега наставно особље чини 66 запослених радника. Објекат у
ком се одржава настава је спратности П+1, и располаже са 20 учионица или укупно 26
просторија. У оквиру школског комплекса су два отворена терена димензија 40х20 м.
Фискултурна сала је површине 720 m2.
 Социјална заштита
Међуопштински Центар за социјални рад „Солидарност” налази се у општинском центру
Љиг и својим услугама обухвата угрожене и маргинализоване групе корисника са територије
општина Љиг, Лајковац и Мионица. Број корисника новчане и социјалне помоћи на територији
општине Љиг последњих година константно се повећава, тако да је 2013. године тај број износио
64 породице са 227 чланова корисника. Према последњем податку из 2014. године број
корисника социјалне заштите је 70 породица са 280 чланова.
 Култура
Све установе које се тичу културе, информисања и удружења грађана су смештене у Љигу
и Белановици. У друштвене објекте убраја се Градска библиотека – Љиг и Дечија библиотека
„проф. др Слободан Марковић“ која се налазе у два засебна објекта. Површина ових објеката
износи око 220,00 m2 . Укупан број запослених радника износи 6.
 Верски објекти
На територији општине Љиг постоји 10 црквених објеката: један је у Љигу , један у
Белановици, по један у селима: Ба, Славковица, Штавица, Ивановци, Пољанице, Латковић,
Цветановац као и један манастирски објекат у селу Моравци.
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 Спорт и рекреација
Постојећи објекти у оквиру Спортског центра „Љиг“ поред општине су: вишенаменски
терен за кошарку, одбојку, рукомет и фудбал; игралиште за бич-волеј; спортска хала Основне
школе „Сава Керковић“ у Љигу са око 700 места и спортска игралишта комплекса школе,
спортско игралиште и отворени олимпијски базен у комплексу Бање „Љиг“; Стадион фудбалског
клуба „Спартак“ из Љига и мини пич терен са вештачком травом намењен малим спортовима
који се налазе у потесу Ћућин поред Љига. Насеља Белановица Кадина Лука, Латковић и
Пољанице имају фудбалски стадион, док у Белановици постоји и отворени базен којим
располаже ЈКП „Шумадија“ из Белановице.
 Здравствена заштита
Организација објеката примарне здравствене заштите се заснива на Дому здравља „Љиг“
и његовом огранку Здравственој станици „Белановица“. Дом здравља „Љиг“ изграђен је на
парцели површине око 1,46 хa, бруто развијена грађевинска површина објекта је 2,030 m 2, а
објекат је спратности П+1. Број запослених у Дому здравља износи 59, док је број запослених
лекара 16, а стоматолога 3. Најближа болница у којој се врши стационарно лечење становништва
са територије општине Љиг налази се у Ваљеву.
Здравствене услуге пружају се и две приватне стоматолошке амбуланте. У општини се
бележи много већи број становника на једног лекара у односу на Републику Србију: 797
становника на једног лекара у општини, наспрам 360 становника на једног лекара у Републици,
што је више од два пута мање лекара у општини Љиг.
 Државни органи и управа
Углавном су концентрисани у централном делу насеља Љиг, на неколико посебних
локација. Највећи број запослених радника у свим органима и управи Љиг, као општинском
центру истоимене општине, се налази у:
· Министарство финансија - Управа за јавна плаћања, Филијала Ваљево;
· Пореска управа Љиг;
· РГЗ - Служба за катастар непокретности Љиг;
· МУП – ОУП Љиг;
· Општинска управа општине Љиг.
 Јавне и комуналне службе
Углавном су лоциране на парцелама на којима се административни простор налази у
склопу радног простора предузећа, тако да се само 2 објекта поштанских испостава налазе на
засебним парцелама (Белановица и Славковица). Укупна површина објеката у којима се обавља
административни део посла износи 818,00 м2, док је укупан број радника запослених у свим
јавним и комуналним службама 103. Јавне и комуналне службе су лоциране на засебним
локацијама у зависности од услуга које пружају, и то :
· ЈКП „Комуналац“ Љиг;
· ЈКП „Шумадија“ Белановица;
· ЕД „Лазаревац“, Пословница Љиг;
· Предузеће за телекомуникацију „Телеком Србија“, РЈ Љиг;
· ПТТ „Србија“: Пошта Љиг, Пошта Белановица и Пошта Славковица.
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Прилог бр. 12 Локација објеката јавне намене у насељеном месту Љиг

Списак објеката јавне намене са адресом на територији насеља Љиг (прилог бр. 1):
1. Дечији вртић „ Каја“ Љиг, Краљице Марије бб
2. Основна школа „Сава Керковић“ Љиг, Светог Саве бб
3. Средња школа „Хиљаду триста каплара“ Љиг, Војводе Мишића бб
4. Међуопштински центар за социјални рад „Солидарност“ Љиг, Карађорђева 8.
5. Градска библиотека Љиг, Карађорђева 8.
6. Црква „Св. Јована Крститеља и Претече“ у Љигу, Војводе Мишића бб
7. Дом здравља „Љиг“, Пут Алимпија Васиљевића бб.
8. Министарство финансија-Управа за јавна плаћања, Филијала Љиг; Војводе Мишића бб
9. Пореска управа Љиг, Карађорђева 7.
10. РГЗ - Служба за катастар непокретности Љиг, Карађорђева 7.
a. МУП – ОУП Љиг, Хаџи Ђерина бб.
b. Општински суд Љиг, Карађорђева бб
c. Општинска управа општине Љиг, Карађорђева 7.
d. ЈКП „Комуналац“ Љиг, Ушће бб.
e. ЕД „Лазаревац“, Пословница Љиг, Војводе Мишића 6.
f. Предузеће за телекомуникацију „Телеком Србија“, РЈ Љиг, Карађорђева 12.
g. ПТТ „Србија“, Пошта Љиг, Карађорђева 12.
Прилог бр. 23 Локација објеката јавне намене у насељеном месту Белановица

2
3

Снимак терена преузет са Google Eart -а
Снимак терена преузет са Google Eart -а
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Списак објеката јавне намене са адресом на територији насеља Белановица (прилог бр. 2)
1. Месна канцеларија Белановица, Карађорђева бб,
2. ЈКП „Шумадија“ Белановица, Карађорђева бб,
3. Основна школа „Сестре Павловић“ Белановица, ул. Вука Караџића бб,
4. Дом здравља „Љиг“- Здравствена станица „Белановица“, Карађорђева бб,
5. Пошта Белановица - ул. Ломина бб,
4.3. Снабдевање водом и дистрибуција електричне енергије
За снабдевање водом становништва и индустрије на територији општине Љиг користе се
јавни водоводи, сеоски водоводи и извори за индивидуална домаћинства. Постоје два јавна
водовода, један је у селу Ба, а други у насељу Белановица. У надлежности су ЈКП „Комуналац“
из Љига и ЈКП „Шумадија“ из Белановице. Водоводна мрежа у оба насеља је изграђена од
челично поцинкованих, азбест цементних и пластичних цеви. Укупна дужина уграђених
водоводних цеви у ова два насеља је близу 25 км. За водоводну мрежу у Љигу постоји урађен
Главни пројекат реконструкције водоводне мреже. Сва села у Општини имају неке своје
водоводе.
Каптирани су извори или изведени бунари, и захваћена вода се на разне начине упућује
потрошачима: са резервоаром, без резервоара, или се пумпа или гравитационо. Сеоским
водоводима нису покривени сви конзуми по селима, него поједини засеоци, делови села, школе
са околним кућама, домови културе са околним кућама и др.. Надлежност над сеоским
водоводима припада месним заједницама, а самим тим и одговорност у погледу праћења
квалитета воде, експлоатације, контроле, заштите и употребе.


Дистрибуција електричне енергије
На територији општине Љиг не постоје хидроелектране, термоелектране и алтернативни
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енергенти, то јест, не постоји производња електричне енергије. Снабдевање електричном
енергијом општине остварује се из електроенергетског система Србије (ЕПС), односно из
Електромреже Србије (ЕМС). Надлежност над општином има Електродистрибуција, д.о.о.
Краљево, ЕД Лазаревац.
Напајање конзума електричном енергијом на подручју Општине се врши преко далековода 35kV
Љиг-Лајковац Alč 3x35 mm2 и Љиг-Лазаревац 110(35) kV Alč 3x150 mm2. Далековод је несигуран
и не обезбеђује квалитетан пренос електричне енергије. Напон 35 kV је нестабилан због
колебања.
Трансформаторске станице 35/10 kV. Инсталисане су следеће трансформаторске станице 35/10
kV, чија снага је потпуно искоришћена: Љиг 2х8 MVA, Ба 1х2,5 MVA и Белановица 1х4 MVA.
Мрежа 10 kV. На подручју Љига мрежа је кабловска, подземна и доброг квалитета. На
ванградском подручју је мрежа претежно ваздушна, са дужином већом од 10 km. Ове дужине се
морају скратити да би падови напона били у толерантним границама.
Трансформаторске станице 10/0,4 kV. Укупна инсталисана снага трафостаница напона 10/0,4 kV
на подручју Општине износи 25.450 MVA (ТS 35/10 kV Љиг 19.150 kVA, Белановица 35/10 kV,
6.300 kVA). Број трафостаница 10/0,4 kV које напаја TS 35/10 kV Љиг износи 132, а које напаја
Белановица - 55. Век експлоатације једне трафостанице је 25 година.
Мрежа 0,4 kV. Цела Општина је прекривена мрежом 0,4 kV, која се и на градском и на
ванградском подручју мора реконструисати, нарочито на ванградском подручју где преовлађује
ваздушна мрежа. Стубови и проводници на појединим деоницама су потпуно дотрајали и морају
се заменити новим. То важи за скоро сва насеља у Општини. Због слабог напона честа су
искључења струје чак и у секундарном центру, Белановици.
У укупној потрошњи елекричне енергије у Општини (39.815 MWh, вршна снага 15,5 MWh у
2005. години), највећи потрошачи су домаћинства са уделом 64,5% (са вршном снагом од 10
MWh) и индустрија са уделом од 19,4% (вршна снага од 3 MWh).

4.4. Саобраћајна инфраструктура
Општина Љиг има повољан саобраћајни положај захваљујући речним долинама Љига и
Драгобиља кроз које се најлакше савлађује терен између Рудника и Сувобора.
Управо то је
условило и трасу магистралног пута М-22 која повезује Општину са великим делом Србије, као и
са Црном Гором. Ова комуникација је најзначајнија за општину Љиг и пролази њеним
средишњим делом у дужини од 22 km.
Друга по значају је регионална саобраћајница (R-202) која такође пресеца средишњи део
Општине и чини везу између Мионице, Ваљева и даље све до Подриња, са једне стране , а са
друге стране са Аранђеловцем, односно Шумадијом. Укупна дужина регионалних путева на
територији општине Љиг је 93 км.
Остале саобраћајнице на територији општине Љиг су локалног значаја, укупне дужине
145,70 км, а само половина је са савременим коловозом. Оне имају функцију повезивања
сеоских насеља са општинским центром и са суседним насељима као и са саобраћајницама вишег
реда. Према заступљености друмског саобраћаја и неким елементима опремљености
инфраструктуром (густина путне мреже), простор општине Љиг у поређењу са осталим
општинама у Колубарском округу је у повољнијем положају, али са карактеристиком нижег
степена саобраћајне развијености-техничка опремљеност и квалитет путева.
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Планирана траса аутопута према ПППН Београд - Јужни Јадран (2006), деоница Београд
- Пожега, ће проћи средином општине Љиг и довешће до значајних промена у просторно
функцијској организацији територије Општине.
Табела 3. Списак општинских путева о којима се стара Скупштина општине Љиг
дужина (км)

Број
Назив пута
пута

укупно

савремени

туцаник

земља

OIIR1

Милавац – Бошњановић – Кућа Пере
Јевтића – Вујина ћуприја – Николића ћуприја – Врачевић

3,10

2,30

0,80

–

OIIR2

Милавац – Бошњановић (Гај-Мало брдо) – Дучић

5,10

2,80

2,30

–

OIIR3

Милавац-Пландиште-Јајчић (школа) – веза са рег.путем
бр. 271

5,20

2,00

3,20

–

OIIR4

Цветановац-(Пауновића шума) – Школа – веза са
рег.путем бр. 271

4,80

3,60

1,20

–

16,50

13,00

3,50

–

OIIR5

Липље (Ибарски пут) - Кућа Антонијевић Љубивоја Школа – Пољанице – Шутци – Калањевци – Гај, веза
број са рег.путем 203А

OIIR6

Моравци (Дом) – Ивановци – Липље (кружни пут)

4,60

4,60

-

–

OIIR7

Љиг (Дом здравља – Оскоруша) веза са рег. путем 202

6,20

6,20

-

–

OIIR8

Радивојевића воденица – Велишевац (кроз Жеравац) –
Дом – Гробље – Цвејовића кућа

7,10

7,00

0,10

–

OIIR9

Мост на Палежничкој реци – Школа у Палежници – Кућа
Милана Јовановића

3,50

3,10

0,40

–

7,80

3,00

4,80

–

OIIR10

Славковица – Којића ћуприја – Којићи – Миловановићи
– Ба

OIIR11

Лалинци (школа) – Пантићи – Славковица
(Радивојевићи-Смиљанићи), веза са рег.путем бр. 212А

9,30

-

9,30

–

OIIR12

Славковица (Нешићи) – Доњи Бањани (Павловићи)

7,20

3,00

4,20

–

OIIR13

Пољанице (рег.пут бр. 202) – Гробље – Брајковац

5,80

5,80

-

–

OIIR14

Ивановци – Козељ (Дом) – Белановица

9,90

6,90

3,00

–

OIIR15

Козељ (школа) – Блажићи уз Угриновачку реку

2,80

-

2,80

–

OIIR16

Врањевача – Шутци (Дом)

3,20

2,00

1,20

–
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OIIR17

Добриловац – Шутци

4,80

3,10

1,70

–

OIIR18

Љиг – Гукош (Беле стене) – Дићи

7,20

5,10

2,10

–

OIIR19

Ивановци (Раскрсница-Козељица) – Доњи Бањани
(Костића воденица)

3,10

-

3,10

–

OIIR20

Ивановци (кућа Бушић Војислава) – Камаљ – Моравци

3,80

1,00

2,80

–

OIIR21

Бранчић (Муцина кућа) – Илића брдо – Дићи

4,20

-

4,20

–

OIIR22

Живковци (Гај) – Медевачка греда – Качер – Живковци –
Јевтовача – Метаљка – Глог

7,40

0,50

6,90

–

OIIR23

Рег.пут 202 – Дрењина – Никитовића брдо, веза са
рег.путем 203

3,10

2,00

1,10

–

OIIR24

Белановица – Калањевци (Јовчићи – Догањићи) –
Мрамор – Грмова коса – Трбушница

4,50

4,50

-

–

OIIR25

Рајац (Савчића кафана) – Ба (Лазић Драгомира колиба)

5,50

-

5,50

–

75,60

–

Ʃ

Укупно (у км)

145,70

70,10

Од 01.04.2013. године држава је пренела Oпштини и региналне путеве на одржавање, који се
налазе на територији oпштине Љиг.
Табела 4. Списак бивших регионалних путева о којима се стара Скупштина општине
Љиг
Ред.

Категорија

Путни правац

бр.

пута

(деоница)

1

ОIR1

2

ОIR2

3

ОIR3

4

ОIR4

5

ОIR5

6

ОIR6

ШутциБелановицаКалањевци
БелановицаКалањевци
Живковци
ВрачевићЛатковићДудовица
Ибарска
магистралаКадина ЛукаСлавковицаРајац
Дићи (Ибарска
магистрала)Лалинци
Срасле БуквеБа-Кадина Лука

Стационажа
деонице
и дужина у км

Ширина

Врста коловоза

Пута (м)

(асф., бет., зем., туц.)

Р-203,

6,80

4-5 м

Асфалт БНС

Р-203а,

11,40

4-5 м

Асфалт БНС

Р-205б,

2,50

4-5 м

Асфалт БНС

Р-212а,

10,10

4-5 м

Асфалт БНС

4-5 м

Асфалт БНС

4-5 м

Асфалт БНС 9,6 км +
туцаник 3,9 км

Р-212б,
Р-259а,

5,40
13,50
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7
Ʃ

ОIR7

ЛатковићЦветановци-Љиг

Р-271,

10,30

УКУПНО (у км)

4-5 м

Асфалт БНС

60,0

Табела 5. Списак регионалних путева на територији општине Љиг о којима се стара
Република Србија

Ред.
бр.

Категорија
пута

Путни правац
(деоница)

Стационажа деонице
и дуина у км

Ширина
пута(м)

Врста коловоза
(асф.,бет.,зем.,туц.)

1

Регионални
Р-202

ВаљевоАранђеловац

33,0

4-5 м

Асфалт БНС

Ʃ

УКУПНО (у км)

33,0

Табела 6. Списак магистралних путева на територији општине Љиг о којима се стара
Република Србија
Ред.
бр.

Категорија
пута

Путни правац
(деоница)

Стационажа деонице
и дузина у км

Ширина
пута(м)

Врста коловоза
(асф.,бет.,зем.,туц.)

1

Магистрални
М -22

ЛазаревацГ. Милановац

22,0

8м

Асфалт БНС

Ʃ

УКУПНО (у км)

22,0

4.5. Заштићена добра
Категорисана непокретна добра културе (НДК) - остаци средњовековне цркве Ваведења
Пресвете Богородице, средњи век, и некропола са око 100 гробних места, Славковица (велики
значај), вероватно 14. век (СК од великог значаја - „Службени гласник СРС”, бр. 28/83).
Остала категорисана непокретна добра културе:
• црква св. Илије у селу Ба (СК - Одлука СО Љиг, бр. 63-1/91)
• остаци средњовековне цркве и старог гробља у селу Дићи (СК - Одлука СО Љиг, бр. 632/91)
• стара школска зграда у Белановици (СК - Одлука СО Љиг, бр. 633-1/92)
• кућа са првом апотеком у Љигу (СК - „Службени гласник СРС”, бр. 17/97)
• црква Покрова пресвете богородице у Белановици (СК - „Службени гласник РС”, бр.
17/97)
• кућа Радивојчића у Липљу (СК - „Службени гласник РС”, бр. 32/01)
Друга НДК:
• археолошки локалитети - Манастирине у Дићима;
• гробља и крајпуташи;
• појединачни скулпторални споменици, спомен-чесме, спомен-плоче из Првог светског
рата (7) и из Другог светског рата (11);
• православне цркве (7) и манастири (1).

Утврђена непокретна културна добра:
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Евидентирана непокретна културна добра (ЕНКД):
Вредни објекти градитељског наслеђа:
Локалитети са остацима архитектуре изложени су природном пропадању, па је
потребно предузети мере да се остаци сачувају и конзервирају. Већина средњовековних
локалитета су повезани и обично се налазе у непосредној близини трагова старог рударења и
битних комуникација. Потребно је обратити пажњу да се приликом савремене експлоатације
и истраживања рудних лежишта у што већој мери евидентирају археолошки локалитети.
Значајан број и различитост непокретних културних добара на територији општине Љиг,
представља велики понтенцијал у туристичкој понуди, али до данас није у довољној мери
искоришћен.
У 2014. години требало би да се изради „Студија културног наслеђа општине Љиг“
којом су обухваћена и детаљно дефинисана сва појединачна културна добра која су значајна за
историју и културно наслеђе становника општине
Љиг.
Заштићена природна добра

-

На подручју општине Љиг од заштићених природних добара су:
Део планине Рајац (1200 ha) као предео нарочите природне лепоте, који је Решењем о
стављању под заштиту државе дела Рајца бр. 02-2266/1 од 22.03.1963. године, заштићен.
Решењем о стављању под заштиту наведеног природног добра није одређен управљач
заштићеног природног добра, на шта нас обавезује Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“бр
36/09). Чланом 67 и 68. поменутог закона одређено је управљање заштићеним подручјем као и
обавезе управљача. Сходно томе, неопходно је наведену одлуку (Решење) допунити одредбом о
избору управљача заштићеним природним добром, а потом приступити изради програма и
других аката са условима заштите и развоја у складу са Законом о заштити природе („Сл.
гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10).
ЈП „Србија шуме“ односно ШГ „Борања“ је обележило ознакама део комплекса (346,45
ha) што чини 29% од укупне територије (у складу са чланом 47. Закона о заштити природе),
иако обавезу обележавања није имало, с' обзиром да општина Љиг ни једним актом није
пренела обавезе стараоца, имаоца заштићеног природног добра тј. управљача на ШГ „Борања“.
Крајем 2012. године, Скупштина општина Љиг је Одлуком, 01 Број: 06-28/12-9-1 од
21.12.2012. године, управљање овим заштићеним подручјем пренела на ЈКП „Комуналац“ из
Љига.
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Слика 1. Планина „Рајац“- Предео нарочите природне лепоте
-

стабло храста лужњака под именом „Храст Дићи“, као споменик природе
представник своје врсте, велике старости ( 250 година).

је типичан

Слика 2. Споменик природе „Храст Дићи“
Такође, крајем 2012. године, Скупштина општина Љиг је Одлуком, 01 Број: 06-28/12-9-1
од 21.12.2012. године, управљање над овим спомеником природе пренела на ЈКП „Комуналац“
из Љига.
Осим природних добара на територији општине Љиг постоје и проглашена непокретна
добра културе и њих има шест и то: три из средњег века и три из XIX и XX века.
Од средњевековних споменика најзначајнија је манастирска црква Ваведења пресвете
Богородице из XIV века у Славковици, уз коју се налази и некропола са око 100 гробних места, а
у самој цркви су пронађена три гроба за које се сматра да су владарски гробови. Ту је још и црква
Светог Јована Крститеља из XIII века са некрополом од 180 гробних места у селу Дићи и Црква
Светог Илије из XV века у селу Ба. Остаци споменика из овог периода доказ су да је подручје
Општине било насељено, и укључено у живот државе и народа из тог времена.
У споменике из XIX и XX века века убрајају се црква Покрова пресвете Богородице из
1864. године у Белановици, као и стара основна школа у Белановици и зграда са првом апотеком
у Љигу.
Поред проглашених споменика културе ту је и велики број објеката који су по свом
карактеру сведоци прошлости овог краја.
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5. ПОЉОПРИВРЕДНИ, ИНДУСТРИЈСКИ КОМПЛЕКСИ И ЗАГАЂИВАЧИ
5.1. Пољопривредни комплекси, структура земљишта и начин коришћења
На подручју општине Љиг око 75% становништва се бави пољопривредном производњом
на свом поседу. За још око 1.000 становника пољопривредна производња је допунска делатност,
јер живе у селу на имању, а запослени су у месту становања, или ближој околини, као и део
становништва које живи и ради у градској средини, а повремено одлазе на имање и баве се у
већини производњом шљиве, малине и купине. У структури националног дохотка општине Љиг
пољопривреда учествује са 68%.
Рељефне и педолошке карактеристике земљишта, као и климатско-хидролошки услови
определили су којом ће се граном пољопривредне производње претежно бавити земљорадници.
Производња шљиве, малине и купине су најзаступљеније и најдоходовније воћне врсте. У
сточарству постоје велике могућности, нарочито овчарству, јер велика пространства под
ливадама и пашњацима у планинском делу општине пружају идеалне услове за ову производњу.
Подручје обилује лековитим биљем, шумским плодовима и многобројним врстама јестивих
гљива. Цело подручје општине је идеално за производњу здраве хране, јер је земљиште очувано
од пестицида и са минималним уносом минералних ђубрива, док се органска ђубрива редовно
уносе.
Општина Љиг са 1,3 ха пољопривредног, односно са 1,1 ха обрадивог земљишта по
становнику, улази у групу општина које су сразмерно богате пољопривредним земљиштем.
У структури пољопривредних површина (2013. година) највећи је удео ораница и вртова
(48,2%), око 1/3 припада природним травњацима - ливаде (23,6%) и пашњаци (17,2%), а затим
следе воћњаци (11,0%). Значајан је удео и необрађених ораница, са забрињавајућом тенденцијом
пораста последњих година. Од 17.276 ха пољопривредних земљишта општине Љиг, 98,6%
припада индивидуалном сектору, а 1,4% чине остали облици власништва.
Анализа структуре пољопривредних површина по катастарским културама и класама
указује да су на територији Општине заступљене све гране пољопривредне производње
(ратарство, воћарство и сточарство) осим виноградарства.
У општини Љиг највећу површину заузимају правци коришћења пољопривредног
земљишта са подједнаким учешћем два типа: правац коришћења земљишта са равномерним
учешћем ораница и воћњака, ливада и пашњака и правац са подједнаким учешћем ораница,
пашњака и ливада.
До промене намене коришћења земљишта дошло је и изградњом аутопута Београд-Јужни
Јадран,у дужини од 18,4 км. Постојећа траса аутопута пролази средином општинског атара, при
чему се губе се велике пољопривредне површине у речним долинама, а већ уситњене парцеле се
додатно уситњавају (обрадиво земљиште 54,4 ха, ливаде и пашњаке 30,5 ха и воћњаке 5,6 ха)
(Табела 7.).
Сходно наведеном, неопходно је извршити груписање пољопривредног земљишта, што
изискује значајнија финансијска средства као и непходну логистичку помоћ надлежних
Министарстава за израду и спровођење пројекта: „Уређење земљишта и приступних путева
дуж коридора аутопута у општини Љиг“.
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Табела 7. - Промена у коришћењу пољопривредног земљишта у периоду

1964-2013 (у ха)
Површине
Њива
Воћњак
Виноград
Ливада
Пашњак
Пољопривредно
земљиште
Шумско
Неплодно
Укупно

1964.
10591
2539
142
3512
2320

Биланс
2013.
2013/1964
.
9278
-1313
1871
-668
70
-72
3698
+186
2359
+39

19104

17276

-1828

7670
1110
27884

9301
1307
27884

+1631
+197
-

*Аутопут
БеоградЈужни
Јадран
-54
-6
-

Након
изградње
аутопута
9224
1865
70

-31

6026

-

17185

-14
+105
-

9287
1412
27884

Извор: Републички геодетски завод - Катастар непокретности Љиг, Апроксимација
промене намене површина изградњом аутопута Београд - Јужни Јадран
Табела 8. Приватне шуме по катастарским парцелама
Катастарска
општина
Латковић
Јајчић
Калањевци
Цветановац
Бабајић
Велишевац
Кадина Лука
Палежница
Ба
Славковица
Лалинци
Штавица
Д. Бањани
Дићи
Гукоши
Бранчић
Козељ
Живковци
Штуци
Липље
Пољанице
Ивановци
Моравци
Укупно:

Површина
(ha)
52
108
481
184
211
204
448
391
589
520
197
391
226
169
204
194
863
394
406
174
226
192
98
6.922

Запремина дрвне масе
укупно (m3) (m3/ha)
5720
110
11.880
110
77.280
160
20.240
110
29.820
140
22.440
110
67.800
150
51.220
130
64.790
110
84.000
160
30.000
150
54.740
140
38.930
170
37.620
220
26.780
130
21.340
110
103.560
120
55.440
140
73.440
180
27.840
160
36.320
160
38.400
200
10.780
110
956.180

Годишњи прираст
укупно (m3)
(m3/ha)
125
2,4
270
2,5
1.835
3,8
442
2,4
767
3,6
510
2,5
1.762
3,9
1.418
3,6
1.473
2,5
2.153
4,1
800
4,1
1408
3,6
962
4,3
804
4,8
721
3,5
485
2,5
2.589
3,0
1.465
3,7
1.754
4,3
731
4,2
953
4,2
864
4,5
245
2,5
24.536

Извор: Стратегија просторног развоја општине Љиг, 2005.год.
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Укупна површина под шумама на територији општине Љиг износи 7.829,04 хa, са општим
степеном шумовитости од 30% ( Србија 27,1%), односно 0,5 ха по становнику. Садашњи степен
шумовитости је мањи од потенцијалног (41%) у односу на биоеколошке карактеристике
подручја. Шумска вегетација општине Љиг припада појасу букових и храстових шума са
различитим асоцијацијама. Укупна површина шумског комплекса на површини Општине Љиг у
државном власништву је 965,2 ха, од чега је под шумском вегетацијом 907 ха, а необрасла
површина заузима 58,2 ха. Карактеристичне су очуване, склопљене, обрасле, здраве шуме букве,
китњака и цера.
Правилно управљање шумским екосистемима је законски регулисано одношењем већег броја
закона и уредби.
- Закон о шум
ама („Службени гласник Републике Србије“ бр.46/91 , 83/92, 53/93, 54/93,
60/93, 67/93, 48/94, 54/96 и 101/05);
- Закон о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“ бр. 36/09);
- Уредба од заштити природних реткости ( „ Службени гласник Републике Србије“ бр. 93/93);
- Закон о процени утицаја на животну средину ( „ Службени гласник Републике Србије“
бр.135/04).
Највеће површине под државним шумама су на територији катастарске општине
Славковица 40% и Лалинци 20%. Мање површине под државним шумама су на подручју К.О. Ба,
Штавица, Моравци, Палежница, Живковци, Гукош, Кадина Лука. Високе шуме обухватају
половину а изданачке трећину обрасле површине под шумском вегетацијом. Очуване шуме
заузимају 77% површине и учествују са 95% у укупној запремини дрвета. Укупна површина под
шумским културама износи 38,2 ха (4,2%).
Половину култура заузимају површине под смрчом а готово исти удео имају културе црног и
белог бора. Од вештачких подигнутих састојина у укупној површини највише је багрема, затим
црног бора а најмање смрче. Најзаступљеније лишћарске врсте су буква са 76%, цер са 5.7% и
китњак са 1.6%. Четинари дакле чине само око 5% укупне дрвне масе и запреминског прираста.
Опште здравствено стање обраслих површина на територије Општине Љиг је добро. Нису
констатована ентомолошка и фитопатолошка обољења већег обима, као ни оштећења која им
претходе. Изузетак су појединачна стабла захваћена сушењем која треба уклонити санитарном
сечом, јер представљају погодно станиште за размножавање штетних инсеката и гљива.
Необрасло шумско земљиште се користи у мањем обиму за сакупљање лековитог биља и
печурака, брање боровнице (веома мале количине) и за сточарство.
Приватне шуме
Приватни шумски поседи на територији општине Љиг заузимају 6.922 ха, што је 7 пута
већа површина од државних шума. Доминирају лишћарске састојине, а због недостатака
података о премеру ових шума није познат проценат шума под четинарским врстама. Највећу
површину и највећу запремину дрвне масе имају атари насеља Козељ, Ба, Славковица,
Калањевци, Кадина Лука и Шутци.
Табела 9. Структура и правци коришћења пољопривредног земљишта по
насељима (стање 2005.)
Насеље

Њива
(ha)

Воћњак
(ha)

Ба Ба
Бабајић
Белановица
Бошњановић

285
482
10
393

121
104
3
45

Виноград
(ha)
1
0
0
0

Ливада
(ha)

Пашњак
(ha)

536
92
3
37

439
40
2
14

Укупно
пољопривредно
(ha)
1382
718
18
489

Правци
О2 Л2 П2
О5Л1
О5Л1
О6

134

Бранчић
Велишевац
Гукоши
Дићи
Д.Бањани
Живковци
Ивановци
Јајчић
Кадина Лука
Калањевци
Козељ
Лалинци
Латковић
Липље
Љиг
Моравци
Палежница
Пољанице
Славковица
Цветановац
Штавица
Шутци
Укупно (hа)

330
289
242
141
163
750
371
454
256
851
398
292
492
454
1
485
108
530
407
527
356
701
9.768

106
102
85
63
65
169
114
38
87
153
106
77
28
113
1
61
54
114
215
76
110
149
2359

2
1
2
1
1
20
11
0
3
11
1
1
0
3
0
2
1
3
4
1
2
8
72

90
68
104
42
55
207
116
97
171
277
204
120
36
98
0
96
146
155
477
149
197
269
3.845

40
56
59
41
46
152
36
16
127
169
235
90
12
24
0
17
132
62
280
37
112
170
2.408

568
516
492
288
330
1298
648
605
644
1461
944
580
568
692
2
661
441
864
1383
790
777
1297
18.452

О4В1Л1
О4В1Л1
О4В1Л1
О3 В1Л1 П1,
О3 В1Л1 П1,
О4В1Л1
О4В1Л1
О5Л1
О3 В1Л1 П1,
О5Л1
О3 В1Л1 П1,
О3 В1Л1 П1
О6
О4В1Л1
О4В1Л1
О5Л1
О2 Л2 П2
О4В1Л1
О2 Л2 П2
О5Л1
О3 В1Л1 П1,
О3 В1Л1 П1,
О3 В1Л1 П1,

Извор: Стратегија просторног развоја општине Љиг, 2005.год.
Легенда: Правци коришћења пољопривредног земљишта:

 О6 - апсолутна доминација ораница у систему праваца коришћења пољопривредног земљишта,
 О5Л1 - правац коришћења пољопривредног земљишта са доминацијом ораница и учешћем ливада,
 О4В1Л1 - правац коришћења пољопривредног земљишта претежним учешћем ораница и учешћем воћњака и ливада,
 О3 В1Л1 П1, - правац коришћења пољопривредног земљишта равномерним учешћем ораница и воћњака, ливада и пашњака
 О2 Л2 П2 - правац коришћења пољопривредног земљишта са подједнаким учешћем ораница, пашњака и ливада.

5.2. Индустријска производња и други привредни објекти
У општини Љиг су дефинисана два сектора делатности и то: вађење камена и
прерађивачка индустрија. Прерађивачка индустрија бележи значајно смањење броја и структуре
запослених у корист јачања услужног сектора. Истовремено се смањивало учешће индустрије и
у структури дохотка где најзначајније место заузима пољопривреда, и са 59% представља
доминантну делатност.
Вађење камена за грађевинарство је основна делатност као и прерађивачки сектор на бази
тих сировина.Упоредо са њима, углавном у општинском центру концентрисале су се и друге
гране прерађивачке индустрије: ливење гвожђа, производња кожне конфекције, производња
грађевинских материјала за завршну обраду зидова, уз све присутнији развој малих приватних
предузетника. Прехрамбена индустрија је делом изгубила сировинску базу са локалних простора
због запостављања положаја пољопривреде. Последњих година, смањењем обима или
престанком рада прерађивачких капацитета у друштвеној својини, приватни предузетници
покушавају да оживе овај битан сегмент привређивања (прерада меса, млека, производња хлеба и
пецива, производња сточне хране, откуп, замрзавање, паковање воћа , откуп и прерада печурака).
Садашњи ниво економске и привредне активности општине Љиг је обележен процесима
својинске, организационе, секторске и структурне трансформације која се одвија успореним
темпом, и недовољно ефикасно да би се значајније покренуо развој локалне привреде.
Полугу развоја локалне економије чине „Гранит - Пешчар“ А.Д. који је недавно постао и
власник предузећа „Победа“ и „Ливница“ Љиг. „Фриго - Гранд“, „Интерфуд“, „Пластик“, „Гамамид“ су мања предузећа. У последње време све је већи број мањих занатских радњи чија је
производња оријентисана на вађење камена за грађевинарство, као и радње чија је делатност у
области прехрамбене индустрије (пекаре, млекара, прерада меса ).
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Упоредо са њима у општинском центру су и друге гране прерађивачке индустрије:
ливење гвожђа, производња кожне конфекције, производња материјала за завршну обраду зидова
и др.
Положај општине Љиг у контактној зони двеју регионалних целина, Колубаре и
Шумадије и у периферној зони Београда и Ваљева, определили су превасходно аграрни карактер
подручја.

5.3. Загађивачи
Канализација
Концентрисано оптерећење од становника и индустрије у градовима решава се одвођењем
употребљених вода градском канализацијом. Главни сабирни колектор прикупља употребљене воде из
разводне канализационе мреже путем сифона испод реке Љиг и одводи их до отвореног испуста на левој
обали Љига у близини садашње депоније смећа.
У Белановици су изграђени привремени главни колектор и разводна мрежа, из које се, такође,
употребљене воде без прераде испуштају у реку Белановицу, низводно од насеља.
Индустрија, поред тога што има занемарљиве количине воде, нема посебно хемијско и бактериолошко
оптерећење. У погону „Кадина Лука“ преко таложника годишње се испусти око 500.000 m3/год. у реку
Драгобиљ.
Кишне воде одводе се риголама и посебним кратким колекторима у водоток. Воде са пијачних
површина и бензинске станице се претходно не третирају пре испуштања у каналску мрежу.
Употребљене воде у руралним насељима уводе се у септичке јаме које немају прописне
димензије. Све септичке јаме имају преливе. Половина јама је без дна. Ретко се чисте, тако да оне
инфилтрацијом загађују подземне воде и представљају сталну опасност за појаву хидричких обољења.
Јама за чување осоке на сеоским имањима, у којима се одвија процес труљења, нема у довољној мери.
Индустријске отпадне воде
Постројења за пречишћавање отпадних вода у предузећима (предтретмани) су саставни
део индустријских постројења одређеног технолошког процеса производње, а не комунални
објекат. Њима газдују и управљају предузећа који су и власници тих објеката. ЈКП „Комуналац“
нема никаквог утицаја на процес производње и емитовања загађења па не може ни бити
одговорно за функционоисање и одржавање уређаја за третман отпадних вода тих постројења.
Велики број предузећа на територији општине Љиг због приватизације и транзиционих процеса
је престао да ради, тако да индустрија, поред тога што има занемарљиве количине воде, нема
посебно хемијско ни бактериолошко оптерећење. У погону „Кадина Лука“ преко таложника
годишње се испусти око 500.000 м³ у реку Драгобиљ.
Предузеће „Фриго Гранд“ из Белановице има комплетно постројење односно реактор за
пречишћавање отпадних вода из технолошког процеса.
Остала мања предузећа и предузетници који имају отпадне воде у својим технолошким
процесима углавном имају сепараторе лаких течности или механичко одвајање фракција.
Сва предузећа и приватни предузетници чијом делатношћу долази до стварања отпадних
вода имају обавезу периодичних узорковања и анализе отпадних вода насталих у њиховим
погонима пре уливања у градску канализациону мрежу или у крајњи реципијент.
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Отпадна вода из домаћинства
За одржавање градског канализационог система, одвођење до реципијента, на територији
општине Љиг је поверено ЈКП „Комуналац“ Љиг и ЈКП „Шумадија“ Белановица. Одвођење свих
отпадних вода из општинског центра и насељеног места Белановица је системом фекалне
канализационе мреже. Концепт одвођења употребљених (санитарних) и атмосферских вода у
Љигу и Белановици је базиран на следећим принципима:
- канализациони систем за одвођење отпадних вода треба да покрије целу територију града
- индустријске отпадне воде третирати и пречистити унутар индустријских погона, пре
упуштања у градску канализацију,
- санитарне отпадне воде је неопходно пречишћавати пре упуштања у реципијент.
Одвођење санитарних отпадних вода
Санитарне отпадне воде из насељеног места Љиг системом канализационе мреже, сакупљају се и
одводе до главног сабирног колектора, а одатле до отвореног испуста на левој обали реке Љиг
на локацији Адамовића брдо.
Главни градски колектор је укупне дужине од 3.000 км, пречника од 200 Ø мм . Укупна дужина
изграђених секундарних и и терцијалних фекалних колектора је 16 км и то пречника од 200 Ø мм
до160 Ø мм.
Мрежа фекалних колектора покрива највећи део градске територије.
Табела 10. Стање објеката канализације у општини Љиг

Пречник
колектора
(у мм)

Врста
матер.

Белановица

500, 300 и
150

ПВЦ и
бетон

Љиг

300

А.Ц.Ц.

Назив
насеља

Дужина
Главног
колектора
(у км)

3,0

Дужина
канализацио
не
мреже у
(км)

Број
изливних
места

Пријемник
(водоток)

Заступ.
домаћ.
у %

Примедбе

1.25

4

Качер

20

Део
главне
улице

16,0

1

Љиг

76

У Белановици је изграђен привремени главни колектор и разводна мрежа, из које се
такође употребљене воде без прераде упуштају у реку Белановицу, низводно од насеља.
Употребљене воде у руралним деловима у којима није изграђена фекална канализација,
евакуишу се путем септичких и обичних јама. Ове јаме углавном немају прописне димензије, са
преливима су и често немају непропусно дно. Ретко се чисте, тако да оне инфилтрацијом загађују
подземне воде и представљају сталну опасност за појаву хидричких обољења. Јама за чување
осоке на сеоским имањима нема у довољној мери.
Kомунални отпад
Под појмом комунални чврст отпад подразумева се отпад из домаћинства ( кућни отпад),
као и други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства. Отпад
настаје у оквиру комуналне инфраструктуре у домаћинствима, административним и образовним
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институцијама, туристичким објектима, услужним делатностима, као и отпад са јавних површина и
паркова.Ту спада и део отпада из индустрије који има комунални карактер.
Начин поступања са комуналним отпадом у Љигу заснован је на Одлуци о одржавању
комуналне хигијене на територији општине Љиг („Службени гл. општине Љиг“ бр. 9/ 97), којом се
прописују и утврђују задаци и обавезе грађана, скупштина станара, месних заједница, предузећа,
установа, државних органа и других субјеката у одржавању чистоће и комуналне хигијене у граду
Љигу, а посебно се утврђују минимални услови за одржавање чистоће и комуналне хигијене у
селима.
Делатношћу организованог сакупљања и депоновања отпада бави се ЈКП „Комуналац“
Љиг и ЈКП „Шумадија“ Белановица. ЈКП „Комуналац“ Љиг има 45 радника, од чега је на
пословима сакупљања 7 радника. Сакупљањем отпада је обухваћен део МЗ Славковица, део МЗ
Кадина Лука и део МЗ Бабајић.
Делатност сакупљања и одлагања отпада врши се 365 дана у години у једној смени.
Организованим сакупљањем обухваћено је 3.720 становника, тј. око 1.481 домаћинство
предузећа и установа и предузетника и занатских радњи.
Највећа количина комуналног чврстог отпада се свакодневно сакупља и одлаже на постојеће
депоније - сметлишта у К.О. Цветановац за подручје Љига, и у Белановици на К.О. Калањевци
потес „Осоје“.
За сакупљање и одвожење комуналног отпада ЈКП „Комуналац“ Љиг користи:
- два камиона аутосмећара,
- комбиновану скип-машину,
- камион са приколицом,
- трактор са проколицом.
ЈКП „Шумадија“ има шест запослених радника а од опреме за сакупљање отпада користи:
- скип
- камион ТАМ за смеће,
- ФАП.
Највећа количина комуналног чврстог отпада се свакодневно сакупља и одлаже на две поменуте
депоније - сметлишта.
Градско сметлиште Љига на коме се врши одлагање отпада лоцирано је у МЗ Цветановац, а
налази се на око 300 м од насеља и на око 1.800 м од центра града и користи се од 1985/86.
године. Река Љиг протиче на удаљености од 250 метара, а са северне и западне стране је
одвојено дренажним каналима од осталог пољопривредног земљишта.
Чврсти комунални отпад се сакупља возилима (аутосмећар) и трактором са приколицом па потом
одвози на несанитарну депонију (сметлиште). До локације сметлишта се долази асфалтним
путем и његова површина је 0,80 ха, а налази се у власништву општине Љиг.
На сметлиште је одлаган отпад мешовитог састава и порекла. Евиденција о количинама и
анализа врсте и састава не постоји. Овај објекат не задовољава основне критеријуме
контролисаног и санитарног одлагалишта.
На сметлишту је одложена непозната количина отпада, познатог и непознатог порекла и
различитих физичко-хемијских карактеристика. Морфолошки састав комуналног отпада одређен
је од стране стручњака Научно-истраживачког института „Кирило Савић“ из Београда, и
одговара градовима сличне привредне структуре: папир 5 %; текстил 3 %; метали 4 %; стакло и
порцелан 5 %; гума 5 %; пластика 4 %; органске материје 29 %; пепео, шљака и шут 20 %; и
смеће са јавних површина 15 %. Према подацима из ЈКП „Комуналац“ Љиг из 2005. године,
годишња количина отпада која је одложена на сметлиште је 5.000 м³.
Пројекат „Санације, затварања и рекултивације депоније у Љигу“ је урадио Институт за
водопривреду „Јарослав Черни“ АД, Завод за уређење сливова, Београд, 2006. године са
планираном санацијом кроз време у трајању од 5 година.
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Пројекат је потврђен од стране Министарства науке и заштите животне средине бр. 401-00270/2005-01 од 21.06.2006. године.
Пројектом „Санације, затварања и рекултивације депоније у Љигу“ дати су поступци за
санацију, период рекултивације и затварања, дата су решења техничке и биолошке
рекултивације, дебљина слојева за рекултивацију, поступак дегазације депонованог смећа и
заштита од пожара, начин ограђивања и друге врсте физичке заштите за депонију, начин праћења
нивоа и квалитета подземних вода (уградњом пијезометра), као и мере и радове за одвођење и
заштиту површинских и подземних вода.
У складу са пројектом на депонији је урађено следеће:
- проширење постојеће депоније (тренутна укупна површина је 0,8 ха),
- стари део депоније у површини од око 0,4 ха је делом затворен и обрастао је травом,
која се периодично коси,
- ободни канал на новом делу депоније је урађен, а на старом делу је подубљен и очишћен,
- депонија је ограђена металном оградом висине 2,2 м са капијом за пролаз специјалних
возила и радника запослених на депонији,
- организована је чуварска служба, а за чувара је постављена чуварска кућица,
- организовано је прекривање депоније инертним материјалом.

Слика 4. Улазна капија на сметлиште у Љигу
Депонија (сметлиште) у Белановици се налази на путу Белановица – Рудник (потес
„Осоје“) на територији К.О. Калањевци. Користи се дуже од 30 година. На овој депонији се врши
неселективно одлагање отпада. Ни она не задовољава основне мере заштите, у смислу
контролисаног одлагања отпада, његовог сабијања, прекривања отпада инертним материјалом. У
близини овог сметлишта нема насеља, али има водотокова који могу угрозити здравље и
безбедност људи.
За депонију у Белановици није урађен пројекат санације, рекултивације и затварања.
У претходном периоду урађен је и Општински план управљања отпадом за општину
Љиг и исти је усвојен од стране СО Љиг, Закључком 01 број: 06-16/10-8 од 19.11.2010.
године.
Општинским планом управљања отпадом обухваћено је :
 Анализа становништва и економско - привредна активност;
 Анализа тренутне праксе комуналних услуга ;
 Институционални оквир, национални прописи у области управљања отпадом;
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Законодавство ЕУ у области ЗЖС;
Стање у области Управљања отпадом у општини Осечина;
Стратешки оквир и потребне промене;
Финансијска анализа и процене трошкова;
Социо-економски аспекти општине;
Финансијски план управљања отпадом.

II ) Т Е Х Н И Ч К И Д Е О
1. ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
1.1. Воде 1. реда
1.1.1. Уређене деонице и деонице са изграђеним водним објектима за ООП
Водни објекти за уређење водотока (према члану 15. Закона о водама) су: обалоутврде,
преграде, прагови, напери и други објекти у речном кориту, намењени његовој стабилизацији и
побољшању режима течења (у даљем тексту: регулациони објекти), као и вештачка речна
корита (канали, просеци, измештена речна корита).
Деонице са изграђеним водним објектима за заштиту од поплава у смислу члана 16.
Закона о водама (у даљем тексту: заштитни водни објекти) су: главни, секундарни и летњи
насипи са припадајућим објектима (уставе, црпне танице), кејски и одбрамбени зидови,
растеретни и латерални канали, као и бране са акумулацијама и ретензијама са припадајућим
објектима за одбрану од поплава и други објекти за заштиту од поплава.
Регулација водотокова

Бујични карактер притока и реке Љиг са оштро израженим протицајима неповољно утиче
на привреду општине Љиг. Велике воде појаве вероватноће 1% плаве око 1800 хa обрадивих
површина у долини Љига. Вода се излива највише код села Моравци 650-1380 м, Липље 1050 m
и на ушћу у Колубару 500 м.
У граду је извршена регулација реке, по препорукама из Водопривредне основе Србије
(1996), на 1% (стогодишње) воде за Љиг, Лајковац и насеља сличних величина ради њиховог
даљег ширења у будућности. Регулација почиње од Мартиновића, а завршава се код локације
данашње депоније у Цветановцу у дужини од око 3,5 км. Ширина корита у дну је око 20 м, са
косинама према горе и горњом ширином од око 34 м. Дубина реке је 7 m. Леви крак реке Годевац
регулисан је од ушћа у Љиг па узводно у дужини од око 1,5 км. Ширина регулисаног корита у
дну износи 3 м, горња ширина 5 м, а дубина 3 м. Доњи део реке Љиг у дужини од око 1,2 км
засечен је у терен без примене регулационих грађевина.
И у градском ткиву Белановице извршена је регулација реке Белановица у дужини око 1
км. Ширина корита у дну износи 2 м, горња ширина 4 м при висини од 1,5 м. Обале су утврђене
каменом облогом.
Остали делови река нису регулисани. Више од десет година од како су извршени регулациони
радови на рекама није се десило изливање река ван регулисаног корита.
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Подручје Љига не обилује падавинама, али конфигурација терена, мала пошумљеност и
састав терена омогућавају стварање бујица. Велике воде се јављају након наглог топљења снега
и обилних пљусковитих падавина. Водотокови на територији општине Љиг својим изливањем
праве огромне штете, због чега су предузимани и одређени радови на њиховој регулацији.
Постојећи насипи који су изграђени према прорачуну за 50-о годишњу велику воду
показали су се као недовољна заштита, што су и потврдиле велике поплаве 1971, 1999 и највећа
2011. године. Одатле и потреба за тражењем ефикаснијег решења у заштити од поплавних
таласа, па се као решења виде изградња водопривредне инфраструктуре и то: насипи изграђени
за стогодишњу воду, изградња система канала за одводњавање и наводњавање, који би
регулисали ниво како површинских тако и посредно подземних вода као и антиерозиони радови
у сливовима протока Љига. Ерозија је најинтензивнија у сливу реке Марице, Славковачке реке,
Драгобиља, Драгобиљице и Качера.
До сада су извршени радови на регулацији следећих водотокова:
- река Љиг је регулисана у дужини од 3.500 м,
- поток Годевац у дужини од 1.500 м,
- поток Тодоревац у дужини од 220 м и
- Белановачка река (горњи ток) у дужини од 1.300 м.
У воде 1. реда на територији општине Љиг спадају река Љиг, Качер и Драгобиљ.
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 општине Љиг.
2. Река Качер са дужином тока око 25 км, је најдужа и водом најбогатија десна притока реке
Љиг. Њено извориште је испод Букуље и Островице. Река Качер нема регулисано корито, док је
подизање одбрамбених насипа и профилисање корита неопходна израда пројекта. Делимична
регулација у земљаном насипу је изграђена у дужини од 200 м, узводно од ушћа у реку Љиг.
3. Река Драгобиљ са својом дужином око 15 км је највећи изворишни крак реке Љиг са
пространим и рашчлањеним сливом. Извориште му је испод Острвице и Рудника. Због своје
велике брзине приликом обилних атмосферских падавина за ову реку неопходно је израдити
пројекат вештачких акумулација и уређења корита са неопходним објектима, који би имали
функцију успоравања сливног тока.
На овим водотоцима одбрану од поплава спроводи ЈВП Србијаводе ВПЦ „Сава“.
1.1.2. Неуређене деонице, критични локалитети
Неуређене деонице су делови који немају изграђене системе, али су ипак на неки начин
значајне у смислу одбране од поплава.
Критични локалитет може бити пропуст, мост, испуст итд, и све што на неки начин може
бити уско грло у одбрани од поплава.

БА
Бујични потоци могу изазвати прекид саобраћаја на мање фреквентним путним правцима
услед изливања потока или одрона поред путева.
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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.
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.
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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. 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.
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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.
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
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1.2. Воде 2. реда
1.2.1. Уређене деонице и деонице са са изграђеним водним објектима за ООП
Одбрана од поплава на уређеним деловима водотокова на територији општине Љиг
спроводи се по Плану одбране од поплава општине Љиг за 2013. годину. Општина Љиг припада
водном подручју „Сава“, сектор С.5.9.
Честа појава бујичних поплава, еродиране површине на сливу, као и велике количине
ерозионог материјала у кориту, условили су потребу за уређењем слива. Анализом постојеће
документације, установљено је да су исказане потребе за израдом обимних противерозионих
радова (технички радови у кориту; биотехнички и биолошки радови на сливу).
У воде другог реда убрајају се сви водотоци на којима није рађена регулација и уређење
корита, и ови водотоци су у надлежности општине и то: Качер, Белановица, Козељица, Драгобиљ,
Драгобиљица, Славковачка река, Лалиначка река, Марица, Јошева, Кацапа и Оњег.
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
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.
Постоји пројекат за уређење корита реке Марице од насеља Палежница до ушћа у
реку Љиг, који услед недостатка финансијских средстава још увек није у потпуности
имплементиран.
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.
Сви остали водотоци су нерегулисани.
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1.2.2. Неуређене деонице, критични локалитети
1.
Река Љиг као највећи водоток, што се тиче неуређеног дела, увек представља
потенцијалну опасност, и када би се излила дошло би до плављења пољопривредних парцела и
инфраструктурних објеката;
2. 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
Белановицу, Пољанице, Ивановци и Бранчић.
3. Река Козељица у сливу Качера изазива поплаве на пољопривредном земљишту у
дужини тока око 4 км, а махом у насељу Козељ и делу Ивановаца.
4.
Река Драгобиљ долази из правца Рудника кроз општину Љиг има дужину око 15
км. Она изазива поплаве у насељу Штавица, Дићи, Дољи Бањани и Гукош при чему поред
ораница и путева плави и већи број стамбених објеката.
5.
Река Драгобиљица долази испод југоисточних падина Рајца а у насељима Лалинци
и Д. Бањани местимично се излива на свом току од 6 км.
6.
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.
7.
Река Марица тече кроз насеље Палежница и угрожава неколико домаћинстава у
Палежници заједно са бујичним потоцима са леве и десне стране овог тока.
8.
На левој обали реке Љиг поплаве могу изазвати и притоке Јошева и Кацапа и Оњег
на десној обали.
9.
У случају изливања потока Годевац и истоименог јаза долази до плављења: Дома
здравља Љиг, стамбене зграде ламеле „Годевац“, индивидуалних стамбених објеката поред
водотока, неких инфраструктурних објеката и пољопривредних парцела.
10. Речица Белановица би у истоименом месту у случају изливања плавила дворишта
индивидуалних стамбених објеката, и неке инфраструктурне и спортске објекте, она има урађен
део
регулације
кроз
насеље
али
ни
ово
није
завршено
те
воде нису регулацијом уведене у Качер.
11.
„Поток Тодоревац“ би у насељеном месту Љиг у случају изливања поплавио делове
насеља Тодоревац и Црепана;
12. „Караулића поток“ би када би се излио у Љигу плавио део насеља Црепана.
За већину ових водотокова рађене су одређене студије, док њихова регулација, изузев
корита реке Љиг, сматра се економски неоправданим сразмерно површини коју би регулација
штитила.
3. Белановачка река има урађен део регулације кроз насеље али ни ово није завршено те
воде нису регулацијом уведене у Качер.
.
2. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА
2.1. Опис стања заштитних система, брањена подручја и степен заштите, критични
локалитети, небрањена подручја
2.1.1. Воде 1. реда
Воде 1. реда на територији општине Љиг су у надлежности ЈВП „Србијаводе“.
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2.1.2. Воде 2. реда
Воде 2. реда на територији општине Љиг су у надлежности Општине Љиг.
Честа појава бујичних поплава, еродиране површине на сливу, као и велике количине
ерозионог материјала у кориту, условили су потребу за уређењем слива. Анализом постојеће
документације, установљено је да су исказане потребе за израдом обимних противерозионих
радова (грађевински радови у кориту; биотехнички и биолошки радови на сливу). Највише је
рађено на регулацији река Љиг и Годевац и њихових притока у зонама насеља, као и на
укрштањима водотокова са путним правцима. Није
познато (према Идејном пројекту
антиерозионог уређења слива река Љиг и Годевац) у ком обиму су извођени планирани
биотехнички и грађевински радови.
У периоду од израде овог Идејног пројекта до данас дошло је до смањења броја
становника у селима на простору слива реке Љиг, што је значајно смањило притисак на обрадиво
земљиште, ливадско-пашњачке површине и шуме. На запуштеним њивама и пашњацима дошло
је до спонтаног обнављања шумске вегетације и смањења интензитета ерозионих процеса. Ипак,
део предвиђених радова је изведен, нарочито на регулацији бујичних токова, тако да је ефекат
деструктивности смањен.
Током седамдесетих година прошлог века изведена је регулација реке Љиг, у центру
истоименог места. Такође обављени су и радови на регулисању деоница реке Годевац на самом
ушћу. Првобитна регулација није била довољна да прими велике воде, тако да су накнадно
изграђени (бетонирани и поплочани) заштитни делови корита реке Годевац у угроженом делу
насељеног места Љиг. Кинетичка енергија овог бујичног тока умирена је смањењем пада у
речном кориту.
На сливу реке Љиг предвиђено је и формирање система за заливање на површини од
преко 1000 ха. Предвиђени су значајни мелиоративни радови на уношењу четинара због низа
хидролошких предности (дуже задржавају снег, већа интерцепција, троше мање воде на
транспирацију).
2.1.2.1. Уређене деонице и деонице са изграђеним водним објектима за ООП
На деоницама где постоје заштитни водни објекти а обухваћени су Оперативним планом
одбране од поплава, критеријум за редовну одбрану од поплава-ниво у ножици насипа а
критеријум за ванредну одбрану од поплава-ниво 1.0 m испод круне насипа уз даљи пораст
водостаја.
Табела 11.

Ред.број Одговор на поплаву на регулисаним По оперативном плану одбране од
- уређеним водотоцима, брањено полава
подручје
На основу података о падавинама у
сливу и пораста водостаја у реци
може се проценити да ли ће врх
поплавног таласа бити у нивоу или у
Долазак у рејон могуће поплаве, врху изнад круне одбрамбене линије
1.
упознавање са ситуацијом и процена
(дуж целог брањеног подручја или
само на појединим локалитетима).
У том случају приступиће се
локалном, привременом надвишењу
одбрамбене линије слагањем врећа
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2.

3.

Активности на одбрамбеној линији
-надвишење одбрамбене линије
-затварање пропуста, испуста и других
отвора на насипима и обалоутврдама
-просецање
насипа
и
стварање
вештачких ретензија
-изградња секундарне одбрамбене
линије

Контрола ерозије око објеката у
речном кориту (мостовски стубови и
приобални објекти - потпорни зидови,
ножице обалоутврде и др.) и зона
потенцијалних клизишта
-хитне интервенције због угрожене
стабилности појединих објеката у
речном кориту
-забрана коришћења оштећених путева
и мостова и контролисање приступа
оштећеним подручјима

пуњених песком или земљом преко
круне насипа или горњег платоа
регулисане одбране
Затварањем пропуста, испуста и
других отвора спречава се продор
воде у брањено подручје. Начин
затврања
зависи
од
техничке
опремљености, (уставе, затварачи и
др.) уколико не постоје затварачи и
уставе отвори се могу затворити
приручним средствима (пуњеним
врећама и др.). Затварање се мора
применити при наиласку сваког
значајнијег таласа великих вода.
Изградња
секундарне одбрамбене
линије приступиће се на основу
процене да примарна одбрамбена
линија неће моћи, чак ни са
надвишењем да спречи изливање
великих вода из речних корита. Траса
секундарне
одбрамбене
линије
зависиће од конкретне ситуације у
речном приобаљу попут:
-степена насељености
-значаја објекта који се бране
-комуналне
и
саобраћајне
инфраструктуре
-топографских услова терена и др.
-треба да заштити најзначајније
садржаје у приобању док се плављењу
препушта мање вредан део простора.
Начин формирања и изградња
секундарне одбрамбене линије зависи
од
расположивог
времена,
механизације и приручних средстава
и може се изводити насипањем терена
или слагањем пуњених врећа.
Контрола ерозионих процеса око
објеката у речном кориту подразумева
перманентно праћење ових феномена
за време трајања великих вода.
Могућност
визуелног
праћења
процеса на речном дну произилази из
чињенице да ерозионе јаме већих
размера изазивају појаву већих
вртлога који избијају на водену
површину. Што се тиче самих
објеката врло је важно уочити појаву
деструктивних процеса-испадање и
одношење камења, напрслине у
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бетону и друго. У случају угрожене
стабилности појединих објеката у
речном кориту, неопходне су хитне
интервенције. У том смислу могућа је
примена каменог набоја или пуњених
пластичних врећа око угрожених
објеката.
Уколико
предузете
интервенције немају ефекта и објекат
дође у критично стање морају се
спровести посебне мере заштите јавне
сигурности (нпр. затварање моста за
саобраћај).
Регистровањем свих потенцијалних
уских грла на посматраном сектору
водотока-мостова, устава, сужених
делова корита и др. и организацијом
Уклањање површинског наноса код
сталних дежурстава за време трајања
мостова и других објеката дуж
великих
вода.
За
уклањање
водотока
површинског наноса користиће се
чакље, мотке и слично а за извлачење
крупнијих предмета користиће се
механизација.

4.

2.1.2.2. Неуређене деонице, критични локалитети
На свим осталим водотоцима не постоје изграђени објекти за заштиту од поплава.
Имајући у виду хидролошку неизученост бујичних водотока, јер се на већини водотока не врше
хидролошка осматрања, критеријуми за проглашење одбране од поплава не могу се везати за
водостаје, већ за атмосферске падавине у сливу.
Табела 12.
Ред.број

Одговор
на
поплаву
на
нерегулисаним
неуређеним
водотоцима, (небрањено подручје)
Пасивна
одбрана
последица поплава

-

санација

-обилазак
плавне
зоне
и
успостављање контроле и надзора

По оперативном плану одбране од полава
С обзиром да све текуће воде општине имају бујични хидролошки
режим, са наглим надоласком и кратким трајањем великих вода,
то се на неуређеним деловима водотока до сада нису предузимале
активне мере одбране, већ су само пасивно саниране последице
поплаве.
Изласком на поплављено подручје, коришћењем теренског возила
у циљу сагледавања насталих последица и предузимања мера за
санацију-рехабилитацију истих.
Пресецањем земљишта и вештачких терена- „града“ коришћењем
грађевинске механизације и других средстава у циљу бржег
отицања поплавне воде на каналској мрежи до водотока.
Приоритет имају рејони стамбених насеља.

1.

-одвођење воде са плављених
површина и враћање у водотокове

Ангажовањем припадника ватрогасно-спасилачке јединице са
расположивим моторним пумпама и пратећом опремом.
ЈКП „Комуналац“ Љиг користиће специјално возило- цистерну,
власници објеката користиће тракторске цистерне, кофе, сунђере и
др.средства.
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-испумпавање воде из поплављених
стамбених и других објеката у
каналску мрежу

ЈКП „Комуналац“ Љиг ће коришћењем аутоцистерне за прање
улица и уличних хидраната вршити испирање загађених површина
применом јаког млаза воде. Власници објеката користиће црева за
воду и прикључком на мрежу јавног или локалног водовода или
хидрофорску мрежу вршиће спирање.

-спирањем уља, фекалних и других
отпадних материја са плављених
стамбених, пословних и дворишних
површина

Одмах након спирања муља и др. одпадних материја екипа Завода
за јавно здравље Ваљево приступа дезинфекцији истих површина
распршујући раствор воде и дезинфицијенаса на опране
површине, уз помоћ леђних пумпи – прскалица. Власници
објеката и парцела дезинфекцију могу вршити употребом
атомизера за хемијску и биолошку заштиту биљних култура, као
и коришћење прскалица и распршивача који се користе у
домаћинству.

-дезинфекција опраних површина и
простора

У складу са прописаним законским процедурама вршиће се
провера исправности воде и дезинфекција загађених изворишта.
ЈКП „Комуналац“ Љиг ће ангажовањем аутоцистерни са водом за
пиће решити проблем недостајуће исправне пијаће воде на
угроженом подручју.
Уклањање бујичне лаве (земље, песка и др.) и одрона са
саобраћајница и чишћења канала поред саобраћајнице.
Чишћење водотока од формираних наносних наслага, растиња и
оборених стабала.
Поправка и уређење круне насипа, принасипског појаса, камених
и бетонских облога и обалоутврда код уређених водотока.

-провера исправности воде за пиће
приватних система водоснабдевања
и извора, дезинфекција истих и
алтернативно
снабдевање
становништва водом за пиће

2.2. Угрожено становништво, јавни и стамбени објекти, инфраструктура, пољопривредни
и индустријски комплекси, угрожена подручја
1.
Река Љиг као највећи водоток, што се тиче неуређеног дела, увек представља
потенцијалну опасност, и када би се излила дошло би до плављења пољопривредних парцела и
инфраструктурних објеката;
2.
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
Белановицу, Пољанице, Ивановци и Бранчић.
3.
Река Козељица у сливу Качера изазива поплаве на пољопривредном земљишту у
дужини тока око 4 км, а махом у насељу Козељ и делу Ивановаца.
4.
Река Драгобиљ долази из правца Рудника кроз општину Љиг има дужину око 15
км. Она изазива поплаве у насељу Штавица, Дићи, Дољи Бањани и Гукош при чему поред
ораница и путева плави и већи број стамбених објеката.
5.
Река Драгобиљица долази испод југоисточних падина Рајца а у насељима Лалинци
и Д. Бањани местимично се излива на свом току од 6 км.
6.
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
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насеља у приобаљу у Славковици и Кадиној Луци. Ове воде су са собом однеле већи број
мостова, мањих објеката, аутомобила итд.
7.
Река Марица тече кроз насеље Палежница и угрожава неколико домаћинстава у
Палежници заједно са бујичним потоцима са леве и десне стране овог тока.
8.
На левој обали реке Љиг поплаве могу изазвати и притоке Јошева и Кацапа и Оњег
на десној обали.
9.
У случају изливања потока Годевац и истоименог јаза долази до плављења: Дома
здравља Љиг, стамбене зграде ламеле „Годевац“, индивидуалних стамбених објеката поред
водотока, неких инфраструктурних објеката и пољопривредних парцела.
10. Речица Белановица би у истоименом месту у случају изливања плавила дворишта
индивидуалних стамбених објеката, и неке инфраструктурне и спортске објекте.
11.
„Поток Тодоревац“ би у насељеном месту Љиг у случају изливања поплавио делове
насеља Тодоревац и Црепана;
12. „Караулића поток“ би када би се излио у Љигу плавио део насеља Црепана.
Проглашење фаза у одбрани од поплава и руковођењем одбраном од поплава на територији
општине Љиг врши општински Штаб за ванредне ситуације општине Љиг.
1. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
2.
Прилог 3. Хидрографска мреже Колубарског округа

Прилог

44.

Хидрографска мреже општине Љиг
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Прилог 5. Уређени делови тока реке Љиг и потока Годевац кроз насеље Љиг4

III) О П Е Р А Т И В Н И Д Е О
1.
ОРГАНИЗАЦИЈА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА, НАДЛЕЖНОСТ И РУКОВОЂЕЊЕ
ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА/ОПШТИНЕ
1.1. Организовање одбране од поплава на подручју града/општине (Општи план за
одбрану од поплава, „Службени гласник РС бр.23/2012.)
4

Карта хидрографске мреже преузета од ЈВП „Србија - Воде“, Београд.
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1.2. Фазе одбране
У зависности од степена опасности, одбрана од поплава организује се и спроводи према
следећим фазама:
1. Редовна одбрана од поплава проглашава се када водостај на меродавној станици или
другом мерном месту достигне ниво редовне одбране из оперативног плана, а очекује се
даљи пораст водостаја или када су заштитни објекти угрожени услед дуготрајно високих
водостаја.
Мере у току редовне одбране:
Предузимају се мере осматрања и праћења кретања водостаја, појава и стања
заштитних објеката и по потреби мере неопходне за спречавање нежељених појава.
2. Ванредна одбрана од поплава од спољних вода проглашава се на речној деоници
када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту достигне
ниво ванредне одбране утврђен критеријумом за увођење мера одбране од поплава из
оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни објекти
угрожени, на основу фаза одбране од поплава , тачка 4. Општи план одбране од поплава за
период од 2012-2018. године („Службени гласник РС” бр. 23/2012).
Мере у току ванредне одбране:
Предузимају се мере непрекидног осматрања и праћења кретања водостаја, појава и стања
заштитних објеката и мере и радови за очување њихове стабилности и за отклањање
нежељених појава.
- На водама II реда, редовна односно ванредна одбрана од поплава проглашава се на
деоницама на којима постоје изграђени заштитни водни објекти тј. на деоницама на којима се
спроводи одбрана од поплава, по испуњењу утврђених критеријума за проглашење
редовне, односно ванредне одбране од поплава из локалног (општинског) оперативног
плана.
- На водама II реда, на којима не постоје изграђени заштитни водни објекти стање
приправности се проглашава по испуњењу утврђених критеријума за проглашење стања
приправности из оперативног плана.
- Ванредна одбрана од поплава од спољних вода на бујичним водотоковима, проглашава
се када се најаве екстремно јаки пљускови или нагло топљење снега на сливу бујичног
водотока и када се очекује пораст протока бујичне поплаве и пробој одбрамбене линије.
Мере у току ванредне одбране од бујичних поплава:
Предузимају се мере непрекидног осматрања, обавештавања (центри за обавештавање и
узбуњивање) и упозоравања локалне самоуправе и јавности на опасност од поплава, по
потреби и одговарајуће мере, а непосредно након проласка бујичне велике воде, предузимају
се неопходне мере на отклањању последица у водотоку и на постојећим заштитним објектима.
1.2.1. Превентивне мере и радови
Да би се смањило штетно дејство вода и да би последице изазване плављењем
биле што мање, неопходно је предузети одређене превентивне мере одбране од поплава и то:
- стално радити на изградњи и реконструкцији обрамбених линија,
- стално радити на повећању степена сигурности одбрана од поплава,
- редовно иновирати техничку документацију о објектима и подручјима, насипима
и линијама одбране, шењу задатака.
- унапређивати системе осматрања, веза и информација о извршенњу задатака.
На рекама и мањим водотоцима где је ниво организованости слабији, предузети
мере:
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- изградњу мањих устава и брана, за пријем поплавног таласа,
- стално радити на пошумљавању голети и засејавању травом.
Огромна количина наноса и растиња у кориту река условљава, отежава и веома је често
основни узрок изливања воде и плављења, те треба предузети да се оваква места очисте.
Превентивне мере:
1. Обезбедити да се у поступку израде и доношења урбанистичких планова,
одреде општи и посебни услови за заштиту од непогода и поплава;
2. Кроз урбанистичко уређење простора и насеља, предвидети и мере за заштиту
живота и здравља људи, као и материјалних добара, од поплава у рату и у
миру.
3. Извођење антиерозионих радова, првенствено пошумљавањем и санирањем
клизишта,
4. Изградња недостајућих одбрамбених насипа, обалоутврда и одржавања постојећих,
5. Изградња хидроакумулација у низу, као и мини-хидроакумулација,
6. Изградња система канала за одвођење воде и њихово одржавање,
7. Изградња мостова и пропуста са већом пропусном моћи,
8. Обележавања на терену линија допирања максимално могућег поплавног таласа,
који би настао рушењем или преливањем бране на акумулацијама,
9. Организација службе осматрања и обавештавања на већим водотоцима, ради
благовременог обавештавања о опасностима од поплава,
10. Оспособљавање грађана за заштиту и спасавање од поплава, кроз личну и
узајамну заштиту,
11. Оспособљавање предузећа од интереса за заштиту и спасавање од поплава и
уношење њихових задатака у планове одбране,
12. Оспособљавање свих јединица ЦЗ, а посебно специјализоваих за спасавање на води,
13. Оспособљавање добровољних организација (ДO) и дефинисање задатака чија је
активност везана за воду (кајакаши, рониоци и сл.),
14. Остваривање сарадње са јединицама и штабовима Војске Србије (посебно са
јединицама чија је активност везана за воду),
15. Оспособљавање штабова ЦЗ-а за руковођење акцијама заштите и спасавања од
поплава,
16. Кроз мирнодопске вежбе увежбати и систем спасавања од поплава,
17. Израда планова заштите и спасавања од поплава.
1.2.2. Оперативне мере одбране од поплава
За руковођење заштитом од поплава на водотоцима на којима постоје објекти за заштиту
од штетног дејства воде на територији општине Љиг, оперативним планом одбране од поплава
утврђеним Наредбом Министарства пољопривреде, трговине и водопривреде, задужено је ЈВП
"Србијаводе", ВПЦ "Сава-Дунав" са главним руководиоцем одбране од поплава и секторским и
деоничарским руководиоцима одбране од поплава. За руковођењем заштитом од свих врста
елементарних и других већих непогода, на нивоу општине Љиг, Одлуком Скупштине општине
образован је Оперативни штаб за елементарне и др. веће непогоде. Командант штаба је
Председник општине Љиг, а у састав Штаба ушли су директори јавног комуналног предузећа и
представници редовних служби и делатности. Руковођење и координацију ангажованих снага и
средстава на подручју општине Љиг у одбрани од поплава вршиће Штаб за заштиту од
елементарних и других већих непогода. За потребе организовања, припремања и руковођења
цивилном заштитом у заштити спасавања од свих опасности у миру и рату образован је Окружни
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штаб ЦЗ као оперативни стручни орган за територију општине Љиг и територију Колубарског
округа. За потребе руковођења акцијама заштите и спасавања у МЗ, стамбеним зградама,
предузећима и др. организацијама планира се формирање јединице ЦЗ.
Закључак:
1. Уобичајени приступ у одбрани од великих вода са увођењем степена редовне и ванредне
одбране није могуће применити код водотока са бујичним режимом па се код њих морају
применити превентивне мере заштите, које треба да обухватају просторно целину водотока,
приобаља и слива.
2. Време од уочавања кишних облака до појаве максималног протицаја траје најчешће од
неколико сати до неколико дана што представља довољно времена да се изврши
обавештавање грађана о предстојећој опасности која може да угрози њихово здравље, животе
и имовину.
3. Одбрану од поплава за водотоке града (првог реда) на којима постоје објекти за заштиту од
штетног дејства воде, као и одржавања акумулација, спроводе ЈП "Србијаводе" ВПЦ "СаваДунав".
4. Одбрану од поплава на водотоцима (другог реда) на којима не постоје објекти за заштиту од
штетног дејства воде у надлежности је локалне самоуправе. Локална самоуправа израђује и
доноси план одбране од поплава. Планове одбране од поплава доносе и предузећа и др. правна
лица чија имовина може бити угрожена.
5. У циљу спречавања настајања поплава и умањења штетних последица на
нерегулисаним водотоцима, неопходно је у потпуности реализовати превентивне мере
заштите у овој процени.
6. Носиоци активности спровођења оперативних мера одбране од поплава у складу са
оперативним планом за одбрану од поплава су ЈП "Србијаводе" ВПЦ "Сава-Дунав", и
организационе јединице РХМЗ.
7. У случају настанка великих катастрофалних поплава које могу угрозити становништво
иматеријална добра, Штаб за ванредне ситуације у сарадњи са одговарајућим органима
локалне самоуправе непосредно учествују у организовању и спровођењу мера и
активности на одбрани од поплава.
8. Плановима одбране од поплаве у случају катастрофалних поплава планирати
ангажовање радних људи и грађана, такође је потребно планирати ангажовање
покретних средстава (грађевинске механизације, агрегата, пумпи, моторних возила и др.
) у власништво правних и физичких лица у активностима заштите и спасавања
становништва.
9. Руковођење и координацију ангажованих снага и средстава на подручју општине Љиг у
одбрани од поплава вршиће Штаб за заштиту од елементарних и др. већих непогода
који је образован Одлуком Скупштине општине Љиг.

1.2.3. Ванредна ситуација
Ванредна ситуација настаје када није могуће са људством, средствима и
постојећим капацитетима за одбрану од поплава отклонити опасност од поплава ширих
материјалних штета размера и већих, односно када постоји опасност да најављена
хидролошка ситуација знатно превазиђе услове ванредне одбране од поплава.
О потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава на водама II реда на
територији општине Љиг одлучује комадант Штаба за ванредне ситуације, односно
председник општине Љиг, а у складу са законом којим се уређују ванредне ситуације тачка
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4.13., Општи план одбране од поплава за период од 2012-2018. године, (“Службени гласник
РС” бр. 23/2012). Неопходно је ангажовање додатне радне снаге и механизације, ради
преузимања већих радова (ископавање нових канала, покретни црпни агрегати и сл.).
Мере у току ванредне ситуације су дефинисане одредбама Закона о
ванредним ситуацијама. Предузимају се мере организоване евакуације становништва и
имовине, уз благовремено обавештавање (центри за обавештавање и узбуњивање) и
упозоравања локалне самоуправе и јавности на опасност од поплава, по потреби и
одговарајуће мере, а непосредно након проласка великих вода, предузимају се неопходне
мере на отклањању последица на поплављеном подручју, у водотоку и на постојећим
заштитним објектима, у складу са планом за деловање у случају ванредних ситуација.
1.2.4. Отклањање последица поплава
У процесу отклањања последица од поплава сходно Одлуци Општинског већа општине
Љиг, 01 Број: 06-22/12-1од 02.11.2012. године, биће укључени следећа оспособљена лица и
организације која су наведена у Табели.
Табела 13. Оспособљена лица и организације за процес отклањања последица од
поплава на територији општине Љиг
Редни
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА
број
1.
Дом здравља „Љиг“
2.
Заједнички центар за социјални
рад ,,Солидарност“ Љиг
3.
ЈКП ,,Комуналац“ Љиг
4.
ЈКП ,,Шумадија“ Белановица
5.
АД ,,Гранит-пешчар“ Љиг
6.
Ветеринарска станица Љиг
7.
Добровољно ватрогасно
друштво „Љиг“
8.

Ловачко удружење ,,Рајац“

9.

Црвени крст „Љиг“

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Основна школа ,,Сава
Керковић“ Љиг
Средња школа ,,1300 каплара“
Љиг
Основна школа ,,Сестре
Павловић“ Белановица
УП ,,Сувобор“ Љиг
Телевизија „Љиг“
АСП ,,Банбус“ д.о.о. РЈ Љиг
Предшколска установа ,,Каја“
МД ,,Којић“ Љиг
СГЗР ,,Керамика“ Љиг

ДЕЛАТНОСТ

СЕДИШТЕ

здравство

Љиг

збрињавање

Љиг

комунална
комунална
грађевинска
ветерина
заштита и спасав.
од пожара
ловна делатност и
одговарајуће
услужне
делатности
прва помоћ и
хуманитарносоцијална заштита

Љиг
Белановица
Љиг
Љиг

исхрана

Љиг

исхрана

Љиг

исхрана

Белановица

исхрана и смештај
информисање
превоз
смештај и исхрана
грађевинска
грађевинска

Љиг
Љиг
Љиг
Љиг
Љиг
Љиг

Љиг
Љиг

Љиг
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САГР ,,Превоз-коп“ Љиг
грађевинска
Љиг
ДОО ,,Ауто-коп“ Љиг
грађевинска
Љиг
СЗРР ,,Мали коп“ Јајчић
грађевинска
Јајчић
СТАР ,,Василијевић“ К.Лука
грађевинска
Кадина Лука
САТР ,,Бабовић“ Љиг
грађевинска
Љиг
Општа земљорадничка задруга
24.
грађевинска
Белановица
,,Агрокремен“ Белановица
25.
АТП ,,Матијевић“ Липље
грађевинска
Липље
26.
ДОО ,,Марком“ Белановица
грађевинска
Белановица
27.
СЗАР ,,Тобоња“ Козељ
грађевинска
Козељ
28.
ДОО ,,ТАМ-комерц“ Моравци
грађевинска
Моравци
29.
ЗР ,,Пешчар“ Кадина Лука
грађевинска
Кадина Лука
Такође у активности отклањања последица од поплава биће укључени и:
- јединица цивилне заштите (у току је њено формирање);
- грађани у оквиру личне и узајамне заштите.
19.
20.
21.
22.
23.

1.3. Задужени субјекти и имена надлежних лица за руковођење, организовање и спровођење
одбране од поплава на водама 1. реда
Воде 1. реда на територији општине Љиг су у надлежности ЈВП „Србијаводе“.
Адресе, контакт телефони и е-mail надлежних органа за воде 1. реда.
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ , ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Београд
тел.011/ 201-33-60, факс 011/311-53-70;
E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs.
ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА:
Mиодраг Пјешчић, моб. 064/834-10-02
ПОМОЋНИЦИ:
Радованка Павловић, тел.011/ 201-33-47
Оливера Јанковић, тел. 011/201-33-38 е-маил olivera.jankovic@minpolj.gov.rs
ЈВП «СРБИЈАВОДЕ» ВП „Сава“, Булевар уметности 2а, Београд
тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03
E-mail: odbrana@srbijavode.rs.
ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВЕ ВП САВА
Горан Пузевић, моб. 064/840-40-07
ЗАМЕНИКА за спољне воде и загушење ледом
Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03
ЗАМЕНИК за унутрашње воде
Бранко Спасић 064/840-40-14
ЈВП «СРБИЈАВОДЕ» ВПЦ „САВА –ДУНАВ“, Бродарска 3, Н.Београд
тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 213-58-64, 201-81-00
факс 011/311-29-27, 201-81-12, E-mail: vpcsava@srbijavode.rs
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
Дарко Јањић моб. 064/840-48-08, E-mail: janjic@srbijavode.rs
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ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
Бранислав Ћамиловић, моб. 064/840-40-26, E-mail:branislav.camilovic@srbijavode.rs
ВПЦ »САВА –ДУНАВ», РЈ «Шабац», Шабац тел. 015/346-086, факс 015/346-086
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ Љубиша Миљковић,
моб. 064/840- 40-16, E-mail: ljubisa.miljkovic@srbijavode.rs

1.4. Задужени субјекти и имена надлежних лица за руковођење, организовање и спровођење
одбране од поплава на водама 2. реда
1.4.1. Штаб за ванредне ситуације
На основу општинске Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације у
општини Љиг и Решења о именовању Команданта и Заменика команданта и постављања
Начелника и чланова Штаба за ванредне ситуације општине Љиг, формиран је Штаб за
ванредне ситуације.
Табела 14. Списак чланова штаба за ванредне ситуације у општини Љиг
Назив
предузећа,
установе где
ради и
функција

АДРЕСА
На послу

посао

кући

мобилни

2
Миодраг
Старчевић
комадант

3
Општина
Председник
општине

4

5

7

8

2.

Драган
Лазаревић
заменик ком.

Ред
ни
број
1

Име и презиме

ТЕЛЕФОН

Љиг
Карађорђева 7.

014/3445 014/3445
-114
-337

Општина
Заменик
председ.
општине

Љиг
Карађорђева 7.

014/3445 014/3444
066/8110102
-044
-298

3.

Божа
Тошнић
начелник

Канцеларија за
ВС Љиг

Љиг
Карађорђева 7.

4.

Стево
Вранешевић
члан

Општина
Начелник
општинске
управе

Љиг
Карађорђева 7.

5.

Марко Пајовић
члан

МУП-ПС Љиг
Командир

Љиг
Хаџи Ђерина бб

6.

Горан Кујунџић
члан

МУП-ВС
одељење Љиг
Командир

Љиг
Индустријска бб.

7.

Горица Сајић
члан

Инспектор за
заштиту

Љиг
Карађорђева 7.

1.

014/84877

063/8055022

014/3443
-520

065/4587548

014/3445 014/3443
-019
-567

064/1606251

014/3445
-142
014/84014/3443
494
-946
014/3445
-993
014/3445
014/3445
-225
-548
014/3445 014/3445
-113
-751

064/892-6132

064/892-5191
064/8614415
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жив. средине
8.

Милош
Матијевић
члан
Горан
Ускоковић
члан

Комунални
инспектор

Градимир
Филиповић
члан
Милован
Догањић
члан

Стр. сар.
За урбанизам и
грађевинарст.
Општина Љиг
Сам.стр. сар.
за послове
пољопривреде
ЈКП
„Комуналац“
Директор
ЈКП
„Шумадија“
Директор

13.

Др Мирослав
Јованчевић
члан

Дом здравља
„Љиг“
Директор

14.

Милан
Јовановић
члан

15.

Драгана
Илић
члан

16.

Зоран
Радивојевић
члан

17.

Веселин
Шиљеговић
члан

18.

Србољуб
Радојичић
члан

19.

Драган
Којић
члан

20.

Дејан Божић
члан

21.

Милан
Милосављевић
члан

9.

10.

11.

12.

Мр Драган
Стевановић
члан

Центар за
социјални рад
„Солидарност“
Директор
Црвени крст
Љиг
Секретар
„Гранит
Пешчар“
Љиг
Директор
ЕДЛЛазаревац
Директор
Телеком,
пословница у
Љиг
Управник
ЈП
„ТелевизијаЉиг“
директор
ЈКП
„Комуналац“
- радник - шеф
котларнице
Центар за МО
Љиг

Љиг
Карађорђева 7.

014/3445
-113

Љиг
Карађорђева 7.

014/3445 014/3445
-113
-587

060/74-00074

Љиг
Карађорђева 7.

014/3445 014/3445
-113
-204

064/8614413

Љиг
Карађорђева 7.

014/3443 014/3445
-773
-157

063/8115601

014/3449 014/3449
-874
-484

065/3312688

Љиг
Пут Алемпија
Васиљевића бб

014/3445 014/3449
-004
-666

062/8078555

Љиг
Карађорђева 8.

014/3445
-112

014/67644

061/1676095

Љиг
Краљице Марије
бб

014/344
3-659

014/84296

063/315-421

Љиг
Хаџи Ђерина
бб

014/3445
-205

Лазаревац
Јанка Стајчића

011/8111 014/3445
-140
-201

063/8367096

Љиг
Карађорђева 12.

014/3445 014/3449
-555
-888

064/6511593

Љиг
Карађорђева 8.

014/3445
-979

014/80244

064-1423449

Љиг
Ушће бб

014/289063

014/3445
-016

064/8115602

014/3426
014/3445
-602
-398
014/3420
-112

064/
4601-772

Белановица
Вука Караџића бб

Љиг
Карађорђева 7.

014/84244

011/2310
345

064/8614412

064/8302035
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1.4.2. Правна лица ( ПЛооп) и технички системи (ТСооп) од интереса за спровођење
одбране од поплава
Табела 15.

телефон

Ред.
број

Назив субјекта

Име и презиме
руководиоца

стан

посао

1

2

3

4

5

1.

Одељење за ванредне
ситуације у Ваљеву

Љубиша
Алексић

234-757

229-892

2.

МУП-ПС Љиг

Марко Пајовић

3444-494

3445-192

Светог Саве
Љиг

3.

Ватрогасно спасилачка
јединица Љиг

Горан Кујунџић

3445-225

3445-993
3445-548

Хиљаду триста
каплара
Љиг

Адреса стана
6
Насеље
Ослободиоци
Ваљева 21
Ваљево

III ОПШТИНСКИ ОРГАНИ

1.

Председник општине
Љиг

Миодраг
Старчевић

2.

Заменик председника
општине Љиг

84-298

3445-044

3.

Председник СО-е Љиг

3444-545

3445-023

4.

Секретар СО-е Љиг

Драган
Лазаревић
Михаило
Зечевић
Марија
Филиповић

3445-

3445-023

5.

Општинска управа Љиг

Стево
Вранешевић

3444-403

3445-019

3445-337

3445-114

Хиљаду триста
каплара
Љиг
Јајчић
Љиг
Војводе Мишића
Љиг
Војводе Мишића
Љиг
Др. Жике
Павловића
Љиг

IV ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ КОЈЕ УЧЕСТВУЈУ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА

Св. Владике
Николаја
Љиг
Белановица
Љиг
Војводе Мишића
28
Љиг

1.

ЕПС-ЕД. Ваљевопословница Љиг

Драган
Ђорђевић

3443138

3445-117

2.

Телеком Србијачворно подручје Љиг

Србољуб
Радојичић

3449-888

3445-555

3.

НИС-Петрол
Љиг

Наташа
Ћирјанић

3443-905

3445-052

Александар
Шутић

81-477

064/1246564

Дићи
Љиг

Жика
Ивковић

3445-364

84-910

Војводе Мишића

4.

5.

Србијашуме, ШГ
Борања, ШУ Ваљево,
Рејон Рајац - Пештан
Љиг
„Банбус“ д.о.о.
Обреновац

V УСТАНОВЕ, ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ДР.

1.

ОШ „Сава Керковић”
Љиг

Бојан
Којић

84-855

3445-172

Годевачка 2
Љиг
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2.
3.
4.
5.
7.

Средња школа
„Хиљаду триста
каплара” Љиг
Предшколска
установа „Каја” Љиг
Центар за социјални
рад „Солидарност“
Градска библиотека
Љиг
ЈКП „Комуналац“
Љиг

Биљана
Јовановић
Љиљана
Ивановић
Милан
Јовановић
Славица
Миливојевић
Градимир
Филиповић

84-544

3445-173

3445-923

3445-286

342-1962

3445-112

3445-935

84-221

3445-157

3443-773

8.

Ветеринарска станица
„Симовет“ Љиг

Симовић
Милутин

62-555

3443-357

9.

ДЗ „Љиг“
Љиг

Др Мирослав
Јованчевић

3449-121

3445-994

10.

Народна апотека „Љиг“

Љиљана
Обрадовић

064/1304071
3443-548

3445-161

11.

„Гранит Пешчар“
Љиг

Зоран
Радивојевић

011/2310345
064/8302035

12.

13.
14.
15.

„Ливница“ АД
- Огранак Љиг-

Градимир
Стојановић

Радио „Бубоња“
Липље
ПЗП Београд-РЈ
Љиг
КТВ „Коперникус“
Љиг

Драгољуб
Весић
Дринка
Вићентијевић
Момчило Јањић

Пут
Алемпија
Васиљевића
Немањина
Љиг
село Наномир
Мионица
Ушће бб
Љиг
Светог Саве
Љиг
Мите
Ракића3/11
Мионица
Вука Караџића
Белановица
Војводе
Путника бб
Београд

3445-205

011/3612446

3445-511

3445-929

3443-803

3445-014

3445-014

84-862

3443-383

Aрхимандрита
Герасима
Зелића 4,
Краља Милана
4/IV

Београд
Опленачка бб
Љиг
Дучић
Мионица
Роланда Мургеа
Љиг

1.4.3. Месне заједнице општине Љиг
Табела 16. Списак месних заједница са подацима о одговорним лицима
Ред.
НАЗИВ МЕСНЕ
бр.
ЗАЈЕДНИЦЕ

1.
2.
3.
4.

Ба
14245 Славковица
Бабајић
14240 Љиг
Белановица
14246 Белановица
Бошњановић
14240 Љиг

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДСЕДНИКА
И ЗАМЕНИКА ПОВЕРЕНИКА

Поповић Бојан
Јаћимовић Душко
Спасојевић Горан
Остојић Веселин
Јовановић Предраг
Миленковић Милан
Јевтић Мирослав
Бркић Селимир

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

064/2233207
064/8265580
063/ 8118001
064/1476710
065/8994600
063/8483478
064/6511540
066/9460638
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5.
6.
7.
8.

Бранчић
14240 Љиг
Велишевац
14240 Љиг
Гукош
14240 Љиг
Дићи Д. Бањани
14240 Љиг

Живковци
14246 Белановица
10. Ивановци
14240 Љиг
11. Јајчић
14240 Љиг

9.

12. Кадина Лука
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

14240 Љиг
Калањевци
14246 Белановица
Козељ
14246 Белановица
Лалинци
32300 Бојковци
Латковић
14220 Дудовица
Липље
14246 Белановица
Љиг
14240 Љиг
Милавац
14240 Љиг
Моравци
14240 Љиг
Палежница
14240 Љиг
Пољанице
14246 Белановица
Славковица
14245 Славковица
Цветановац
14240 Љиг
Штавица
14240 Љиг
Шутци
14246 Белановица

Илић Драгић
Ранковић Милован
Аруновић Мирослав
Матић Драган
Радојичић Милован
Бошковић Андрија
Поповић Драгољуб
Сандић Драган
Недељковић Далибор
Лукић Милован
Савић Милета
Станојчић Дејан
Јанковић Драгомир
Срећковић Милан

064/1784167
014/87-405
064/8364868
064/8367149
064/3804127
064/9776666
063/8029916
014/81-496
062/435215
064/3405980
063/8849888
064/9396155
065/4113062
014/3434568

Мишковић Милован
Васиљевић Божидар
Ђукнић Милован
Јоксимовић Радован
Илић Миша
Обрадовић Милан
Ђорђевић Милош
Петковић Милутин
Станојчић Момчило
Томић М. Драган
Симуновић Радисав
Павловић Драган
Филиповић Градимир
Миловановић Горан
Станковић Драган
Ђорђевић Милић
Божић Дејан
Ивковић Славко
Дамњановић Бранка
Обрадовић Гордана
Јовановић Јовица
Илић Драган
Радивојевић Душан
Стојнић Горан
Тадић Милан
Даничић Раде
Јанковић Милован
Томић Радош
Поповић Милан
Поповић Владимир

064/3727226
066/9038915
069/4485930
064/3876039
065/6575850
064/1293143
064/1256089
064/0289529
064/6809362
064/4589699
064/5134481
064/0863336
064/8115601
063/261101
061/6953702
014/3443623
064/8115602
064/1604859
0613110354
014/86-244
014/87505
014/87528
060/0911958
065/5375455
063/7171831
063/8737100
064/4585476
014/289-258
060/1424876
064/1882204

1.5. Овлашћења и дужности лица која руководе, организује и спроводе одбрану од поплаве
(по фазама одбране од поплава)
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1.5.1. Командант Штаба за ванредне ситуације
У зависности од фазе одбране од поплава, Командант општинског штаба за ванредне
ситуације координира рад са општинским и државним институцијама, односно виталним
системима задуженим у одбрани од поплава.
У првој фази-припреме за одбрану од поплава Командант општинског штаба врши
следеће послове:
-заказује и руководи седницама одговорних општинских институција за одбрану од
поплава на којима се усвајају планови рада,
-обезбеђује услове за имплементацију општинског Плана код свих општинских субјеката,
-у случају да постоји потреба врши усаглашавање општег и оперативног општинског
плана са општим планом за одбрану од поплава Владе РС и оперативним планом МПШВ,
-обезбеђује услове за рад за интегралне и координиране активности у имплементацији
оперативних планова за одбрану од поплава и организован рад у ванредним условима.
-обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за подручје
општине Љиг,
-обезбеђује услове за реализацију програма мера и активности за информисање и
едукацију јавности,
-организује у сарадњи са другим субјектима и спроводи програм мера и активнсоти за
обезбеђење прихватних центара за прихват људи и имовине у ванредним условима,
-прати реализацију радова у складу са усвојеним плановима рада,
-прима и прати информације у вези са наиласком олујних облака које му доставља
хидрометеоролошки завод.
У другој фази-ванредна одбрана од поплава Командант општинског штаба врши следеће
послове:
-руководи радом штаба за ванредне ситуације,
-координира активности са задуженим за одбрану од поплава
-сарађује са руководством за одбрану од поплава,
-сарађује са руководством за одбрану од поплава из националног оперативног плана,
-сарађује са оперативним руководством за одбрану од поплава у области цивилне заштите
и оперативним лицем надлежног центра за обавештавање и узбуњивање,
-изадаје наредбу о предузимању мера за спречавање поплава, које се односе на
ангажовање радне снаге, механизације и других средстава и др.
-издаје наредбу о предузимању мера на заштити здравља људи, и добара, које се односе на
ангажовање радне снаге , механизације и других средстава и др.
-даје предлог надлежном органу за евакуацију становништва и имовине у ванредним
околностима у координацији са Штабом за ванредне ситуације,
-даје предлог за проглашење ванредне ситуације.
У трећој фази-ванредна ситуација Командант Општинског штаба обавља следеће послове:
- у случају када постојећи и планирани одбрамбени систем није довољан и прети
изливање воде и налет бујице Командант штаба проглашава ванредну ситуацију,
-организује, руководи, координира спровођење програма евакуације становништва до
прихватних центара у ванредним околностима у коордницији са Штабом за ванредне ситиације.
У четвртој фази-отклањање последица поплава Командант Општинског штаба:
-обезбеђује услове за спрвођење мера и руководи активностима и радовима на отклањању
последица поплава по престанку опасности,
-обезбеђује услове за контакт са институцијама за благовремено пружање финансијске и
материјалне помоћи угроженом становништву и привреди на подручју општине .
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1.5.2. Заменик команданта Штаба
Заменик Команданта Општинског штаба у одсуству Команданта штаба или по његовом
налогу у свему га замењује.
1.5.3. Шеф стручног оперативног тима за одбрану од поплава (Начелник штаба за
одбрану од поплава)
Начелник штаба за одбрану од поплава у првој фази одбране-припрема за одбрану од
поплава врши следеће послове:
-директно обезбеђује примену оперативног плана код субјеката који учествују у заштити
и спасавању од поплава,
-координира рад повереника на терену и о томе обавештава руководиоца штаба,
-врши непосредан увид стања на подручју које може бити угрожено, у сарадњи са
члановима општинског штаба и предлаже штабу потребне мере.
Начелник штаба за одбрану од поплава у свим осталим фазама врши следеће послове:
-врши непосредан увид стања на угроженом подручју у сарадњи са Општинским штабом
и предлаже потребне мере,
-спроводи наредбе руководиоца штаба, информише га о стању на терену и предлаже
предузимање радова и мера који изискују материјалне трошкове у току одбране као и за
отклањање последица поплава,
-организује реализацију потребних мера за неопходне хитне радове на угроженим
подручјима, по добијању сагласности руководиоца штаба,
-води евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима у току
одбране и отклањању последица поплава,
Подноси извештај команданту штаба по завршетку одбране од поплава, а обавезно и у
току одбране.
1.5.4. Руководиоци (ПЛооп) и (ТСооп)
Руководиоци спроводе наредбе издате од Комаданта и/или Заменика комаданта Штаба за
одбрану од поплава.
1.5.5. Повереници МЗ
Повереници врше следеће послове у свим фазама одбране:
-врше непосредан увид у стање на поплављеном подручју и доставља информације штабу,
-предлаже спровођење радова и мера на свом терену у зони одбране на водотоку,
-организује и руководи хитним радовима и мерама у свом рејону,
-извештава помоћника о предузетим мерама и води евиденцију о стању на терену,
ангажованом људству, механизацији и др.
1.6. Извештај о стању заштитних система, стању корита и процена угрожености
Река Љиг
Стање уређеног дела корита реке Љиг је релативно добро. Што се тиче неуређеног дела он
предстаља увек потенцијалну опасност. ЈП „Србијаводе“ и општина Љиг имају урађен пројекат
регулисања корита реке Љиг од ушћа реке Качер, до ушћа у реку Колубару.
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Поток Годевац
Одбрамбени системи на потоку Годевац, и његовим притокама, у насељу Љиг, су у
релативно добром стању, и од када су изграђени није било већих поплава.
1.7. Извештавање о поплавним догађајима на водама 2. реда
У току 2013. године није било поплавних догађаја на територији општине Љиг.
1.8. Шема руковођења и координације

2. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
2.1. Критеријуми за проглашење одбране од поплава (ООП) и ванредне ситуације (ВС)
Критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода
(Извод из Републичког Оперативног плана за воде 1. реда за 2014. годину)

Критеријум А – Капацитет евакуационог објекта
Услов А1 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада
до 24h, или уколико је у пријемнику испуњено минор корито.
Услов А2 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада
од 48h, или је за реципијент проглашена редовна одбрана од поплава спољних вода.
Услов А3 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада
од 72h, као и у случају хаварије, или ако је истовремено за реципијент проглашена редовна
одбрана од поплава од спољних вода.
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Критеријум Б – Испуњеност каналске мреже водом
Услов Б1 Каналска мрежа на појединим деоницама је у толикој мери испуњена водом, да прети
изливање воде из канала, односно пријем воде у канале је отежан.
Услов Б2 На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно
пријем воде у канале је изразито успорен.
Услов Б3 На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно
пријем воде у мрежу је онемогућен.
Критеријум Ц – Засићеност земљишта
Услов Ц1 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу са појавом
поплављених површина до 1% површине система.
Услов Ц2 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или до 5%
површине система поплављено. Угрожени поједини индустријски објекти, саобраћајнице и
стамбене зграде.
Услов Ц3 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или више од 5%
површине система поплављено. Поплављени поједини индустријски објекти, саобраћајнице и
стамбене зграде.
Критеријум Д – Појава снежног покривача и леда
Услов Д1 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање,
каналска мрежа засута снегом и делимично залеђена. Прогноза времена пораст температуре и
нагло топљење снега.
Услов Д2 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање,
каналска мрежа засута снегом и залеђена. Нагли пораст температуре, топљење снега,
поплављено земљиште на смрзнутој подлози.
Услов Д3 Висок снежни покривач на сливу, каналска мрежа залеђена. Нагло топљење снега и
кишне падавине, поплављено земљиште
на смрзнутој подлози.
Одбрану од поплава од унутрашњих вода на појединим хидромелиорационим системима за
одводњавање проглашава наредбом руководилац одбране од поплава на мелиорационом
подручју и то: редовну одбрану када се стекне један од услова по критеријумима А, Б, Ц и Д са
индексом 1, а ванредну одбрану када се стекне један од услова са индексом 2.
Воде 2. реда
На деоницама где постоје заштитни водни објекти а обухваћени су Оперативним планом
одбране од поплава, критеријум за редовну одбрану од поплава-ниво у ножици насипа, а
критеријум за ванредну одбрану од поплава-ниво 1,0 м испод круне насипа уз даљи пораст
водостаја.
За воде 2. реда, где не постоје заштитни водни објекти имајући у виду да су бујичног
карактера не могу се дати критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од
поплава.
3. МЕРЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА, ЗАДУЖЕЊЕ СУБЈЕКАТА И ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
Стратегија заштите од поплава заснива се на:

-

Заштити подручја Плана (насеља и пољопривредне површине) од штетних дејства великих
вода;
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-

Утврђивању подручја која могу бити угрожена поплавама од стране општине (у складу са
водопривредним условима) и дефинисању начина за реализацију потребних мера и радова;
Дефинисању приоритетних радова на регулацији водотока (завршетак евентуално започетих
радова иницирања реализације осталих потребних радова);
Спровођењу мера просторног и урбанистичког планирања;
Дефинисању свих потребних радњи за заштиту од ерозије и бујица.

Заштита од поплава остварује се оптималном комбинацијом хидротехничких и
организационих мера. Хидротехничке мере се састоје од пасивних мера заштите (заштита
линијским одбрамбеним системима- насипима и регулационим радовима) и активних
мера(ублажавање поплавних таласа у акумулационим басенима).
Организационе мере садржане су у просторним и урбанистичким решењима.
Превентивне мере одбране од поплава дужни су да спроводе сви органи, привредна друштва,
правна и физичка лица која своју делатност и активност обављају на територије општине
Осечина и то кроз следеће:
Стриктно придржавање административних и техничких прописа за безбедност лица,
материјалних добaра и животне средине у областима од интереса за смањење ризика од поплава
(водопривреда, урбанизам, пољопривреда, комуналне и др. делатности); редовно одржавање и
чишћење речних корита, обалоутврда и других објеката од интереса за несметано отицање вода;
предузећа и друга правна лица чија је имовина односно подручје угрожено од поплава имају
законску обавезу доношења Плана одбране од поплава и достављање надлежном општинском
органу за водопривреду, најкасније до 01. јануара за текућу годину; реализација планова
одрживог развоја за област водопривреде у циљу изградње објеката за заштиту од штетног
дејства вода са водопривредним уређајима и опремом; организовање и обука за заштиту од
поплава; осигурање од поплава; праћење и благовремено обавештавање о опасности настанка
поплава; координација активности свих субјеката који учествују у одбрани од поплава, са
акцентом на успостављање сарадње са предузећима којима је поверено одржавање заштитних
објеката за одбрану од поплава.
Активност виталних система и континуитет у раду (медицинске службе, противпожарна
заштита, цивилна заштита, полиција и др.) је врло битна за све време трајања поплава, због чега
је првенствено неопходно обезбедити ове институције од плављења. У оквиру одбране од
поплава морају се благовремено предузети одређене активности на комуналној инфраструктуриелектричним и водоводним инсталацијама, како би се елиминисала опасност по људске животе и
ублажила материјална штета (одговорни у виталним органима унапред дефинишу где, ко и када
треба да изврши прекид снабдевања и поновно укључење електричне енергије и др. инсталација).
Одговорни за контролу саобраћаја предузеће хитне и неопходне мере како би се спречило
загушење и прекид комуникација, нарочито у време евентуалне евакуације становништва из
угроженог подручја. Контрола саобраћаја потребна је за време, пре и после поплава, дакле у
свим фазама одбране од поплава.
На основу добијених информација о падавинама у сливу и наглом порасту водостаја,
Штаб за ванредне ситуације процењује степен опасности, активира надлежно људство, потребне
мере и механизацију а ако очекивана поплава превазилази одбрамбене капацитете проглашава
ванредну ситуацију. Активирају се снаге МУП-а за одбрану и спашавање, цивилна заштита,
комуналне службе, водопривредна предузећа и др. Битно је благовремено алармирање јавности и
становништва на угроженом подручју преко локалних медија (радио, телевизија), јер за кратак
временски период становништво мора спремно дочекати наредбу о евакуацији-спашавању
становништва и смањењу материјалних губитака. Главни кораци у операцији спашавања
становништва су: идентификација простора који се евакуише, развијање процедуре за евакуацију
(правац, дестинација, време), формирање центра за пријем и привремени боравак угрожених,
ургентне мере (хитна медицинска помоћ, противпожарна заштита, интервенције комуналних
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служби у случају прекида снабдевања водом и електричном енергијом) и повратак евакуисаног
становништва по налогу штаба.
3.1. Превентивне мере и радови
3.1.1. Превентивне мере на водама 2. реда
- уклањање дрвеће и грања из корита реке;
- забрана вађења речног шљунка из река;
- уклањање наноса из речног корита;
- чушћење и одржавање дренажних канала у насељима;
- забрана бацања отпада у речна корита и дренажне канале.
3.1.2. Предвиђени радови у 2014. години
1. Извршити санацију на Белановачкој реци,
2. Започети са измуљивањем на регулисаном кориту реке Љиг и реке Качера на
самом ушћу,
3. Завршити започете регулације,
4. Очистити брану на Марици у Палежници,
5. Санирати зауставне прагове на регулисаном кориту реке Љиг и дефинисати
каналску мрежу у сливу река Љиг, Качер и др.
3.2. Оперативне мере одбране од поплава
1. Праћење водостаја и процена угрожености од поплава,
2. Увођење сталног дежурства у ОКЦОБ и ОКШЦЗ, (стално дежурство се обавља након
проглашења Ванредне ситуације у згради општине Љиг, на другом спрату, канцеларија
техничког секретара Председника општине Љиг, телефон 014/3445-044 и горе наведени
мобилни телефони).
Пријаве о угрожености физичких лица и привредних субјеката на територији општине
Љиг достављати на наведене телефоне.
Информација о контакт телефонима за пријаву штете на стамбеним, економским и
привредним објектима доставити локалним медијима (радио и ТВ).
3. Активирање оперативних веза на подручју угроженом од поплава,
4. Ангажовање водопривредних организација за одбрану од поплава у складу са
утврђеним плановима,
5. Обустављање и ограничавање саобраћаја на комуникацијама на подручју угроженим од
поплава,
6. Снижавање нивоа воде у хидроакомулацијама изнад бране до коте која одговара тзв.
„Безбедној коти“,
7. Учествовање радних људи и грађана на одбрани од поплава,
8. Ангажовање на одбрани од поплава предузећа која располажу покретним средствима
неопходним у изради насипа, просека, и др. радова битних за одбрану од поплава,
9. Ангажовање специјализованих јединица ЦЗ за спасавање на води и под водом,
10. Ангажовање осталих јединица ЦЗ на заштити и спасавању становништва и
материјалних добара од поплаве,
11. Ангажовање јединица Војске Србије на пружању помоћи угроженом и настрадалом
становништву,
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12. Коришћење свих расположивих пловних објеката, чамаца и др. на најугроженијим
подручјима захваћена поплавом и стављање на располагање надлежном Штабу ЦЗ,
13. Евакуација становништва и материјалних добара из подручја угроженог поплавом,
14. Збрињавање угроженог и пострадалог становништва,
15. Снабдевање здравом пијаћом водом подручја угрожена од поплава,
16. Организација и спровођење санације терена и објеката на подручју захваћеног
поплавом,
17. Информисање и едукација јавности.
3.3. Ванредне ситуација
3.3.1. Проглашење, узбуњивање и обавештавање (дефиниција, субјекти, задужена лица,
задаци и надлежности)
Узбуњивање је обавештавање о непосредно наступајућој или насталој опасности.
У оквиру Министарства одбране, у Реферату за одбрану Љиг инсталирана је и
функционише електрична сирена за активирање у случају опасности (као алтернативу у случају
електричне енергије користити ручну сирену и сл.). У случају појаве опасности од поплава, када
је реална опасност велика, по процени ОпШ ЕН Љиг, уз обавезну дозволу надлежних виших
органа Министарства одбране, електричном сиреном емитује се сигнал „ОПАСНОСТ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА“:
==========∩∩∩∩∩∩∩∩==========
← 20 сек → ← 20 сек → ← 20 сек →
←
1 минут
→
Легенда:
============ Једноличан тон
∩∩∩∩∩∩∩∩∩ Завијајући тон

Сигнал
од елементарних
емитује
се
електричном
сиреном само ако је зона опасности у границама чујности сирене. За зоне опасности ван чујности
електричне сирене користе се алтернативна средства као што су ручне сирене и сл.
На знак опасности од елементарних непогода угрожено становништво узима
најнеопходније ствари из домаћинства и привремено га напушта.
Све ове радње, по налогу ОпШ ЕН Љиг, пропратиће ТВ „Љиг“ и Радио „Бубоња“ из
Липља, емитовањем одговарајућих саопштења.
опасности
непогода

3.3.2. Евакуација и збрињавање угроженог становништва и стоке (дефиниција, субјекти,
задужена лица, задаци и надлежности)
Евакуација је планско, организовано и привремено премештање људи, животиња,
материјалних и културних добара, државних органа, привредних друштава и других правних
лица са угрожене територије на територију одређену Планом заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама по налогу ОпШ ЕН Љиг, на којој не постоји опасност и која пружа
услове за живот и заштиту.
Збрињавање угрожених, пострадалих, избеглих и евакуисаних лица у ванредним
ситуацијама обухвата пружање хитног смештаја, здравствену заштиту, снабдевање храном и
пијаћом водом, спајање раздвојених породица, психолошку подршку и стварање других услова
за живот.
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У случају потребе, на основу процене ОпШ ЕН, Председник општине, преко Начелника
округа може упутити захтев за ангажовање снага и средстава Цивилне заштите и Војске.
На основу досадашњег искуства процена је да ће потребе за евакуацијом у случају појаве
веома високих водостаја на нивоу до сада забележених апсолутних максимума, бити у следећим
зонама:
- на Драгобиљу - куће Мајсторовића у Штавици, у Дићима:
- куће Сајића у Гукошу, 3 домаћинства, у Моравцима око старог пута за Београд:
- у Јајчићу Гавриловића куће;
- Латковић више домаћинстава;
За евакуацију је потребно обезбедити 3 теретна моторна возила носивости до 5 тона, 1
теретно моторно возило носивости од 5 до 10 тона и 1 трактор са приколицом.
Интенданско обезбеђење евакуције организује ОпШ ЕН Љиг, најбоље би било да се ово
повери Војсци, уколико постоји могућност.
3.3.3. Асанација терена
Асанација терена је организован рад органа, организација и служби за време поплава, а
посебно после повлачења воде, на спречавању загађења терена, прехрамбених производа и
ваздуха. Циљ асанације терена је да се становништво и животиње заштите од појаве и ширења
заразних болести.
Асанацијом терена на подручју општине руководи Оп ШЕН. Асанација се изводи под
стручном контролом санитарног, ветеринарског и пољопривредног инспектора.При извршењу се
користе претежно снаге и средства ЈКП ''Комуналац'' Љиг и Ветеринарске станице Љиг.
Превоз и сахрањивање погинулих вршиће погребна служба ЈКП ''Комуналац'' Љиг. Превоз до
гробља вршиће се погребним возилом. Људство за копање гробница обезбеђује ЈКП ''Комуналац''
а по потреби ангажује се и месно становништво.
Прикупљање, превоз и закопавање угинулих животиња вршиће Служба за комуналну
хигијену ЈКП ''Комуналац''. Превоз до сточног гробља, вршиће се возилима трактор ИМТ са
приколицом и возилом за одношење смећа са његовим редовним посадама а по потреби
ангажоваће се и месно становништво.
Дезинфекција терена и објеката вршиће се по следећем редоследу: прилазни путеви
домаћинствима и другим објектима, дворишта, објекти у двориштима. За дезинфекцију
користити цистерне и леђне прскалице са одховарајућим раствором за дезинфекцију.
Дезинфекција бунара и локалних водовода вршиће се под стручним надзором Санитарне службе
Дома здравља Љиг и Санитарног инспектора.
У случају потребе за асанацију терена могу се користити снаге и средства Цивилне заштите,
Војске и МУП-а. За то је потребно да по процени Оп ШЕН Председник општине упути захтев
преко Начелника округа.
3.3.4. Снаге и средства за спречавање, отклањање и ублажавање последица
поплава
При спречавању, отклањању и ублажавању последица поплава Оп ШЕН Љиг првенствено
се ослања на снаге и средства предузећа и других правних лица чији је оснивач општина као и
осталих предузећа, правних лица и грађана на територији општине.
У случају да су потребе такве да превазилазе локалне могућности може се тражити помоћ
од Министарства одбране, Војске Србије и МУП-а.
Министарство одбране на територији општине има организоване снаге за заштиту и
спасавање у случају рата, које се могу употребити, по посебној процедури, и у мирнодопским
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условима за остваривање веза, осматрање и обавештавање, спасавање и сл. Поред тога на
територији целе земље постоје специјализоване јединице нпр. за спасавање на води и под водом
итд.
Војска би у случају потребе могла да се укључи у одбрану од поплава нарочито при
реализацији мера спасавања, евакуације, интендантског збрињавања и асанације. Да би војска
благовремено могла да планира потребне снаге и средства, потребно је преко Начелника
Колубарског округа оквирно планирати потребе, које су:
- Јединица јачине 30 војних обвезника, са три теретна моторна возила носивости 3 до 5 тона,
која би се користила при реализацији мера спасавања и евакуације људи, стоке и материјалних
добара.
- Интендантско-позадинска јединица јачине 30 војних обвезника, са једним теретним
моторним возилом од 5 до 10 тона, са цирадом и пољском кухињом, способна да припреми 300
оброка дневно, у пољским условима, опремљена са 100 прибора за јело, 200 ћебади, 100
подметача, 100 шаторских крила и другом неопходном опремом, која би се користила при
интендантском обезбеђењу евакуисаних и лица ангажованих на спасавању у угроженим реонима.
Од снага и средстава МУП-а, планира се у случају потребе, ангажовање ТВЈ ОУП-а Љиг, при
реализацији мера заштите и спасавања и асанације. Такође и два службена путничка аутомобила,
са ротирајућим светлима и завијајућим сиренама, са по два полицајца у сваком, ради
реализовања мера узбуњивања на угроженим подручјима ван поља чујности електричне сирене.
3.3.5. Организација прихвата помоћи
ОпШЕН и Одлуком одређује чланове задужене за пријем и расподели помоћи у људству и
материјалним средствима.
За ангажовано људство са стране (јединице војске, радници водопривредних и
грађевинских предузећа и организације и сл.) Оп ШЕН одређује деонице на којима ће бити
ангажовани, конкретне задатке и организацију смештаја и исхране.
Материјална средства која стигну као помоћ, прво се пописују, затим се врши провера
њихове исправности и употребљивости, а затим се смештају у магацине. Погодни магацини за
смештај материјалне помоћи су:
- Прехрамбени артикли: Основна школа Љиг;
- артикли хигијене и хемијски производи: магацин Црвеног крста Љиг;
- одећа, обућа, шатори, ћебад и сл.: Магацин Црвеног крста Љиг;
Приликом пријема и расподеле помоћи активно укључити Општинску организацију
Црвеног крста Љиг.
Табела 17. Евакуација и збрињавање угроженог становништва

Ред.број

1.

Евакуација становништва
Евакуација и померање становништва
из угрожене зоне
-евакуација се предузима када
предстоје или су наступиле опасности
изазване поплавама, које угрожавају
становништво, тако да је нужно да
становништво ради заштите и
спасавања напусти угрожену
тероторију

По оперативном Плану
По плану евакуације ОШВС-Љиг у
складу са Планом евакуације приступа
се спровођењу евакуације угроженог
становништва.
Евакуацијом
руководи
помоћник
начелника Штаба за евакуацију.
Након
саопштавања
наредбе о
евакуацији процењује се да ће 1/3
угрожених грађана сама извршити
евакуацију и померање са угрожене

171

Одлуку о евакуацији доноси
председник општине (командант
ОпШЦЗ) на предлог начелника
Одељења за ванредне ситуације
Колубарског округа-Ваљево

Збрињавање угроженог и пострадалог
становништва
-ради збрињавања угроженог и
настрадалог становништва код
поплава, предузети мере за
привремени смештај, исхрану,
здравствену заштиту и обезбеђење
других неопходних потреба
становништва.

2.

територије (пешице или сопственим
возилима) на неугрожено подручје. У
складу са ситуацијом на терену место
за прихват угроженог становништва
одређује ОШВС-Љиг.
Приоритет у евакуацији имају особе са
инвалидитетом, болесне особе, деца,
трудне жене, мајке са малом децом и
старе особе.
Локални превозник
„Банбус“ д.о.о. Обреновац
врши
превоз угроженог становништва до
места
за
прихват.
Контролу
саобраћаја, одржавање реда и заштиту
имовине евакуисаних врши МУПЉиг. Прихват евакуисаних врше
повереници цивилне заштите и
руководилац установе где се врши
прихват. Одмах након прихвата
извршити евидентирање и смештај.
По плану збрињавања ОШВС-Љиг,
збрињавање угроженог и настрадалог
становништва извршити привременим
смештајем у просторије школских и
предшколских установа, спортској
хали и др. погодним објектима, на
делу територије која није угрожена
поплавом.
Одмах након прихвата, тимови
психолога и социјалних радника
обављају разговор са евакуисаним
становништвом. За рад са децом
Школска управа обезбедиће школске
педагоге и психологе.
Центар за социјални рад предузеће
бригу о социјално угроженим лицима.
Извршни органи локалне самоуправе
обезбедиће флаширане воде и храну за
евакуисане.
ЈКП „Комуналац“ Љиг и ЈКП
„Шумадија“ Белановица обезбедиће
водоснабдевање.
Дом здравља обезбедиће потпуну
здравствену заштиту евакуисаних
грађана.
Здравствени
центар
обезбедиће
здравствену
заштиту
психотрауматизованих.
Санитарна инспекција наложиће мере
хигијенско-епидемиолошке заштите.
Еколошка и комунална инспекција
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спроводиће
мере
из
своје
надлежности. Полиција обезбеђује
одржавање
реда
и
заштите
евакуисаних и њихове имовине.
Хуманитарне невладине организације
ће се ангажовати у циљу обезбеђења
помоћи за настраделе.

4. РАСПОЛОЖИВА МЕХАНИЗАЦИЈА, МАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ОДБРАНУ ОД
ПОПЛАВА
У табели дат је приказ тренутно расположиве механизације и опреме (алата) којом
располажу Јавна предузећа чији је оснивач општина, као и друга приватна предузећа чије се
ангажовање планира у одбрани од поплава:
Табела 18. Расположива механизација, опрема и ресурси ЈКП „Комуналац“ Љиг

Ред.
број

Предузеће,
власник
механизације

Одговорно
лице

Адреса и
телефон

Марка и тип возила
Ровокопач
„PALAZZANI“-paload
70.2
Камион кипер „FAP”
18 BK

1.

ЈКП
„Комуналац“
Карађорђева бр. 7.
14240 Љиг

Градимир
Филиповић

014/3445016

Руководилац
Возиламашине
Станојчић
Александар
Павловић
Зоран

Камион цистерна
„FAP“-1314

Павловић
Зоран

Камион смећар
„МERCEDES BENZ“AXOR 1824

Јовановић
Драган

Трактор „IМТ“-533 са
приколицом

Мијаиловић
Радиша

Алат за спровођење одбране од поплава наменски опредељен не постоји. У
интервенцијама се користи алат предузећа који је у свакодневној употреби.
ЈКП “Комуналац“ Љиг располаже следећим алатом: 10 лопата, 5 крампова, 1 секира, 1
моторна тестера, 1 ручна тестера, 1 маказе, 3 будака, 5 тримера, 2 мотике, 1 тесарска секира и 5
грабуља.
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Табела 19. Расположива механизација, опрема и ресурси ЈКП „Шумадија“ Белановица
Ред.
број

Предузеће,
власник
механизације

1.

ЈКП „Шумадија“
Вука Караџића
14246 Белановица

Одговорно
лице

Милован
Догањић

Адреса и
телефон

014/3449784

Марка и тип
возила

Руководилац
Возиламашине

Ровокопач
„PALAZZANI“paload 70.2
Камион смећар
„FAP“-1620 BD

Ломић
Драгиша

Камион смећар
„TAM“-80 BTB

Јоксимовић
Ненад

Јоксимовић
Ненад

Табела 20. Расположива механизација, опрема и ресурси СГЗР „КЕРАМИКА“ Љиг
Ред.
број

1.

Предузеће,
власник
механизације
СГЗР
„КЕРАМИКА“
Дарка
Милошевића бб
14240
Љиг

Одговорно
лице

Адреса и
телефон

Марка и тип
возила

Руководилац
Возиламашине

Миломир
Радојичић

014-3443-530
064/1254472

Комбинована
машина - Скип
„COMATSU“ 93 V

Јаћимовић
Небојша

Камион кипер
„FAP“-1921
Камио путар
„ZASTAVA –
IVECO – RIVAL“
Компресор „Atlas Copco“

Павловић
Милан
Мемићанин
Далибор
Јеротијевић
Милан

Табела 21. Расположива механизација, опрема и ресурси МД „КОЈИЋ“Љиг
Ред.
број

1.

Предузеће,
власник
механизације
МД „КОЈИЋ“
Зелени Венац бб
14240
Љиг

Одговорно
лице

Душан
Којић

Адреса и
телефон

063/1707777

Марка и тип
возила
Ровокопач
„PALAZZANI“paload 70.2
Ровокопач
„PALAZZANI“paload 90.2

Руководилац
Возиламашине
Лукић
Милосав
Сајић
Никола
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Багер гусеничар
„FIAT- HITACHI“ 32
t
Утоваривач
„ULT“ - 150

Лазаревић
Сима

Булдозер
„TG“-110

Којић
Милан

Камион
„FIAT- IVECO" 360

Лукић
Милосав

Камион
„МERCEDES BENZ“
2635
Камион „MAN“
26 281

Сајић
Никола

Ваљак „CAT“ 12 t

Којић
Душан

Ваљак „HAM“ 3.5 t

Којић
Милан

Трактор „IMT“
549 са приколицом

Којић
Душан

Компресор „Atlas Copco“ са
опремом

Сајић
Никола

Којић
Душан

Којић
Душан

Табела 22. Расположива механизација, опрема и ресурси СТАР ,,Василијевић“
К.Лука
Ред.
број

1.

Предузеће,
власник
механизације
СТАР
,,Василијевић“
К.Лука

Одговорно
лице

Василијевић
Зоран

Адреса и
телефон

064/1347404

Марка и тип
возила
Багер гусеничар
„Liebherr“ 922
Утоваривач
„Hanomag“
44 C
Утоваривач
„Fadroma“ L2
Камион
„МERCEDES
BENZ“ 26 35
Камион „FAP“
22 26

Руководилац
Возиламашине
Милашиновић
Бранко
Степановић
Дејан
Радисављевић
Милиша
Радисављевић
Милиша
Степановић
Дејан
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Камион „IVECOCURSOR“ - 430

Василијевић
Зоран

Трактор
„Torpedo“
45 са приколицом
Компресор „Atlas Copco“
Табела

Ред.
број

1.

23.Расположива
Љиг
Предузеће,
власник
механизације

СТАР
,,Бабовић“
Љиг

механизација,

Одговорно
лице

Бабовић
Зоран

опрема

Адреса и
телефон

064/1287215

и

ресурси

Василијевић
Зоран
Василијевић
Василије

СТАР

,,Бабовић“

Марка и тип возила

Руководилац
Возиламашине

Комбинована
машина - Скип
„ICB“ 4

Бабовић
Срђан

Комбинована
машина - Скип
„Kramer” 616

Бабовић
Милинко

Камион „MAN“
19 281 са сам.
дизалицом
Камион „MAN“
16 192 са сам.
дизалицом
Камион „RABA“
троосовинац
Камион
„VOLVO“ 12
троосовинац
Компресор „Atlas Copco“
Камиони-Тегљачи - 8
комада 20 м³
Камион МERCEDES
BENZ“ Аtego 12/18
7.5 t
Комби „Volkswagen“
Transporter
Трактор „IMT“
577 са приколицом

Томић
Мирослав
Глишовић
Срећко
Васиљевић
Зоран
Радовановић
Милета
Бабовић
Зоран
Радовановић
Милета
Бабовић
Живко
Бабовић
Зоран
Бабовић
Милинко
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Табела 24. Расположива механизација, опрема и
Љиг
Ред.
број

1.

Предузеће,
власник
механизације

САГР ,,Превозкоп“ Љиг

Одговорно
лице

Веселин
Гајић

Адреса и
телефон

063/334340

ресурси САГР ,,Превоз-коп“

Марка и тип
возила

Руководилац
Возиламашине

Багер точкаш
„Atlas” 19 t
Багер
гусеничар
„OK“ 19 t
Комбинована
машина – Скип
„Terex” - shef

Гајић
Марко

Гајић
Веселин

Утоваривач
„Zettelmeyer“ 2.0 м³

Гајић
Веселин

Утоваривач
„Hanomag“ 55 2.7 м³

Гајић
Веселин

Камион МERCEDES
BENZ“ 26 29 6x6

Гајић
Веселин

Камион МERCEDES
BENZ“ 26 32

Гајић
Здравко

Ваљак
„DYNAPAC“ 1.5 t

Драгана
Гајић

Ваљак
„Zettelmeyer“ 5.5 t

Васиљевић
Милан

Гајић
Здравко

Ваљак
„BOMAG“ 15 t
Трактор „Torpedo“
45 са приколицом

Гајић
Здравко

Компресор
„FAGRAM“ 7.2 m²

Гајић
Веселин

Агрегат “Јohn
Deere“ 30-50 KW
diesel

Гајић
Здравко

Дамњановић
Томислав
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Табела 25. Расположива механизација, опрема и ресурси АД ,,Гранит-пешчар“ Љиг

Ред.
број

Предузеће,
власник
механизације

АД ,,Гранитпешчар“ Љиг

1.

Одговорно
лице

Зоран
Радивојевић

Адреса и
телефон

064/8302035

Марка и тип
возила
Багер
„Fiat Hitachi“
150
Утоваривач
„New Holland“
W-230
Утоваривач
„Fiat Hitachi“
220
Утоваривач
„ULT“ 160

Руководилац
Возиламашине
Урошевић
Драгољуб
Којић Милош
Јочевић
Драган
Петровић
Милан

Камион „Astra“

Поповић
Зоран

Виљушкар
„Fendt“

Дамњановић
Душко

Виљушкар
„Linde“

Милинковић
Милорад

Виљушкар
„CAT“

Ђукић
Ненад

Виљушкар
„COMATSU“

Милинковић
Милорад

Виљушкар
„LIUGONG“

Поповић
Добривоје

Виљушкар
„STILL“

Поповић
Добривоје

Радна машина
„GEHL“

Јовичић
Милан

Табела 26. Расположива механизација, опрема и ресурси АTП ,,Матијевић“ Липље
Ред.
број

1.

Предузеће,
власник
механизације
АTП
,,Матијевић“
Липље

Одговорно
лице

Адреса и
телефон

Марка и тип
возила

Руководилац
Возиламашине

Милош
Матијевић

064/1239085

Камион кипер
„FAP“-1921

Матијевић
Милош
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Цистерна за воду
ТАМ 130 Т-11
Трактор
„Univerzal“
550 са
приколицом
Комби
“Peugeot” J 5
-путнички-

Матијевић
Милош
Матијевић
Милош
Матијевић
Милош

Табела 27. Расположива механизација, опрема и ресурси СЗАР ,,Тобоња“
Козељ
Ред.
број
1.

Предузеће,
власник
механизације
СЗАР
,,Тобоња“
Козељ

Одговорно
лице
Милан
Стојановић

Адреса и
телефон
064/1950478

Марка и тип
возила
Комбинована
машина – Скип
„Venieri“ 7.33
Багер гусеничар
„Liebherr“ 921
Камион кипер
„FAP“-1820 BK
Камион кипер
„FAP“-1314
-предња вуча-

Руководилац
Возиламашине
Стојановић
Милан
Стојановић
Милан
Стојановић
Милан
Стојановић
Милан

Табела 28. Расположива механизација, опрема и ресурси СЗРР ,,Мали коп“
Јајчић
Ред.
број

1.

Предузеће,
власник
механизације
СЗРР,,Мали
коп“
Јајчић

Одговорно
лице
Радослав
Радовановић

Адреса и
телефон

Марка и тип
возила

Руководилац
Возиламашине

063/8642105

Комбинована
машина – Скип
„COMATSU“ 96

Радовановић
Зоран

Комбинована
машина – Скип
„IMT“-577

Рaдовановић
Радослав

Багер
„ОК“ 14 t

Радовановић
Зоран
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Табела 29. Расположива механизација, опрема и ресурси ДОО ,,ТАМ-комерц“ Моравци
Ред.
број
1.

Предузеће,
власник
механизације
ДОО ,,ТАМкомерц“
Моравци

Одговорно
лице

Адреса и
телефон

Томислав
Недељковић

063/746-7297

Марка и тип
возила

Руководилац
Возила-машине

Камион
„MAN“
35/402
Камион
„MAN“
35/362

Недељковић
Томислав
Недељковић
Марко

Табела 30.Расположива механизација, опрема и ресурси ДОО ,,Марком“ Белановица
Ред.
број

1.

Предузеће,
власник
механизације
ДОО
,,Марком“
Белановица

Одговорно
лице
Душан
Максимовић

Адреса и
телефон

Марка и тип
возила

063/8445336

Комбинована
машина – Скип
KN-252

Руководилац
Возиламашине
Данојлић
Радојко

Алат за спровођење одбране од поплава наменски опредељен не постоји. У
интервенцијама се користи алат предузећа који је у свакодневној употреби.
ЈКП “Шумадија“ Белановица располаже следећим алатом: 15 лопата, 4 крампа, 3 секире,
1 моторна тестера, 2 ручне тестере, 6 маказа, 6 будака, 4 тримера, 6 мотика, 4 тесарске секире и 6
грабуља.
IV) ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1. ФИНАНСИРАЊЕ МЕРА И РАДОВА У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА
1.1. Финансирање Програма мера и радова на водама 1. реда
За воде 1. реда на територији општине Љиг је надлежно ЈВП „Србијаводе“.
1.2. Финансирање Програма мера и радова на водама 2. реда
Из Буџетског фонда за комуналне делатности биће финансирани радови на одржавању и
чишћењу наведених дренажних канала у финансијском износу од 200.000,00 динара.
Одлуком о буџету општине Љиг за 2014. годину („Општински Сл.гласник“ бр. 12/2013 од
25.12.2013. год) средства из Буџета за резерве ће се користити за санирање штете од
елементарних непогода. Износ буџета је 500.000,00 динара.
2. ПРОЦЕНА ШТЕТА ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА/ОПШТИНЕ
2.1. Комисије за идентификацију и процену штета, дужности и овлашћења
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У завршној фази одбране од поплава-отклањање последица поплава активно се укључују
и општинске Комисије за процену штета од елементарних непогода које је образовао општински
Штаб за ванредне ситуације (са задатком да што ефикасније организују рад на процени штете и
писане извештаје благовремено доставе надлежним институцијама) у следећем саставу:
Табела 31. Списак чланова Комисије за процену штета од поплава
на инфраструктурним објектима

Ред.
број

Име и презиме

1

2

1.

Горан Ускоковић
председник

2.

Радивојка
Алемпијевић
члан

3.

Милош
Матијевић
члан

Назив
предузећа,
установе где
ради и функција

АДРЕСА
На послу

посао

кући

мобилни

3
Општинска
управа Љиг – стр.
сар.
за урбанизам
Општинска
управа Љиг – сар.
за путеве и улице
Општинска
управа Љиг –
комунални
инспектор

4

5

7

8

Карађорђева
бр. 7, Љиг

014/3445107 лок.
105

3445-587

060/7400074

Карађорђева
бр. 7, Љиг

014/3445107 лок.
114

3443-784

064/8614418

Карађорђева
бр. 7, Љиг

014/3445107 лок.
124

84-244

063/8614412

ТЕЛЕФОН

Табела 32. Списак чланова Комисије за процену штета од поплава
на пољопривредним парцелама

Ред.
број

Име и презиме

1

2

1.

Мр Драган
Стевановић
председник

2.

Гордана
Максимовић
члан

3.

Горица Сајић
члан

Назив
предузећа,
установе где
ради и функција

АДРЕСА
На послу

посао

кући

мобилни

3
Општинска
управа Љиг – сам.
стр. сарадник за
послове
пољопривреде
Општинска
управа Љиг – стр.
сар. за посл. заш.
жив. средине
Општинска
управа Љиг –
инсп. за зашт.
жив. средине

4

5

7

8

Карађорђева
бр. 7, Љиг

014/3445107 лок.
124

3445-204

064/8614413

Карађорђева
бр. 7, Љиг

014/3445107 лок.
110

3443-640

064/8614423

Карађорђева
бр. 7, Љиг

014/3445107 лок.
110

3445-751

064/8614415

ТЕЛЕФОН

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
01 Број: 06-22/14-5

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.

181

12. јун 2014. године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

5

5.
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 10.06.2014.године, донела је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2014. ГОДИНУ

I
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава из буџетског
фонда за заштиту животне средине за активности које се током 2014. године планирају у области
заштите и унапређења животне средине на територији општине Љиг.
Средства Фонда из тачке 1. овог Програма у укупном износу од 5.850.000,00 остварују се из
накнаде за заштиту и унапређење животне средине која се наплаћује по Одлуци о накнади за заштиту и
унапређење животне средине на територији општине Љиг од јуна 2010. године.
II
Средства из тачке 1. став 2. овог Програма користиће се за :
1. Програме и пројекте праћења и контроле стања животне средине на територији општине
Љиг: - 1. 300. 000,00
У току 2014. године планира се:
- контрола квалитетa ваздуха ( мерење аерозагађења у зимским месецима)
- смањење емисије штетних гасова из градских котларница;
- периодично праћење квалитета површинских вода на територији општине Љиг;
- уклањање дивљих депонија;
- рекултивацијa и санацијa девастираних и угрожених површина;
- смањењe дејства елементарних непогода (ерозије, клизишта) на земљиште.
- неопходне активности на побољшању акустичког амбијента и смањењу негативног утицаја буке на
јавним саобраћајницама.
За реализацију наведених активности и праћења стања у току 2014. године биће закључени уговори са
овлашћеним стручним и научним организацијама и установама, након спроведене јавне набавке у складу
са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 116/2008 и 124/2012).
2. Подстицајни, санациони и превентивни програми и пројекти:-4. 000. 000, 00
Планира се финансијска и стручна помоћ у реализацији пројеката и програма и то:
- активности на контроли и заштити подземних вода
- израда пројекта санације, рекултивације и затварања несанитарног одлагалишта отпада у Белановици;
- помоћ у предузимању неопходних активности везаних за имплементацију Плана управљања отпадом (
раздвајање отпада на извору, транспорт истог до трансфер станице),
- пројекат изградње рециклажног дворишта–складишта за сакупљање и третман секундарних сировина;
- уређење и опремање зелених површина у урбаном делу општине;
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- заштита природних добара на територији општине Љиг;
- израда програма едукације и обуке јавности о правилном управљању отпадом.
- подстицајни, превентивни и санациони пројекти за које се укаже потреба;
Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и обавезама проистеклим из Закона о
заштити животне средине, а у сарадњи са другим институцијама са територије општине Љиг.
Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног акта Председника општине а на
основу поднетих захтева надлежних предузећа и институција са територије општине Љиг.
3.Сузбијање ларви и одраслих форми комараца: 400.000,00
Сузбијање ларви и одраслих форми се планира од априла до октобра. Третман одраслих форми се врши у
рејону градске зоне приобаља река Љиг и Качер, док се сузбијање ларви врши биолошким препаратом и
то третманом водених површина свих водотокова на територији Љига и насеља Белановица. Укупна
површина на којој се врши третирање је 40 ha.Уколико на терену настане потреба, третираће се и нека
мања површина.
4.Едукативни програми и јачање свести о значају заштите животне средине:
- 100.000, 00.
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне средине,
Општинска управа ће у сарадњи са другим субјектима, учествовати у предавањима, семинарима,
трибинама и другим скуповима који имају за циљ заштиту и унапређење животне средине.
Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу захтева за суфинансирање од стране
образовних установа, јавних предузећа, туристичке организације и институција са територије општине.
Акт о додели средстава за суфинансирање из ове позиције доноси Председник општине на предлог
надлежног одељења.
5. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине - 50.000, 00
Редовно, благовремено, потпуно и објективно обавештавање јавности о стању животне средине ће се
вршити преко средстава јавног информисања.
III
Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у зависности од прилива
средстава прикупљених у складу са Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и
36/09,72/09 и 43/2011одлука УС).
IV
Када се приходи не остварују у планираном износу председник општине Љиг утврђује приоритетне
активности на предлог надлежног одељења.
V
Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију појединачних
програма и пројеката спроводи надлежно одељење Општинске управе.
Извештај о реализацији овог Програма подноси Општинска управа општине Љиг, надлежно одељење, а
пре усвајања Програма за наредну годину.
VI
Овај Програм ће бити објављен у „Сл. гласнику Општине Љиг“
01 Број: 06-22/14-6
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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6.
На основу члана 28. став 4. и члана 29. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“
број 62/06 и 41/09 ), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 ), као и члана
15. тачка 20. и 21. и члана 125. Статута Општине Љиг („Сл. гласник Општине Љиг“ 7/08 и 10/08),
Скупштина Општине Љиг, на седници одржаној дана 10.06.2014.године донела је

ОДЛУКУ
О мерама заштите пољопривредног земљишта на подручју
Општине Љиг
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се мере за заштиту усева и засада на пољопривредном земљишту од
пољске штете, коју могу починити људи и стока и организовање непосредне заштите пољопривредног
земљишта од пољске штете, као и мере заштите пољопривредног земљишта од елементарних непогода
(мраз, град, пожар и слично) на територији Општине Љиг.
Мере заштите пољопривредног земљишта од пољске штете, које су утврђене овом Одлуком
односе се и на скинути род док се налази на пољопривредном земљишту.
Пољска штета
Члан 2.
Под пољском штетом, у смислу ове Одлуке, подразумева се штета која је настала уништавањем
усева и засада, паљењем биљних остатака, као и крађом пољопривредних производа и слично.

II

МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ И МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД
СПАЉИВАЊА ОРГАНСКИХ ОСТАТАКА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ
ЗЕМЉИШТУ
Члан 3.

Мере заштите од пољске штете односе се на забрану уништавања и оштећења усева, садница,
стабала и пољопривредне механизације на имањима, оштећења која доводе до смањења продуктивности,
структуре и слојева пољопривредног земљишта, као и сваког другог оштећења на пољопривредном
земљишту ( у даљем тексту пољска штета).
Ове мере се односе и на забрану:
1. Спаљивања органских остатака после жетве усева на пољопривредном земљишту;
2. Испаше стоке на обрадивом пољопривредном земљишту, осим на сопственом.
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Члан 4.
Мере заштите од пољске штете односе се и на забрану:
1. Остављања стоке у пољу без чувара или је поверавати на чување лицу које по свом узрасту, душевној
или телесној способности није у стању да стоком стално и потпуно влада;
2. Прелаза запрежним или моторним возилима или прогона стоке преко туђег обрађеног или за сетву
припремљеног земљишта;
3. Растурања разбацивања или рушења на пољопривредном имању сложене туђе плодове и остатке
пољопривредних усева у пољу (пластови и сл.);
4. Кидања, чупања, убирања или на други начин оштећења пољских плодова поврћа, воћа, грожђа или
траве на туђем пољопривредном земљишту;
5. Ломљења, сечења или на други начин наношења оштећења туђим воћкама, чокотима или дрвећу које се
налази ван;
6. Бацања или одлагања на пољопривредном земљишту отпадног материјала, камења, земље, корова,
бацања или покопавања животињских лешева;
7. Рушења, уништавања или оштећења на туђем пољопривредном имању објеката и направа (колиба,
ограда, постављеног знака, машина, алата, прибора и сл.), које су у функцији коришћења пољопривредног
земљишта;
8. Прекопавања и преоравања пољских путева, пољских стаза, пашњака и утрина, засипања, рушења или
на други начин причињавања штете на пропустима, каналима и насипима.
Члан 5.
Власници, односно држаоци стоке и живине дужни су да чувају и држе стоку и живину тако да
она не причињава пољску штету на пољопривредном земљишту.
Члан 6.
Власници, односно корисници пољопривредног земљишта могу дозволити држаоцима стоке да на
њиховом обрадивом пољопривредном земљишту напасају стоку, о чему су дужни да писменим путем
обавесте месну заједницу најмање три дана пре почетка напасања стоке.
Члан 7.
Месне заједнице на територији Општине Љиг могу организовати посебну пољочуварску службу
(чувара поља), ради заштите усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете, у складу са
Статутом месне заједнице и овом Одлуком.
Службу из става 1. овог члана може организовати једна или више месних заједница заједно, ако се
за то изјасни већина власника, односно корисника пољопривредног земљишта са територије једне или
више месних заједница, на начин утврђен Статутом или општим актом месне заједнице.
Средства за обављање послова службе из става 1. овог члана обезбеђују се из сопствених
прихода месне заједнице.
Члан 8.
Чувар поља је лице овлашћено од стране савета месне заједнице за обављање послова из члана 7.
став 1. ове Одлуке.
Чувар поља мора имати писмено овлашћење у коме је означено његово својство, као и границе
подручја на коме обавља послове чуварске службе.
Број чувара поља, начин обављања послова, облик и изглед ознаке на оделу, као и друга питања
везана за рад чувара поља уређују се општим актом месне заједнице.
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Члан 9.
Ради процене причињене пољске штете месна заједница образује Комисију за процену пољске
штете (у даљем тексту: Комисија).
Начин рада, састав и начин избора чланова Комисије утврђује се посебним актом савета месне
заједнице.
Власник, односно корисник пољопривредног земљишта, коме је причињена пољска штета и лице
које је одговорно за учињену штету могу да присуствују раду Комисије.
Власници, односно корисници пољопривредног земљишта могу остварити накнаду за причињену
штету од лица која су одговорна за учињену штету споразумом, или путем суда.
Члан 10.
Мере заштите од спаљивања органских остатака односе се на забрану спаљивања органских
остатака после жетве усева на пољопривредном земљишту.
Ове мере односе се и на забрану спаљивања делова биљака (лишће, гране, шибље, сено и др.) на
пољопривредном земљишту.

III МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, ГРАДА И МРАЗА
Члан 11.
Мере за заштиту од пожара односе се на забрану ложења отворене ватре на удаљености мањој од 6
метара од зграда, објеката у којима бораве људи и стока, објеката за смештај сточне хране и других
објеката који су подложни паљењу.
Члан 12.
Ове мере се односе и на забрану спаљивања остатака после жетве и прилаз отвореном ватром у
близини:
- засејаних парцела у времену сазревања усева до завршетка жетве и уклањања
пожњевених усева са њива.
- места на којима се обавља вршидба и машинама којима се обавља вршидба.
Члан 13.
Лица која управљају машинама за обављање жетве и вршидбе морају бити упозната са мерама за
спречавање избијања пожара и оспособљена за руковање средствима и опремом за гашење пожара.
Члан 14.
Машине којим се обавља жетва и вршидба морају у опреми имати прописане апарате за гашење
пожара.
Члан 15.
Поред мера заштите од пожара утврђених овом Одлуком њен саставни део су и мере заштите од
пожара прописане „Правилником о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди“ („Сл, гласник
СРС“, бр. 27/84).
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Члан 16.
Заштиту пољопривредних усева од дејства града спроводи Радарски центар „Букуља“ из
Аранђеловца преко противградних станица распоређених на територији Општине Љиг.
Члан 17.
Заштиту пољопривредних усева од мраза спроводе власници, односно корисници пољопривредног
земљишта, применом физичких метода (замагљивањем, мешањем ваздуха, орошавањем, загревањем
ваздуха и друго) и хемијских метода (применом хемијских препарата).
Члан 18.
Власници, односно корисници пољопривредног земљишта су дужни да своје усеве осигурају.
Чувар поља, односно председник и секретар месне заједнице, у случају да пољочуварска служба
није формирана, дужни су да обавесте надлежни орган Општинске управе за послове пољопривреде и
комуналног инспектора о радњама супротним одредбама ове Одлуке.
IV НАДЗОР
Члан 19.
Надзор над спровођењем ове Одлуке и аката донетих на основу ове Одлуке врши Општинска
управа Општине Љиг, преко органа надлежног за послове пољопривреде и комуналног инспектора.
Надлежни орган о утврђеном стању на терену по потреби информише Општинско веће Општине
Љиг, Министарство пољопривреде и заштите животне средине и друге надлежне државне органе.
Надлежни орган за послове пољопривреде и комунални инспектор је овлашћен да Општинском
органу за прекршаје подноси захтев за покретање прекршајног поступка.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај привредно друштво,
предузеће или друго правно лице ако:
Врши испашу стоке на обрадивом пољопривредном земљишту, осим на сопственом, спаљује
органске остатке после жетве или причини пољску штету (члан 3. и 4.);
Новчаном казном од 2.500 до 25.000 динара казниће се за прекршај из става 2. овог члана
одговорно лице у привредном друштву, предузећу или другом правном лицу, као и власник, односно
корисник пољопривредног земљишта-физичко лице.
Новчаном казном од 12.500 до 125.000 динара казниће се за прекршај из става 2. овог члана
предузетник.
VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Љиг“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
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На основу чл. 61, 62. и 63. Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010 и 93/2012) и члана 18, 19.
и 20. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 и 41/2009) и члана 15.
тачка 21. Статута Скупштине општине Љиг („Сл. гласник општине Љиг“, бр. 7/08 и 10/08), Скупштина
општине Љиг, на седници одржаној дана 10.06.2014. године, донела je

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЕРОЗИВНОГ ПОДРУЧЈА И ПРОПИСИВАЊУ ПРОТИВЕРОЗИВНИХ МЕРА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЉИГ

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се ерозиона подручја и прописују противерозионе мере у циљу
заштите пољопривредног земљишта угроженог ерозијом и спречавање штета на објектима а
заштите од даље деградације и ерозије деградираних шума, шикара и шумског земљишта,
спречавања штетног дејства вода и наноса и стварање услова за рационалнију и економичнију
употребу и заштиту воде.
Члан 2.
Под ерозивним подручјем у смислу ове Одлуке подразумевају се катастарске парцеле
чије је земљиште угрожено односно нападнуто ерозијом I, II и III степена у бујичним токовима,
односно скелетна земљишта VI, VII и VIII класе и земљишта на којим услед дејства воде
настају појаве спирања, браздања, подривања и клизања, као и земљишта подложна овим
утицајима, а налазе се у сливовима следећих водотока:
-

Слив реке Марице
Слив реке Драгобиљ
Слив реке Љиг
Слив реке Качер
Слив реке Козељице
Слив реке Сувог Оњега

и то првенствено у катастарским општинама Палежница, Ба, Славковица, Кадина Лука,
Велишевац, Гукош, Штавица, Моравци, Липље, Латковић итд.
Границе ерозивних подручја биће утврђене Програмом заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта.
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Члан 3.
На ерозивним подручјима I, II и III степена интензитета и бујичним токовима
примењиваће се биотехничке и биолошке мере и то: пошумљавање, затравњивање, узгој и
одржавање заштитне вегетације, крчење растиња, подизање воћњака и вештачких ливада,
мелиорације пашњака, чишћење корита, изградња ретенционих објеката (терасице, плетаре и др.)
као и изградња депонско консолидационих објеката у речном кориту водотока (преграде и
остале попречне и уздужне грађевине).
Члан 4.
Протиерозивним мерама на ерозивном подручју у смислу ове Одлуке сматрају се:
1) привремена или трајна забрана преоравања ливада и пашњака и других површина ради
њиховог претварања у оранице са једногодишњим усевом;
2) увођење плодосмена;
3) гајење вишегодишњих засада;
4) изградња специфичних грађевинских објеката;
5) начин обраде пољопривредног земљишта;
6) подизање и гајење пољозаштитних појасева или сађење вишегодишњих дрвенастих биљака;
7) забрана напасања стоке на одређено време или ограничавање броја грла која се могу
пуштати на одређене површине;
8) забрана сече шума и шумских засада изнад угрожених парцела;
9) друге мере.

Члан 5.
Приликом утврђивања противерозионих мера и њиховог спровођења надлежни орган јединица
локалне самоуправе обезбедиће:
1) да се терени са нагибом већим од 10% обрађују паралелно са изохипсама, да се на таквим теренима и у
сливовима појединих бујица, структуром сетве обезбеди да најмање једна трећина укупне површине буде
засејана или засађена вишегодишњим засадима и да се терени са нагибом већим од 25% не користе као
оранице;
2) да се у јединици локалне самоуправе, за подручја подложна, нападнута или угрожена еолском
ерозијом, зависно од специфичности подручја и степена угрожености, у складу са пољопривредном
основом, утврди програм заштите земљишта од еолске ерозије подизањем пољозаштитних појасева,
вишегодишњих усева и засада или применом других облика заштите, да се предвиди динамика по
годинама за извршење овог програма;
3) да се сваке године предузму противерозионе биолошке мере на најмање 4% нових површина од
укупних површина нападнутих, подложних или угрожених ерозијом.

Члан 6.
За изградњу инвестиционих објеката и извођења биотехничких радова на ерозивним
подручјима инвеститор је у обавези да на основу издатих водопривредних услова од општинске
управе уради инвестиционо техничку документацију и за исту прибави водопривредну
сагласност .
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Орган из става 1. овог члана издаће водопривредне услове у складу са Програмом
заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта и водоприведном основом за
одређено подручје.

Члан 7.
На основу одобрене инвестиционо-техничке документације из чл. 5. Ове Одлуке у
зависности од расположивих средстава инвеститор доноси годишње извођачке радове.

Члан 8.
Средства за финансирање радова из чл. 3 и 4. Одлуке, обезбеђује Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, Локална самоуправа
као и друга правна и физичка лица у складу са Годишњим планом прописаним Законом о водама
Републике Србије и другим прописима.

Члан 9.
Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће надлежни орган јединице локалне
самоуправе у сарадњи са пољопривредном, водопривредном и шумарском инспекцијом.

Члан 10.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Општине
Љиг.

01 Број: 06-22//14-8
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На основу члана 9 Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени
гласник РС“ бр. 34/01, 62/06, 116/08 и 92/11), члана 56 Закона о платама државних службеника и
намештеника („Службени гласник РС“ бр. 62/06, 63/06, 115/06, 101/07, 99/10 и 108/13) и члана 1
Уредбе о измени Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и
постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“ бр.2/12),
Скупштина општине Љиг на седници одржаној 10.06.2014.године, донела је

ОДЛУКУ
О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА У
ОПШТИНИ ЉИГ И НАКНАДАМА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЉИГ

Члан 1.
У Одлуци о платама, накнадама и примањима изабраних, постављених и именованих лица
у Општини Љиг и накнадама одборника у Скупштини општине Љиг („Службени гласник
Општине Љиг“ бр. 6/08,6/09,6/12,10/12,4/13, 2/14 и 3/14),
Члан 2. мења се и гласи:
Право на плату у складу са овом Одлуком имају:
- Председник општине,
- Заменик председника општине,
- Председник Скупштине општине
- Начелник Општинске управе,
- Секретар Скупштине општине
- Помоћник председника општине.
Лица из претходног става су запослена у Општини.

Члан 2.
Члан 7. наведене Одлуке мења се и гласи:
Коефицијенти за обрачун плата лица из члана 2. ове Одлуке износе:
- 7,74 за Председника општине,
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7,24 за Заменика председника општине,
6,00 за Председника Скупштине општине,
31,00 за Начелника општинске управе,
28,00 за Секретара Скупштине општине,
22,49 за Помоћника председника општине.

Члан 3.
Члан 12 а мења се и гласи:
„ Изабрана лица која нису запослена у Општини и то:
- Заменик Председника Скупштине општине има право на накнаду у износу од 65% од плате
која би му припадала да је запослен у општини.
Коефицијент на основу кога се одређује износ из претходног става износи:
- За заменика председника Скупштине општине 5,80.

Члан 4.
У осталом делу Одлука остаје непромењена.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Љи

01 Број: 06-22//14-9
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.

192

12. јун 2014. године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

5

9.

На основу члана 15. став 1. тачка 6. и члана 43. Статута општине Љиг (''Службени гласник
Општине Љиг'' бр. 7/08 и 10/08) и члана 4. Одлуке о прихватању Уговора о оснивању Друштва са
ограниченом одговорношћу, Привредно друштво Регионални центар за управљање отпадом
„Еко-Тамнава“ д.о.о. Уб, Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 10.06.2014. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА
СКУПШТИНЕ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
„ЕКО-ТАМНАВА“ Д.О.О. УБ

Члан 1.
Разрешава се чланства у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу Привредно
друштво Регионални центар за управљање отпадом „Еко-Тамнава“ д.о.о. Уб и то:
- Славица Јањић, заменик члана
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-22/14-11

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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10.

На основу члана 15. став 1. тачка 6. и члана 43. Статута општине Љиг (''Службени
гласник Општине Љиг'' бр. 7/08 и 10/08) и члана 4. Одлуке о прихватању Уговора о оснивању
Друштва са ограниченом одговорношћу Привредно друштво Регионални центар за управљање
отпадом „Еко-Тамнава“ д.о.о. Уб, Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 10.06.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА
СКУПШТИНЕ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
„ЕКО-ТАМНАВА“ Д.О.О. УБ

Члан 1.
У Скупштину Друштва са ограниченом одговорношћу Привредно друштво Регионални
центар за управљање отпадом „Еко-Тамнава“ д.о.о. Уб именује се:
- Драган Лазаревић, за заменика члана
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
01 Број: 06-22/14-12

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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11.
На основу члана 54. и 55. 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), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 10.06.2014.године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ“ ИЗ БЕЛАНОВИЦЕ

I
РАЗРЕШАВА СЕ Школски одбор Основне школе „Сестре Павловић“ из Белановице, и то :
Из реда локалне самоуправе:
- Зоран Милисављевић из Белановице
- Милојко Радовановић из Белановице
- Весна Јаковљевић из Белановице
Из реда Савета родитеља:
- Рајко Јевтић из Шутаца
- Рада Миловановић из Пољаница
- Снежана Марковић из Белановице
Из реда запослених:
- Дејан Станојевић, професор
- Саша Николић, професор
- Милица Вучковић, шеф рачуноводства

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
01 Број: 06-22/14-13
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.

195

12. јун 2014. године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

5

12.
На основу члана 54. и члана 55. 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), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној
10.06.2014.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ“ ИЗ БЕЛАНОВИЦЕ

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Школски одбор Основне школе „Сестре Павловић“ из Белановице, и то:
Из реда локалне самоуправе:
- Зоран Милисављевић из Белановице
- Милојко Радовановић из Белановице
- Весна Јаковљевић из Белановице
Из реда Савета родитеља:
- Гордана Веселиновић из Калањеваца
- Снежана Марковић из Белановице
- Рада Миловановић из Пољаница
Из реда запослених:
- Љиљана Стевановић, проф. разредне наставе из Љига
- Марица Ристић, проф. разредне наставе из Чачка
- Биљана Миленковић, проф. немачког језика из Белановице
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Љиг“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
01 Број: 06-22/14-14
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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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), и на основу оставке
поднете Скупштини дана 30.04.2014. године, Скупштина општине Љиг, на седници одржаној
10.06.2014.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ЉИГ

I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора Градске библиотеке Љиг, из реда локалне
самоуправе и то:
1. Неда Дабић из Љига.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-22/14-15

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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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 10.06.2014.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ЉИГ

I
ИМЕНУЈУ СЕ члан Управног одбора Градске библиотеке Љиг, из реда локалне
самоуправе и то:
1. Зорица Жујовић из Љига.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-22/14-16

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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15.

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 „Каја“ Љиг бр. 397/2013 од 24.12.2013. године који је
упућен Скупштини општине, Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 10.06.2014.године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „КАЈА“ ЉИГ
ИЗ РЕДА САВЕТА РОДИТЕЉА

I
Разрешава се Александра Лукић из Љига, дужности члана Управног одбора ПУ „Каја“
Љиг, 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: 06-22/14-17
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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16.

На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 4. Закона и 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 „Каја“ Љиг бр. 397/2013 од 24.12.2013. године који је упућен Скупштини
општине, Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 10.06.2014.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „КАЈА“ ЉИГ
ИЗ РЕДА САВЕТА РОДИТЕЉА

I
Именује се Дејан Илић из Мораваца, за члана Управног одбора ПУ „Каја“ Љиг, 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: 06-22/14-18

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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17.

На основу члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Љиг (''Општински Службени
гласник'' бр. 7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 10.06.2014.године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ВАЉЕВО

I
ИМЕНУЈУ СЕ Љубодраг Лазић, професор историје, за члана Управног одбора Међуопштинског
историјског архива Ваљево, испред Општине Љиг.

II
Члан Управног одбора именују се на мандатни период од четири године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-22/14-19

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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