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1.

На основу чл. 6. ст. 5 до 7. и чл. 7а. Закона о порезима на имовину ( „Сл.гл.РС“, бр.
26/2001...68/2014), и чл. 43. Статута општине Љиг („Сл.гл.Општине Љиг“, бр. 7/08 и
10/08), Скупштина општине Љиг на седници одржаној 25.11.2015. године, донела је:
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉИГ

Члан 1.
Овом одлуком сагласно Закону о порезима на имовину утврђују се просечне цене
квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016.
годину на територији Општине Љиг.
Члан 2.
На територији Општине Љиг одређено је 4 зоне за утврђивање пореза на имовину,
у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћаној
повезаности са централним деловима општине Љиг, односно са радним зонама и другим
садржајима у насељу и то: прва зона, друга зона, трећа зона и четврта зона, с тим да је
прва зона утврђена као најопремљенија зона.
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Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину
за 2016. годину на територији Општине Љиг у првој зони износе:
Врста непокретности
Грађевинско земљиште
Пољопривредно земљиште
Шумско земљиште
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и други (надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за обављање
делатности
Гараже и гаражна места

Цена по квадратном метру
1.200,00 динара
30,00
20,00
48.000,00 динара
36.000,00 динара
60.000,00 динара
8.000,00 динара

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину
за 2016. годину на територији Општине Љиг у другој зони износе:
Врста непокретности
Цена по квадратном метру
Грађевинско земљиште
900,00 динара
Пољопривредно земљиште
30,00 динара
Шумско земљиште
20,00 динара
Станови
46.000,00 динара
Куће за становање
32.000,00 динара
Пословне зграде и други (надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за обављање 58.000,00 динара
делатности
Гараже и гаражна места
8.000,00 динара

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину
за 2016. годину на територији Општине Љиг у трећој зони износе:
Врста непокретности
Грађевинско земљиште
Пољопривредно земљиште
Шумско земљиште
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и други (надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за обављање
делатности
Гараже и гаражна места

Цена по квадратном метру
800,00 динара
30,00 динара
20,00 динара
45.000,00 динара
30.000,00 динара
55.000,00 динара
8.000,00 динара
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Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину
за 2016. годину на територији Општине Љиг у четвртој зони износе:
Врста непокретности
Грађевинско земљиште
Пољопривредно земљиште
Шумско земљиште
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и други (надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за обављање
делатности
Гараже и гаражна места

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

Члан 3.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику Општине Љиг“ и Интернет страни
Општине Љиг.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. гласнику
Општине Љиг“, а примењује се од 01. јануара 2016.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 број: 06-32/15-2
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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На основу члана 35. став 6. Закона о планирању и изградњи, члана 67. став 1. Правилника о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.
гласник РС“ бр. 64/2015), члана 22. став 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС“ број 135/2004 и 88/2010) и члана 43. став 1. тачка 6. Статута општине
Љиг („Сл. Гласик Општине Љиг“ бр. 7/08), Скупштина Општине Љиг, на седници одржаној
25.11.2015. године доноси:
ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БАЊА ЉИГ – ПДР2“
У ЉИГУ
са Извештајем о стратешкој процени Плана детаљне регулације „Бања Љиг – ПДР2“ у
Љигу на животну средину
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације „Бања Љиг – ПДР2“ у Љигу (у даљем
тексту План детаљне регулације), заједно са Извештајем о стратешкој процени предметног плана
на животну средину, оба израђена од стране Предузећа за консалтинг, урбанизам, пројектовање и
инжењеринг „УРБАНПРОЈЕКТ“ А.Д. из Чачка, Жупана Страцимира бр. 35/III, који су у прилогу
ове Одлуке и чине њен саставни део.
Саставни део ове Одлуке је и Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт планског
документа и стручној контроли нацрта планског документа, као и сагласност надлежног органа на
Извештај о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину, Решење издато од
стране Одељења за финансије Општинске управе Општине Љиг 02 број 501-46/2015 од 21.07.2015.
године .
Члан 2.
План детаљне регулације „Бања Љиг – ПДР 2“ у Љигу представља даљу разраду Плана
генералне регулације насеља Љиг уз поштовање смерница, стечених урбанистичких обавеза и
постојећег начина коришћења предметног простора. Планом детаљне регулације одређује се
дугорочна пројекција развоја и урбанистичког решења у обухвату Плана детаљне регулације, као и
правила регулације, уређења и грађења, којим се сагледавају елементи намене и организације
коришћења простора, а у циљу заштите и подстицања даљег укупног развоја овог подручја,
ширења бање према природном и створеном окружењу, односно очување и унапређење животне
средине и стварању услова за развој бање у дужем временском периоду.
Члан 3.
План детаљне регулације „Бања Љиг - ПДР 2“ у Љигу састоји се из текстуалног и графичког
дела.
Текстуални део Плана чине:
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1 Општи део
Правни и плански основ за израду плана
Циљеви и задаци израде плана
Граница обухвата плана са пописом катастарских парцела
Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда
2. Анализа постојећег стања
2.1.Природне карактеристике предметног подручја
2.2. Оцена постојећег стања
2.3. Предлог поделе простора на функционалне зоне према урбанистичким показатељима и
другим карактеристикама
2.4. Оцена расположивих подлога за израду плана
2.5. Биланс површина – постојећи начин коришћења земљишта у оквиру анализираног
простора
2.6. Фотодокументација
3. Плански део
3.1. Правила, услови и ограничења уређења простора
3.2. Правила уређења
3.3. Правила грађења
Графички део Плана детаљне регулације чине:
Лист бр. 1 Топографско – катастарска подлога са приказом границе плана
1:1000
Лист бр. 2 Катастарска подлога и ортофото снимак са приказом границе плана
1:1000
Лист бр. 3 Извод из ПГР –а насеља Љиг
1:1000
Лист бр. 4 Анализа постојећег стања / физичке структуре и валоризације објеката
1:1000
Лист бр. 5 Анализа постојећег стања/ намена површина – постојећи начин коришћења
1:1000
Лист бр. 6 Анализа постојећег стања/ инфраструктура
1:1000
Лист бр. 7 План намене површина са поделом грађ. земљишта на јавно и остало
1:1000
Лист бр. 8 План саобраћаја, нивелације и регулације
1:1000
Лист бр. 9 План парцелације, регулације и површина јавне намене
1:1000
Лист бр. 10 План хидротехничке инфраструктуре
1:1000
Лист бр. 11 План електроенергетске инфраструктуре
1:1000
Лист бр. 12 План телекомуникационе инфраструктуре
1:1000
Лист бр. 13 План уређења зелених површина
1:1000
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Члан 4.
Текстуални и графички део Плана је изражен у аналогном и дигиталном облику.
Графички део плана у аналогном облику су штампане карте у размери 1:1000, а дигитални део су
карте израђене у DWG и PDF формату.
Члан 5.
План детаљне регулације се, као урбанистички план, остварује директном применом правила
уређења и грађења, као и урбанистичким пројектима и другим општим и посебним актима у
складу са Законом.
Члан 6.
Графички део Плана у одговарајућем броју примерака својим потписом оверава овлашћено
лице органа који је донело плански документ. Чува се најмање један радни оригинал у аналогном
облику у одговарајућој размери.Један примерак Плана детаљне регулације са Извештајем о
стратешкој процени предметног плана чува се трајно у архиви Општинске управе Општине Љиг.
Члан 7.
План детаљне регулације по свом доношењу је доступан Централном регистру планских
докумената .
Члан 8.
План детаљне регулације са Извештајем о стратешкој процени предметног плана на
животну средину је доступан на увид јавности (правним и физичким лицима) у току важења
плана у седишту доносиоца и путем интернет стране органа надлежног за доношење планског
документа.
Члан 9.
По доношењу План детаљне регулације „Бања Љиг – ПДР2“ у Љигу и Извештаја о
стратешкој процени предметног плана на животну средину, њихов текстуални део објављује се у
„Службеном гласнику Општине Љиг“.
Члан 10.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Љиг“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
01 Број 350-110/2014
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.

Комплетан документ можете погледати ОВДЕ.
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На основу члана 35. став 6. Закона о планирању и изградњи, члана 67. став 1. Правилника о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.
гласник РС“ бр. 64/2015), члана 22. став 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС“ број 135/2004 и 88/2010) и члана 43. став 1. тачка 6. Статута општине
Љиг („Сл. Гласик Општине Љиг“ бр. 7/08), Скупштина Општине Љиг, на седници одржаној
25.11.2015. године доноси:
ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА – ПДР5“
У ЉИГУ
са Извештајем о стратешкој процени Плана детаљне регулације „Индустријска зона –
ПДР5“ у Љигу на животну средину
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације „Индустријска зона – ПДР5“ у Љигу (у
даљем тексту План детаљне регулације), заједно са Извештајем о стратешкој процени предметног
плана на животну средину, оба израђена од стране Предузећа за консалтинг, урбанизам,
пројектовање и инжењеринг „УРБАНПРОЈЕКТ“ А.Д. из Чачка, Жупана Страцимира бр. 35/III,
који су у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни део.
Саставни део ове Одлуке је и Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт планског
документа и стручној контроли нацрта планског документа, као и сагласност надлежног органа на
Извештај о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину - Решење издато од
стране Одељења за финансије Општинске управе Општине Љиг 02 број 501-47/2015 од 22.07.2015.
године.
Члан 2.
План детаљне регулације „Индустријска зона – ПДР 5“ у Љигу представља даљу разраду
Плана генералне регулације насеља Љиг уз поштовање смерница, стечених урбанистичких обавеза
и постојећег начина коришћења предметног простора. Планом детаљне регулације одређује се
дугорочна пројекција развоја и урбанистичког решења у обухвату Плана детањне регулације, као и
правила регулације, уређења и грађења, којим се сагледавају елементи намене и организације
коришћења простора, а у циљу заштите и подстицања даљег укупног развоја овог подручја.
Члан 3.
План детаљне регулације „Индустријска зона - ПДР 5“ у Љигу састоји се из текстуалног и
графичког дела.
Текстуални део Плана чине:
1

Општи део
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Правни и плански основ за израду плана
Циљеви и задаци израде плана
Граница обухвата плана са пописом катастарских парцела
Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда
2. Анализа постојећег стања
2.1.Природне карактеристике предметног подручја
2.2. Оцена постојећег стања
2.3. Предлог поделе простора на функционалне зоне према урбанистичким показатељима и
другим карактеристикама
2.4. Оцена расположивих подлога за израду плана
2.5. Биланс површина – постојећи начин коришћења земљишта у оквиру анализираног
простора
2.6. Фотодокументација
3. Плански део
3.1. Правила, услови и ограничења уређења простора
3.2. Правила уређења
3.3. Правила грађења
Графички део Плана детаљне регулације чине:
Лист бр. 1 Топографско – катастарска подлога са приказом границе плана
1:1000
Лист бр. 2 Катастарска подлога и ортофото снимак са приказом границе плана
1:1000
Лист бр. 3 Извод из ПГР –а насеља Љиг
1:1000
Лист бр. 4 Анализа постојећег стања / физичке структуре и валоризације објеката/
1:1000
Лист бр. 5 Анализа постојећег стања/ намена површина – постојећи начин коришћења
1:1000
Лист бр. 6 Анализа постојећег стања/ инфраструктура/
1:1000
Лист бр. 7 План намене површина са поделом земљишта на јавно и остало
1:1000
Лист бр. 8 План саобраћаја, нивелације, регулације и површина јавне намене
1:1000
Лист бр. 10 План хидротехничке инфраструктуре
1:1000
Лист бр. 11 План електроенергетске инфраструктуре
1:1000
Лист бр. 12 План телекомуникационе инфраструктуре
1:1000
Лист бр. 13 План уређења зелених површина
1:1000

Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
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Члан 4.
Текстуални и графички део Плана је изражен у аналогном и дигиталном облику.
Графички део плана у аналогном облику су штампане карте у размери 1:1000, а дигитални део су
карте израђене у DWG и PDF формату.
Члан 5.
План детаљне регулације се, као урбанистички план, остварује директном применом правила
уређења и грађења, као и урбанистичким пројектима и другим општим и посебним актима у
складу са Законом.
Члан 6.
Графички део Плана у одговарајућем броју примерака својим потписом оверава овлашћено
лице органа који је донело плански документ. Чува се најмање један радни оригинал у аналогном
облику у одговарајућој размери.Један примерак Плана детаљне регулације са Извештајем о
стратешкој процени предметног плана чува се трајно у архиви Општинске управе Општине Љиг.
Члан 7.
План детаљне регулације по свом доношењу је доступан Централном регистру планских
докумената .
Члан 8.
План детаљне регулације са Извештајем о стратешкој процени предметног плана на
животну средину је доступан на увид јавности (правним и физичким лицима) у току важења
плана у седишту доносиоца и путем интернет стране органа надлежног за доношење планског
документа.
Члан 9.
По доношењу План детаљне регулације „Индустријска зона – ПДР5“ у Љигу и Извештаја о
стратешкој процени предметног плана на животну средину, њихов текстуални део објављује се у
„Службеном гласнику Општине Љиг“.
Члан 10.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Љиг“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
01 Број 350-111/2014
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.

Комплетан документ можете погледати ОВДЕ.
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27. новембар

2015. године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ 5

4.
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 43. Статута општине Љиг ( „ Службени гласник
општине Љиг, бр. 7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 25.11.2015.године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ЉИГ
Члан 1.
Престаје, пре истека мандата, дужност члана Комисије за планове општине Љиг, и то:
-

Мр Ђорђу Милић из Београда, дипл. просторни планер, као члану предложеном од
стране Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања.
Члан 2.
Решење доставити именованом и архиви.
Члан 3.

Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику
општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 број: 350-74/2015
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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27. новембар

2015. године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ 5

5.
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 43. Статута општине Љиг ( „ Службени гласник
општине Љиг, бр. 7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 25.11.2015.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ЉИГ
Члан 1.
У Комисију за планове општине Љиг, образовану решењем Скупштине општине Љиг,
01 бр. 350-25/2012 од 20.07.2012. године, именује се:
за члана:
Мр Тихомир Обрадовић из Београда, дипл. инж. арх, запослен у Агенцији за
урбанизам и развој у Београду, лиценца бр. 100 0096 06.
Члан 2.
Мандат члана Комисије траје до истека мандата Комисије.
Члан 3.
Решење доставити именованом члану, Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре у Београду, Немањина 22-26, и архиви.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику
Општине Љиг“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
01 број: 350-75/2015
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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27. новембар

2015. године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ 5

6.

На основу члана 9. став 1. Одлуке о заједничком правобранилаштву града Ваљева и
општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина (''Службени гласник општине Љиг'' бр.
8/2014) и члана 43. Статута општине Љиг (''Службени гласник општине Љиг'' бр. 7/08 и
10/08), Скупштина општине Љиг на седници одржаној 25.11.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРАВОБРАНИОЦА ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
ГРАДА ВАЉЕВА И ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ЉИГ, МИОНИЦА И ОСЕЧИНА
I
За правобраниоца Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина
Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина бира се Љиљана Митровић, дипломирани правник из
Ваљева.
II

Правобранилац се бира на период од 5 година.

III
Изабраној престаје функција заменика јавног правобраниоца Заједничког јавног
правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина.
IV
Решење доставити изабраној, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и
општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина и скупштинама града Ваљева и општина
Лајковац, Мионица и Осечина.
V

Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Љиг'' .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број:06-32/15-10
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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27. новембар

2015. године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ 5

7.
На основу члана 14. и 113. Закона о социјалној заштити („Службени гласник
РС“,бр.24/2011), члана 4. и 13. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“,бр.42/91, 71/94,
79/05, 81/05 и 83/05), члана 43. Статута општине Љиг („Сл. гласник Општине Љиг”, бр. 7/08 и
10/08), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној дана 25.11.2015.године, донела је

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

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком оснива се Заједнички центар за социјални рад „Солидарност“ за општине
Љиг, Лајковац и Мионица ради остваривања права у области социјалне заштите и пружања услуга
социјалне заштите, као и ради обављања саветодавних и других стручних послова у социјалној
заштити.
Члан 2.
Назив Центра је: Заједнички центар за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг,
Лајковац и Мионица ( у даљем тексту: Центар).
Члан 3.
Оснивачи Центра су Општина Љиг, Општина Лајковац и Општина Мионица.
Седиште Центра је у Љигу, Улица Карађорђева бр.8.
Међусобна права и обавезе оснивача Центра уређују се Уговором.
Оснивачка права у погледу именовања директора, чланова управног одбора и чланова
Надзорног одбора Центра, као установе, примењују се прописи о јавним службама и прописи из
области социјалне заштите.
Оснивачка права у погледу именовања и разрешења директора,чланова Управног одбора и
чланова Надзорног одбора Центра врши Скупштина Општине Љиг, уз сагласност Скупштина
општина Лајковац и Мионица.
Члан 4.
Центар има својство правног лица са правима обавезама и одговорностима утврђених
законом, овом одлуком и Статутом.
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Члан 5.
Центар ће у свакој од општина-оснивача организовати Одељења Центра за непосредно
пружање услуга грађанима на подручјима сваке од општина.
ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА
Члан 6.
Делатност Центра је:
88.10 - Социјална заштита без смештаја за стара лица и лица са посебним потребама;
88.99 - Остала непоменута социјална заштита без смештаја.
У оквиру делатности из става 1 овог члана, Центар одлучује о остваривању права
корисника социјалне заштите утврђених законом и о коришћењу услуга социјалне заштите и врши
друге послове утврђене законом, овом одлуком и другим прописима.
Члан 7.
Центар у складу са законом и овом одлуком врши следећа јавна овлашћења:
1) процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање услуга
социјалне заштите ;
2) спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о коришћењу услуга
социјалне заштите;
3) преузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим поступцима и
4) води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника.
Члан 8.
Центар пружа следеће групе услуга:
1) услуге процене и планирања – процене снага, потреба, снага и ризика корисника и других
значајних особа у његовом окружењу; процена старатеља, хранитеља и усвојитеља; израде
индивидуалног плана пружања услуга и мера правне заштите и других процена и планова
2) дневне услуге у заједници; помоћ у кући; свратиште и друге услуге које подржавају
боравак корисника у породици и непосредном окружењу
3) услуге подршке за самосталан живот – становање уз подршку; персонална асистенција;
обука за самосталан живот и друге врсте подршке неопходне за активно учешће корисника
у друштву
4) саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге – интензивне услуге подршке
породици која је у кризи; саветовање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља;
подршка породици која се стара о свом детету или одраслом члану породице са сметњама
у развоју; одржавање породичних односа и поновно спајање породице; саветовање и
подршка у случајевима насиља; породична терапија; активација и друге саветодавне и
едукативне услуге и активности
5) услуге смештаја-смештај у сродничку, хранитељску или другу породицу за одрасле и
старије; домски смештај; смештај у прихватилиште и друге врсте смештаја
6) спроводи Одлује о правима и услугама социјалне заштите које доносе Скупштине општина
оснивача.
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ФИНАНСИРАЊЕ ЦЕНТРА
Члан 9.
Средства за обављање делатности Центра обезбеђују се:
- из буџета Републике;
- из буџета општина Љиг, Лајковац и Мионица;
- непосредно од корисника-плаћањем услуга социјалне заштите у складу са законом;
- путем донација, као и уступањем имовине оснивањем задужбина и фондација, у складу са
законом;
- из других извора, у складу са законом.
Члан 10.
Оснивачи обезбеђују средства за изградњу, опремање и осавремењавање Центра, као и за
учешће у финансирању програма унапређења социјалне заштите и за остваривање осталих права
утврђених законом.

ВРШЕЊЕ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА У ЦЕНТРУ
Члан 11.
Надлежни органи оснивача дају сагласност на:
- Статут Центра
- статусне промене
- промену седишта и пословног имена Центра
- промену делатности, сагласно основној делатности Центра
- Програм рада Центра
- акт о организацији и систематизацији послова Центра.
Члан 12.
Центар је дужан да оснивачима подноси годишњи извештај о раду.
ОРГАНИ ЦЕНТРА
Члан 13.
Органи Центра су: Директор, Управни одбор и Надзорни одбор.
Члан 14.
Директор Центра представља и заступа Центар, организује и руководи радом и води
послове Центра, одговара за законитост рада Центра, предлаже програм рада и план развоја и
предузима мере за њихово спровођење, подноси финансијске извештаје, извештаје о пословању и
годишњи обрачун, извршава одлуке Управног одбора, обавља и друге послове у складу са законом
и Статутом Центра.
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Члан 15.
Директора Центра именује и разрешава Скупштина општине Љиг, уз сагласност
Скупштина општина Лајковац и Мионица.
За директора Центра може бити именован држављанин Републике Србије, који је стекао
високо
образовање
на
студијама
другог
степена
(мастер
академске
студије,
специјалистичкеакадемске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама утрајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив
утврђену области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и
социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник и има најмање пет
годинарадног искуства у струци.
Мандат Директора Центра траје четири године и исто лице може бити поново именовано
за директора.
Директора Центра именује Скупштина општине Љиг, на основу конкурса, по прибављеном
мишљењу Управног одбора Центра за социјални рад, уз прибављену сагласност Скупштина
општине Лајковац и Мионица.На именовање директора Центра претходну сагласност даје
министарство надлежно за социјалну заштиту.
Управни одбор Центра расписује конкурс за директора Центра најкасније 30 дана пре
истека мандата раније именованом директору.
Кандидат за директора Центра, уз прописану конкурсну документацију, подноси програм
рада за мандатни период за који се врши избор.
Изборни поступак спроводи Управни одбор Центра и у том поступку разматра приспеле
пријаве, сачињава листу кандидата који су испунили прописане услове и доставља је, заједно са
својим мишљењем, Скупштини општине Љиг, Лајковац и Мионица, у року од 15 дана од дана
затварања конкурса.
Члан 16.
Ако директор Центра не буде именован у року од 90 дана од истека рока из члана 15.став
5.ове Одлуке, Скупштина општине Љиг уз сагласност Скупштине општине Лајковац и Мионица
именује вршиоца дужности директора, који дужност може да обавља најдуже једну годину.
За вршиоца директора Центра може се именовати лице који испуњава услове из члана
15.став 2. ове Одлуке и за чије именовање је прибављена сагласност члана 15. став 4. ове Одлуке.
Члан 17.
Скупштина општине Љиг ће уз сагласност Скупштина општине Лајковац и Мионица
разрешити директора Центра пре истека мандата:
- на лични захтев
- ако обавља послове директора супротно одредбама закона
- ако нестручним и несавесним радом проузрокује штету Центру или своје обавезе извршава
на начин који може проузроковати веће сметње у раду Центра
- ако на било који начин онемогућава остваривање права и услуга из надлежности Центра
- ако је правоснажно осуђен за кривично дело утврђено законом
- из других разлога утврђених законом и Статутом Центра
Члан 18.
Директор Центра:
- представља и заступа Центар;
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- организује и руководи радом Центра;
-предлаже програм рада и план развоја Центра и предузима мере за њихово спровођење;
- доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова и друга општа и
појединачна акта у складу са законом и статутом;
- учествује у раду и извршава одлуке управног одбора;
- стара се о законитости рада Центра;
- одговоран је за материјално-финансијско пословање Центра;
- врши и друге послове утврђене законом и Статутом.
Члан 19.
Центром управља Управни одбор.
Управни одбор Центра има пет чланова и чине га два представника по предлогу
запослених и три представника оснивача, један на предлог општине Љиг и један на предлог
општине Мионица, а један из реда чланова удружења чији су циљеви усмерени на заштиту права
социјално угрожених лица, ако на територији за коју је основан Центар делује и има седиште
такво удружење. Уколико на територији оснивача не постоји такво удружење, члан се именује на
предлог општине Лајковац.
Ако предлагачи не предложе представнике у управни и надзорни одбор у року од 30 дана од дана
када је оснивач упутио писмени позив тог представника именује оснивач.
Председника и чланове управног одбора Центра именује и разрешава Скупштина општине
Љиг, уз сагласност Скупштина општине Лајковац и Мионица, на четири године и могу бити
поново именовани.
Председник управног одбора именује се на предлог општине Љиг.
Представник запослених предлаже се на начин утврђен Статутом Центра.
Члан 20.
Управни одбор Центра:
- доноси Статут;
- доноси друге опште акте предвиђене законом и Статутом;
- одлучује о пословању Центра;
- доноси програме рада и план развоја Центра, на предлог директора;
- доноси годишњи финансијски план;
- усваја годишњи обрачун;
- усваја годишњи извештај о раду и пословању;
- даје предлог о статусним променама, у складу са законом;
- расписује конкурс и спроводи поступак за именовање кандидата за директора;
- одлучује о другим питањима утврђеним законом и Статутом.
Члан 21.
Надзор над пословањем Центра врши надзорни одбор.
Надзорни одбор има три члана од којих два представника оснивача, и то један на предлог
општине Љиг и један на предлог општине Лајковац и једног представника из реда запослених у
Центру.
Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава Скупштина општине Љиг,
уз сагласност Скупштина општине Лајковац и Мионица, у складу са законом.
Председник надзорног одбора именује се на предлог општине Лајковац.
Чланови надзорног одбора именују се на период од четири године и могу бити поново
именовани.
Представник запослених предлаже се на начин утврђен Статутом Центра.
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Члан 22.
Надзорни одбор Центра:
- врши надзор над пословањем Центра, у складу са законом;
- врши контролу годишњег извештаја и годишњег обрачуна Центра;
-врши контролу уредности пословне документације и њено вођење у складу са законом;
- обавештава оснивача о евентуалним пропустима у раду директора и управног одбора;
- врши и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и Статутом.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Статут и други нормативни акти Центра ускладиће се са одредбама ове Одлуке у року од
60 дана од ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 24.
Ова Одлука сматра се донетом када је усвоје Скупштина општине Љиг, Скупштина
општине Лајковац и Скупштина општине Мионица у истоветном тексту.
Члан 25.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Заједничког центра за
социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица 01 број: 06-1/06-27 од
25.01.2006. године, објављена у („Општинском службеном гласнику“ бр. 2/06).
Ступањем на снагу ове Одлуке, поништава се Одлука о оснивању Заједничког центра за
социјални рад ''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и Мионица коју је донела Скупштина
општине Љиг, 01број: 06-11/15-19 од 29.05.2015. године.
Члан 26.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Љиг".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
01 Број: 06-32/15-11

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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27. новембар

2015. године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ 5

8.

На основу члана 17. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' бр. 119/12 и
116/13), члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Љиг (''Службени гласник општине Љиг'' број:
7/08 и 10/08), Општинско веће Општине Љиг на седници одржаној дана 17.11.2015. године
утврдило је предлог Решења о разрешењу председника и члана Надзорног одбора
ЈКП“Комуналац“ Љиг. На основу наведеног, Скупштина општине Љиг, на седници одржаној
25.11.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЉИГ

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и члан Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Љиг, због
поднетих оставки, и то:
-

Веселин Шиљеговић из Љига, председник и
Радиша Радојевић из Љига, члан.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
01 Број:06-32/15-12

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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27. новембар

2015. године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ 5

9.
На основу члана 16. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' бр. 119/12 и
116/13), члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Љиг (''Службени гласник општине Љиг'' број:
7/08 и 10/08), Општинско веће Општине Љиг на седници одржаној дана 17.11.2015. године
утврдило је предлог Решења о именовању преседника и члана Надзорног одбора ЈКП“Комуналац“
Љиг. На основу наведеног, Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 25.11.2015.године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЉИГ

I
ИМЕНУЈУ СЕ преседник и члан Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Љиг, и то:
-

Владимир Нерић из Љига, председник и
Миломир Радојичић из Љига, члан.

II
Председник и члан се именују до истека мандатног периода Надзорног одбора.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
01 Број: 06-32/15-13
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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27. новембар

2015. године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ 5

10.
На основу члана 54. став 2. и 12. и члана 55. став 3. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09 , 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), члана 43.
став 1. тачка 10. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ бр. 7/08 и 10/08),
Општинско веће општине Љиг, на седници одржаној 17.11.2015. године утврдило је Предлог
Решења о разрешењу чланова Школског одбора Средње школе „Хиљаду триста каплара“ из Љига,
Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 25.11.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ХИЉАДУ ТРИСТА КАПЛАРА“ ИЗ ЉИГА

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Средње школе „Хиљаду триста каплара “
Љиг, и то :
Из реда локалне самоуправе:
- Матић Драган,
Из реда Савета родитеља:
- Симић Светлана и
- Даничић Лидија.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
01 Бр: 06-32/15-14

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.

21

27. новембар

2015. године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ 5

11.
На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09 , 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), члана 43. став 1. тачка
10. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ бр. 7/08 и 10/08), Општинско веће
општине Љиг, на седници одржаној 17.11.2015.године утврдило је Предлог Решења о именовању
чланова Школског одбора Средње школе „Хиљаду триста каплара“ из Љига, Скупштина општине
Љиг, на седници одржаној 25.11.2015.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ХИЉАДУ ТРИСТА КАПЛАРА“ ИЗ ЉИГА

I
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора Средње школе „Хиљаду триста каплара “ Љиг,
и то :
Из реда локалне самоуправе:
- Марина Милаковић.
Из реда Савета родитеља:
- Мирјана Матић и
- Милан Јаковљевић.

II
Чланови се именују до истека мандатног периода Школског одбора.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
01 Број:06-32/15-15
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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27. новембар

2015. године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ 5

12.
На основу члана 54. став 2. и 12. и члана 55. став 3. Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09 , 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), члана 43. став 1.
тачка 10. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ бр. 7/08 и 10/08), Општинско
веће општине Љиг, на седници одржаној 17.11.2015.године утврдило је Предлог Решења о
разрешењу чланова Школског одбора Основна школа „Сестре Павловић“ из Белановице,
Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 25.11.2015.године, донела је

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

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе „Сестре Павловић“ из
Белановице, и то :
Из реда локалне самоуправе:
- Зоран Милисављевић из Белановице,
- Весна Јаковљевић из Белановице.
Из реда Савета родитеља:
- Рада Миловановић из Пољаница.

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

01 Бр: 06-32/15-16
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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27. новембар

2015. године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ 5

13.
На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09 , 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), члана 43. став 1. тачка
10. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ бр. 7/08 и 10/08), Општинско веће
општине Љиг, на седници одржаној 17.11.2014.године утврдило је Предлог Решења о именовању
чланова Школског одбора Основне школе „Сестре Павловић“ из Белановице, Скупштина општине
Љиг, на седници одржаној 25.11.2015.године, донела је

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

I
ИМЕНУЈУ СЕ
Белановице, и то :

чланови

Школског одбора

Основне школе „Сестре Павловић“ из

Из реда локалне самоуправе:
- Драгана Марковић из Шутаца и
- Загорка Брајковић из Белановице.
Из реда родитеља:
- Олга Ломић из Шутаца.
II
Чланови се именују до истека мандатног периода Школског одбора.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
01 Број: 06-32/15-17
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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27. новембар

2015. године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ 5

14.
На основу члана 35. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' бр. 119/12 и
116/13), члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Љиг (''Службени гласник општине Љиг'' број:
7/08 и 10/08), Комисија за кадровска и административна питања и радне односе, на седници
одржаној 17.11.2015. године утврдила је Предлог Решења о разрешењу в.д.директора ЈП”ТВ Љиг“
из Љига, Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 25.11.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ ''ТВ ЉИГ'' ЉИГ

I
РАЗРЕШАВА СЕ Зоран Поповић из Љига, дужности в.д. директора Јавног предузећа за
информисање и маркетинг ''ТВ ЉИГ'' Љиг, због поднете оставке.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-32/15-18
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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15.

На основу члана 42. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' бр.119/12 и
116/13), члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Љиг (''Службени гласник општине Љиг'' број:
7/08 и 10/08), Комисија за кадровска и административна питања и радне односе, на седници
одржаној 17.11.2015. године утврдила је Предлог Решења о именовању в.д.директора ЈП“ТВ Љиг“
из Љига, Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 25.11.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ „ТВ ЉИГ“ ИЗ ЉИГА

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Андријана Срећковић из Љига, за вршиоца дужности директора Јавног
предузећа за информисање и маркетинг „ТВ ЉИГ“ из Љига.

II
Вршилац дужности директора именује се на период од шест месеци, а најдуже годину дана
од дана именовања.

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

01 Број: 06-32/15-19

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.

26

27. новембар

2015. године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ 5

16.

На основу члана 20 став 1 Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'' бр. 42/91,
71/94 и 79/05-12), члана 43 став 1 тачка 10 Статута општине Љиг (''Службени гласник општине
Љиг'' број: 7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг на седници одржаној 25.11.2015.године донела
је

РЕШЕ ЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

I
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управног одбора Туристичке организације општине Љиг, и то:
Из реда локалне самоуправе:
1. Драгица Јочовић из Љига

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-32/15-20
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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17.
На основу члана 47. Статута општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ бр. 7/08 и
10/08) и члана 32. Пословника о раду Скупштине општине Љиг („Службени гласник Општине
Љиг“ бр. 6/08), Комисија за кадровска и административна питања и радне односе, на седници
одржаној 17.11.2015. године утврдила је Предлог Решења о разрешењу председника и чланова
Комисије за одликовања и доделу друштвених признања. На основу наведеног, Скупштина
општине Љиг, на седници одржаној 25.11.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ОДЛИКОВАЊА И ДОДЕЛУ ДРУШТВЕНИХ ПРИЗНАЊА

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ:
1. Миодраг Старчевић из Љига, председник Комисије за одликовања и доделу
друштвених признања,
2. Бојан Којић из Љига, члан Комисије,
3. Раденко Перлић, члан Комисије и
4. Зоран Радивојевић из Београда, члан Комисије.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-32/15-21
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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18.
На основу члана 47. Статута општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ бр. 7/08 и
10/08) и члана 32. Пословника о раду Скупштине општине Љиг („Службени гласник Општине
Љиг“ бр. 6/08), ), Комисија за кадровска и административна питања и радне односе, на седници
одржаној 17.11.2015.године утврдила је Предлог Решења о именовању председника и чланова
Комисије за одликовања и доделу друштвених признања. На основу наведеног, Скупштина
општине Љиг, на седници одржаној 25.11.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ОДЛИКОВАЊА И ДОДЕЛУ ДРУШТВЕНИХ ПРИЗНАЊА

I
ИМЕНУЈУ СЕ:
5. Драган Лазаревић из Јајчића, Љига, председник општине Љиг, председник
Комисије за одликовања и доделу друштвених признања,
6. Поповић Милан, члан Комисије,
7. Ристивојевић Милан, члан Комисије и
8. Недељковић Иван, члан Комисије.

II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Општине
Љиг''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
01 Број: 06-32/15-22
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 1. Закона о здравственој заштити (
Сл. Гласник РС“ бр. 107/05, 72/09, 88/10, 57/12, 119/12, 45/13 и 93/14), члана 13. Одлуке о
преузимању оснивачких права и оснивању Дома здравља „Љиг“ у Љигу („Службени гласник
Општине Љиг“ бр. 2/10) и члана 43. став 1. тачка 10. Статута Општина Љиг ( „Сл. Гласник
Општине Љиг“ бр. 7/08 и 10/08), на основу предлога Општинског већа Општине Љиг са
Телефонске седнице од 20.11.2015.године, Скупштина општине Љиг на седници одржаној
25.11.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ЉИГ“ У ЉИГУ

I
Мирославу Јованчевићу, дипломираном стоматологу из Белановице, престаје дужност
директора Дома здравља „Љиг“ у Љигу, због истека мандата.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-32/15-23
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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20.
На основу члана 130. став 3. и члана 132. и 133. Закона о здравственој заштити (
Сл. Гласник РС“ бр. 107/05, 72/09, 88/10, 57/12, 119/12, 45/13 и 93/14), члана 13. Одлуке о
преузимању оснивачких права и оснивању Дома здравља „Љиг“ у Љигу („Службени гласник
Општине Љиг“ бр. 2/10) и члана 43. став 1. тачка 10. Статута Општина Љиг ( „Сл. Гласник
Општине Љиг“ бр. 7/08 и 10/08), на основу предлога Општинског већа Општине Љиг са
Телефонске седнице од 20.11.2015.године, Скупштина општине Љиг на седници одржаној
25.11.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ЉИГ“ У ЉИГУ

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Мирослав Јованчевић, дипломирани стоматолог из Белановице, за
директора Дома здравља „Љиг“ у Љигу.

II
Директор се именује на период од четири године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
01 Број: 06-32/15-24

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Зечевић, с.р.
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