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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЉИГ
ГОДИНА XIV

БРОЈ 4

23. МАРТ

2021. ГОДИНЕ

АКТА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1.
На основу члана 43. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 3/2012, 62/2013, 63/2013- исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015 – др.закона, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и
149/2020) и члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број
129/2007, 83/2014 – др. закона, 101/2016-др. закона и 47/2018) и члана 40. Статута општине
Љиг ("Службени гласник Општине Љиг" бр.4/2019), Скупштина општине Љиг, је на
седници од 23.03.2021. године, донела
ОДЛУКУ
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ
ЗА 2021. ГОДИНУ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
I Број: 06-7/21-1
ПРЕДСЕДНИК
Веселин Шиљеговић, с.р.

ОДЛУКУ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2021. ГОДИНУ
МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ
ОВДЕ
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2.

На основу члана 92. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 3/2012, 62/2013, 63/2013- исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015 – др.закона, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и
149/2020) и члана 40. Статута општине Љиг ("Службени гласник Општине Љиг"
бр.4/2019), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 23.03.2021. године, донела је

О Д Л У К У

Члан 1.
О ангажовању друге ревизорске куће за екстерну ревизију за Завршни рачун
буџета Општине Љиг за 2020. годину.
Члан 2.
Ову Одлуку доставити Државној ревизорској институцији и Одељењу за
финансије Општине Љиг.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

I Број: 06-7/21-2
ПРЕДСЕДНИК
Веселин Шиљеговић, с.р.
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3.
На основу члана 46. став. 1. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19-др. закон и 9/20), члана 32. - 34. Правилника о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр.
32/19), Правилника о класификацији намене земљишта и планских симбола у документима
просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 105/2020) и члана 40.
став 1. тачка 5. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“, бр. 4/2019), по
прибављеном мишљењу Комисије за планове, на седници одржаној 29.09.2020. године,
Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 23.03.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЉИГ 2021-2031
Члан 1.
Приступа се изради Просторног плана општине Љиг 2021-2031 (у даљем тексту:
Просторни план).
Оквирне границе обухвата Просторног плана
Члан 2.
Просторним планом биће обухваћено административно подручје Општине Љиг,
чија је површина 278,90 км² и у ком се налази 27 насеља на подручју 26 катастарских
општина, и то: Ба, Бабајић, Белановица, Бошњановић, Бранчић, Велишевац, Гукош, Дићи,
Доњи Бањани, Живковци, Ивановци, Јајчић, Кадина Лука, Калањевци, Козељ, Лалинци,
Латковић, Липље, Љиг, Милавац, Моравци, Палежница, Пољанице, Славковица,
Цветановац, Штавица и Шутци, (насеље Милавац припада КО Цветановац).
Израдом Просторног плана биће обухваћена и израда уређајних основа за села: 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.
Услови и смернице планских докумената вишег реда, ширег подручја и развојних
стратегија
Члан 3.
Плански документи вишег реда и ширег подручја са којима је потребно ускладити
планска решења Просторног плана су:
- Просторни план Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 88/10);
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Регионални просторни план за подручје Колубарског и Мачванског управног
округа („Службени гласник РС“, бр. 11/15);
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора БеоградЈужни Јадран-деоница Београд-Пожега („Службени гласник РС“, бр. 37/06 и
31/10);
- Уредба о утврђивању подручја Бање Љиг („Службени гласник РС“, бр. 21/00).
Просторни план је потребно ускладити са одредбама закона, подзаконских аката,
развојних стратегија и осталом регулативом која третира појаве у простору.
-

Подлоге за израду плана
Члан 4.
У циљу израде Просторног плана, на захтев општине, надлежни органза послове
државног премера и катастра уступа постојеће копије катастарских подлога, катастар
подземних водова, као и орто-фото снимке без накнаде.
Све подлоге се уступају у року од 15 дана.
Изузетно, подлоге се могу уступити у року од 30 дана уз образложење надлежног
органа за непоступање у року из става 2. овог члана.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора
Члан 5.
Планирање, коришћење, уређење и заштита простора заснива се на принципима
уређења и коришћења простора, утврђеним чланом 3. Закона о планирању и изградњи.
Визија и циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите простора
Члан 6.
Визија просторног развоја општине Љиг је модерна локална самоуправа, „отворена“
према окружењу, са динамичним привредним развојем, инфраструктурно опремљена и
саобраћајно приступачна, квалитетне животне средине.
Циљeви су:
-одговорно управљање развојем, уређењем и заштитом простора у складу са
реалним потенцијалима и ограничењима природних и створених вредности и дугорочним
потребама економског и социјалног развоја;
- унапређење квалитета живота и стварање услова за демографски опоравак,
развојем и унапређењем пољопривреде, развојем индустрије на постојећим и
потенцијалним локалитетима и обезбеђењем услова за подизање малих прерадних погона
на простору целе општине, развојем бањског туризма на постојећим и потенцијалним
изворима минералних вода и других видова туризма на постојећим и потенцијалним
локалитетима, развојем других привредних активности, обнављањем и одржавањем
инфраструктуре, јавних служби и услуга, коришћењем предности које пружа географски
положај, близина Београда и других градских и општинских центара,као и изградња
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аутопута као саставног дела инфраструктурног коридора „Београд-Јужни Јадран“, са
могућношћу укључења на исти у зони „Петље Љиг“.
Посебан циљ израде Просторног плана јесте да за поједина села за која не постоји
потебна техничка документација (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), Уређајне основе буду урађене и са идејним пројектима
мреже хидротехничке инфраструктуре, првенствено дистрибутивне водоводне мреже, те
да се тако кроз један плански документ остваре сви потребни предуслови за аплицирање
ка одговарајућим фондовима и другим потенцијалним изворима финансирања изградње
ове инфраструктуре.
Просторни план представља плански основ за издавање информације о локацији,
локацијских услова и грађевинске дозволе.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја са
структуром основних намена простора и коришћења земљишта
Члан 7.
Концептуалн иоквир планирања, уређења, заштите и коришћења планског подручја
заснива се на обезбеђењу услова за равномерни развој територије општине Љиг, сагласно
принципима одрживог развоја.
Просторни план садржи нарочито:
- обухват грађевинског подручја;
- планиране намене простора;
- мрежу насеља и дистрибуцију служби и делатности;
- просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система;
- делове територије за које је предвиђена израда урбанистичког плана или
урбанистичког пројекта;
- уређајне основе за села;
- планирану заштиту, уређење, коришћење и развој природних и културних
добара и животне средине;
- правила уређења и правила грађења за делове територије за које није предвиђена
израда урбанистичког плана;
- мере и инструменте за спровођење плана;
- мере за равномерни територијални развој јединице локалне самоуправе.
Уређајне основе за села садрже нарочито:
- границу просторног обухвата;
- детаљну поделу подручја на просторне целине у односу на њихову намену;
- приказ грађевинског подручја (катастарских парцела);
- приказ површина јавне намене;
- регулацију и нивелацију;
- правила уређења и грађења по просторним целинама;
- друге детаљне услове коришћења, уређања и заштите простора и објеката;
- идејне пројекте мреже хидротехничке инфраструктуре, првенствено водоводне
мреже за села (Ба, Бабајић, Бошњановић, Бранчић, Велишевац, Гукош, Дићи,
Доњи Бањани, Живковци, Ивановци, Јајчић, Кадина Лука, Калањевци, Козељ,
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Лалинци, Латковић, Липље, Милавац, Моравци, Палежница, Пољанице,
Славковица, Цветановац, Штавица и Шутци).
Носилац израде и уступање израде Просторног плана
Члан 8.
Носилац израде Просторног плана је Општина Љиг.
Уступање израде Просторног плана врши се у складу са законом којим се уређују
јавне набавке.
Рок за израду Просторног плана
Члан 9.
Рок за израду Просторног плана је најкасније до 30.11.2021. године.
Начин финснсирања израде Просторног плана
Члан 10.
Средства за израду Просторног плана обезбедиће се из буџета Општине Љиг.
Место и начин обављања јавног увида
Члан 11.
После доношења Одлуке о изради Просторног плана, носилац израде Просторног
плана организује рани јавни увид у трајању од 15 дана. Рани јавни увид се оглашава у
средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет странициОпштине
Љиг. За потребе раног јавног увида, институција којој је уступљена израда Просторног
плана израђује, оверава и носиоцу израде плана доставља елаборат за рани јавни увид који
садржи текстуални и графички део. О излагању на јавни увид стара се носилац израде
Просторног плана. Рани јавни увид обавља Комисија за планове Скупштине општине Љиг.
По завршеном раном јавном увиду припрема се и од стране Комисије за планове усваја
извештај о обављеном раном јавном увиду који садржи податке о извршеном раном
јавном увиду са свим примедбама, сугестијама и закључцима Комисије у виду смерница.
У току трајања раног јавног увида прибављају се услови и други значајни подаци за
израду Просторног плана од органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и
других институција. Органи, посебне организације, имаоци јавних овлашћења и друге
инстититуције дужни су да по захтеву носиоца израде планског документа доставе услове
и све расположиве податке у току трајања раног јавног увида, а најдуже у року од 15 дана
од дана пријема захтева. Изузетно услови и сви расположиви подаци се могу уступити у
року од 30 дана уз образложење надлежног органа, односно организације за непоступање у
наведеном року.
Пре излагања на јавни увид, Нацрт Просторног плана подлеже стручној контроли.
Стручну контролу Просторног плана спроводи Комисија за планове Скупштине
општине Љиг.

7
Излагање Нацрта Просторног плана на јавни увид врши се после извршене стручне
контроле. Излагање нацрта плана на јавни увид оглашава се у дневном и локалном листу и
траје 30 дана од дана оглашавања. О излагању планског документа на јавни увид стара се
Одељење за општу управу надлежно за послове просторног планирања и урбанизма.
Нацрт Просторног плана излаже се на јавни увид у аналогном облику у згради
Општине Љиг, ул. Карађорђева 7, а у електронском, односно дигиталном облику на
интернет страници Општине Љиг.
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину
Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о приступању изради стратешке процене
утицаја Просторног плана на животну средину, коју је донело Одељење за општу управу
Општинске управе општине Љиг, IV-02 Број: 350-20/2021 од 15.03.2021. године, која се
заједно са овом Одлуком објављује у "Службеном гласнику Општине Љиг".
Члан 13.
Саставни део ове Одлуке је графички прилог: „Графички приказ граница и обухвата
планског подручја”.
Број примерака Просторног плана
Члан 14.
Просторни план општине Љиг израдиће се у 3 примерка у аналогном и 4 примерка
у дигиталном облику.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Љиг“.
Ова Одлука се објављује и у Централном регистру планских докумената.
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4.
На основу члана 9. став 1. и 8. Закона о планском систему Републике Србије
("Службени гласник РС", број 30/18), члана 32.став 1. тачка 4. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и
47/18) и члана 40. став 1. тачка 4. Статута Општине Љиг (''Службени гласник Општине
Љиг“, бр. 4/2019), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној дана 23.03.2021.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЉИГ
ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2028. ГОДИНЕ
Члан 1.
Општина Љиг приступа изради Плана развоја општине Љиг за период од 2021. до
2028. године.
Члан 2.
План развоја општине Љиг представља документ развојног планирања највишег
реда за чију је припрему, усвајање, спровођење и праћење надлежна јединица локалне
самоуправе (у даљем тексту ЈЛС).
Члан 3.
План развоја општине Љиг ће садржати: увод, преглед и анализу постојећег стања,
визију, приоритетне циљеве развоја, преглед и опис мера за остваривање приоритетних
циљева развоја, као и начин спровођења и начин праћења спровођења плана развоја.
Члан 4.
Циљ израде Плана развоја општине Љиг је да обезбеди одржив друштвеноекономски развој општине Љиг, кроз континуитет планског деловања, усмереног на
уједначавање развоја и ангажовање локалних ресурса уз широку грађанску партиципацију
и усклађивање свих релевантних чинилаца како би се унапредио квалитет живота свих
грађана.
Члан 5.
Рок за израду Плана развоја о општине Љиг је 8 (осам) месеци од дана ступања на
снагу ове Одлуке.
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Члан 6.
У циљу спровођења ове одлуке, председник Општине Љиг ће формирати
Координациони тим и тематске радне групе за израду Плана развоја општине Љиг за
период од 2021. до 2028. године.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Општине Љиг“.
Ова Одлука се објављује и на интернет страници Општине Љиг.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

I Број: 06-7/21-4
ПРЕДСЕДНИК
Веселин Шиљеговић,с.р.

10
23. март 2021. године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

4

5.
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19-др. закон и 9/20),члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС",
бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 12.
Правилника о начину и поступку избора чланова комисије за стручну контролу планских
докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената, комисије за планове
јединице локалне самоуправе и комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта,
праву и висини накнаде члановима комисије, као и условима и начину рада комисија
("Службени гласник РС", бр. 32/2019) и члана 40. став. тачка 71. Статута Општине Љиг
(„Службени гласник Општине Љиг“, бр. 4/2019), те Предлога чланова Комисије за планове
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно
планирање и урбанизам број: 119-01-00021/2021-11 од 25.01.2021. године, Скупштина
општине Љиг, на седници одржаној 23.03.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ЉИГ
I
Образује се Комисија за планове Општине Љиг (у даљем тексту: Комисија) у
следећем саставу:
1. Зоран Ивовић, спец. струк. инж. геодезије, из Љига, лиценца РГЗ број: 01 03
7315, председник,
2. Др Зора Живановић, дипл. просторни планер, из Београда, лиценца ИКС број:
100 0219 13, члан,
3. Мирослав Јосиповић, дипл. инж. електротехнике, из Љига, лиценца ИКС број:
350 9210 04, члан и секретар,
4. Зоран Илић, дипл. инж. саобраћаја, из Љига, лиценца ИКС број: 370 Е363 07,
члан
5. Др Тихомир Обрадовић, дипл. инж. ахитектуре, из Београда, лиценцеИКС број:
100 0096 06, 200 0001 03, 300 1457 03 и 381 0029 12, члан на предлог надлежног
Министартва,
6. Мр Властимир Чарнојевић, дипл. инж. архитектуре, из Ваљева, лиценцeИКС
број: 200 0319 03и 300 5333 03, члан на предлог надлежног Министарства.
II
Мандат председника и чланова Комисије траје 4 (четири) године.
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III
Комисија обавља стручне послове у поступку израдеи спровођења планских
докумената из надлежности јединице локалне самоуправе, обавља стручну контролу
планских докумената из надлежности јединице локалне самоуправе, обавља послове јавног
увида у плански документ из надлежности јединице локалне самоуправе, у складу са
Законом, обавља стучну проверу усклађености урбанистичког пројекта са планским
документом и Законом, као и давање стручног мишљења по захтеву надлежних органа
управе.
IV
Стручне и административне послове за потребе Комисије за планове обавља
Одељење за општу управу надлежно за послове планирања и изградње.

V
Комисија може да ради када седници присуствује већина од укупног броја чланова.
Комисија одлучује већином гласова присутних чланова.
Комисија ближе уређује свој рад пословником о раду комисије.
Пословник о раду комисије предлаже председник комисије и доноси га комисија
већином гласова на конститутивној седници.
Пословником о раду ближе се уређује начин сазивања седнице, рад на седници,
начин вођења записника, начин гласања и одлучивања, начин сачињавања и потписивања
записника, односно извештаја о обављеној стручној контроли, односно обављеном јавном
увиду.
VI
Председник и чланови Комисије за учествовање у раду имају право на накнаду која
се по једној седници одређује у висини од 25% од просечне нето зараде по запосленом у
Републици Србији, према последњим подацима објављеним у „Службеном гласнику РС“.
VII
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о именовању чланова Комисије
за планове Општине Љиг, 01 број: 06-3/17-8 од 22.02.2017. године.
VIII
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објављује се у „Службеном
гласнику Општине Љиг“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
I Број: 06-7/21-5
ПРЕДСЕДНИК
Веселин Шиљеговић, с.р.
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*
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6.
На основу чл. 5. став 1. тачка 4. и чл. 28.Закона о озакоњењу објеката („Сл.
гласник РС“ бр. 96/2015 и 83/2018) и члана 40. став 1. тачка 71. Статута Општине Љиг
(„Службени гласник Општине Љиг“, бр. 4/2019), Скупштина Општине Љиг, на седници
одржаној 23.03.2021. године, донела је:
ОДЛУКУ

Члан 1.
НЕ ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за озакоњење помоћног објекта, спратности Пр+0,
бруто површине 36м2, означеног као објекат бр. 2 на катастарској парцели бр. 6503 у
КОЉиг, власника Белић Досте из Панчева, ул. Кнеза Михаила Обреновића бр. 67/5, за који
је покренут поступак озакоњења по захтеву странке у складу са раније важећим законима
којим је била уређена легализација објеката, до 29.01.2014. године, а који се у смислу
члана 6. Закона о озакоњењу сматрају захтевима у смислу овог закона, под бројем 02 бр.
351-16/2014 од 28.01.2014. године, из разлога што је предметни објекат изграђен на
удаљености од 3,35м од регулационе линије, односно улице Живорада Јеловића (кп. бр.
6482 КО Љиг), што је у супротности са урбанистичком реглацијом и урбанистичким
параметрима из важећег Плана генералне регулације насеља Љиг („Службени гласник
Општине Љиг“, бр. 5/2014), којим је предвиђено да у зони C1, у којој се предметни објекат
налази, удаљеност грађевинске линије у односу на регулациону линију износи 5 метара.
Члан2.
Ступањем на снагу ове Одлуке, Одељење за општу управу Општинске управе
Општине Љиг, као надлежни орган за обраду предмета озакоњења, ће решењем одбити
захтев за озакоњење наведеног објекта.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Општине Љиг”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
I Број: 06-7/21-6
ПРЕДСЕДНИК
Веселин Шиљеговић, с.р.
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7.
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“ бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и члана 40. Статута општине
Љиг (''Службени гласник Општине Љиг '', бр. 4/19), Скупштина општине Љиг, на седници
одржаној дана 23.03.2021.године, донела је

ЗАКЉУЧАК

I УСВАЈА СЕ Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Љиг за 2021. годину.

II

Саставни део овог Закључка је Програм подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја општине Љиг за 2021.годину.

III Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
I Број: 06-7/21-7
ПРЕДСЕДНИК
Веселин Шиљеговић,с.р.

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
општине Љиг за 2021. годину можете погледати ОВДЕ.
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8.

На основу члана 13. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“
бр.36/2009,88/2010,14/2016 и 95/2018-др.закон) и члана 40. Статута општине Љиг
(„Сл.гласник општине Љиг“ бр. 4/2019), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној
дана 23.03.2021. године, донела је:
ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ
ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА ПЕРИОД 2021-2031.год.
Члан 1.
Општина Љиг приступа изради Локалног плана управљања отпадом на територији
општине Љиг, којим дефинише циљеве управљањаотпадом на својој територији.
План ће бити усклађен са Стратегијом управљања отпадом за период 20172026.година („Сл.гласник РС“ бр.67/2017) са Националним планом управљања отпадом
који је саставни део Стратегије, затим Регионалним планом управљања отпадом
Колубарског региона за период 2019-2029. године, и по његовој изради, а на основу члана
20.Закона о управљању отпадом , Скупштина општине доноси Локални план управљања
отпадом на територији општине Љиг, обезбеђује услове и стара се о његовој примени.
Члан 2.
План из члана 1.ове одлуке се доноси за период од 10 година, разматра се сваких 5
година, и по потреби ревидира, а потом поново доноси за наредних 10 година.
Члан 3.
План из члана 1.ове одлуке садржи:
1)очекиване врсте, количине,порекло укупног отпада на територији општине;
2)очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен или одложен у
оквиру територије обухваћене планом;
3)циљеви које треба остварити у погледу поновне употребе и рециклаже отпада у области
која је обухваћена планом;
4)програм сакупљања отпада из домаћинства;
5)програм сакупљања опасног отпада из домаћинства;
6)програм сакупљања комерцијалног отпада;
7)програм управљања индустријским отпадом;
8)предлоге за поновну употребу и рециклажу компонената комуналног отпада;
9)програм смањења количина биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду;
10)програм развијања јавне свести о управљању отпадом;
11)локацију постројења за сакупљање отпада, третман, односно поновно искоришћење и
одлагање отпада,укључујући податке о локацијским условима;
12)мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом и мере за поступање са
отпадом који настаје у ванредним ситуацијама;
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13)мере санације неуређених депонија;
14)надзор и праћење планираних активности и мера;
15)процене трошкова и изворе финансирања за планиране активности;
16)могућности сарадње између две или више јединица локалне самоуправе;
17)рокове за извршење планираних активности;
18)друге податке,циљеве и мере од значаја за ефикасно управљање отпадом.
Члан 4.
План из члана 1. ове одлуке припрема служба Општинске управе надлежна за
послове заштите животне средине у сарадњи са другим органима Општинске управе,
јавним предузећима и установама, са представницима привредних друштава,предузећима,
удружењима, институцијама, невладиним организацијама и др.организацијама.
Члан 5.
Средства за израду Плана из члана 1.ове одлуке ће бити коришћена из средстава
буџетског фонда за заштиту животне средине општине Љиг у 2021.години.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
I Број: 06-7/21-8
ПРЕДСЕДНИК
Веселин Шиљеговић, с.р.
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9.
На основу члана 2.став 3. тачка 10. и члана 4. став 1. и 3. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11 и 104/16 и 95/2018), члана 20.став 1.
Тачка3, члана 32.став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени галасник РС“,
број 129/07 и 83/14 и др.закон, 101/2016 и др, закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине
Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ бр. 4/19), Скупштина општине Љиг, на седници
одржаној дана 23.03.2021. године, донела је:
ОДЛУКУ О
ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА И ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉИГ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се одржавање улица и путева у насељима, односно извођење
радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује
употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и сл.
Члан 2.
Општински пут, у смислу ове Одлуке, је јавни пут који саобраћајно повезује
насељена места на територији општине, као и територију општине са мрежом државних
путева.
Улица је јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насеља.
Путеви из става 1.и 2.овог члана су добра у општој употреби у јавној својини и на
њима се могу стицати права коришћења, права службености и друга права одређена
законом.
II ЈАВНИ ПУТЕВИ
Члан 3.
Према значају саобраћајног повезивања јавни путеви се деле на:
1) општинске путеве (саобраћајно повезују територију општине, као и територију
општине са мрежом државних путева);
2) улице (саобраћајно повезују делове насеља).
Члан 4.
Према положају у простору и условима одвијања саобраћаја јавни путеви се деле на:
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1) јавне путеве ван насеља и
2) јавне путеве у насељу.
Скупштина Општине, одређује правац и границе јавног пута у насељу.
Коловозна конструкција улица које су истовремено делови државних или
општинских путева који пролазе кроз насеља са саобраћајном сигнализацијом, осим уређаја
за давање светлосних саобраћајних знакова, сматрају се деловима тих путева.
Правац, односно промена правца државног пута који пролази кроз насеље, одређује
одлуком Скупштина Општине, по претходно прибављеној сагласности министарства
надлежног за послове саобраћаја.
Члан 5.
Општински путеви на територији Општине Љиг су:
ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ I РЕДА
1) OIR1 - Милавац – Бошњановић – Кућа Пере Јевтића – Вујина ћуприја – Николића
ћуприја – Врачевић, у дужини од 3.10 км;
2) OIR2 - Милавац – Бошњановић (Гај-Мало брдо) – Дучић, у дужини 5,10 км;
3) OIR3 - Милавац-Пландиште-Јајчић (школа) – веза са државним путем бр. 361, у
дужини од 5,20 км;
4) OIR4 - Цветановац-(Пауновића шума) – Школа – веза са државним путем бр. 361,
у дужини од 4,80 км;
5) OIR5 - Липље (Ибарски пут) - Кућа Антонијевић Љубивоја - Школа – Пољанице
– Шутци – Калањевци – Гај, веза број са државним путем бр. 365, у дужини од
13,20 км;
6) OIR6 - Моравци (Дом) – Ивановци – Липље (кружни пут), у дужини од 4,60 км.;
7) OIR7 - Љиг (Дом здравља – Оскоруша) веза са државним путем бр. 150, у дужини
од 6,20 км.;
8) OIR8 - Радивојевића воденица – Велишевац (кроз Жеравац) – Дом – Гробље –
Цвејовића кућа, у дужини од 7,10 км;
9) OIR9 - Мост на Палежничкој реци – Школа у Палежници – Кућа Милана
Јовановића, у дужини од 3,50 км;
10) OIR10 - Славковица – Којића ћуприја – Којићи – Миловановићи – Ба, у дужини од
7,80 км;
11) OIR11 - Лалинци (школа) – Пантићи – Славковица (Радивојевићи-Смиљанићи),
веза са државним путем бр. 357, у дужини од 9,3 км;
12) OIR12 - Славковица (Нешићи) – Доњи Бањани (Павловићи), у дужини од 7,20 км;
13) OIR13 - Пољанице (рег.пут бр. 202) – Гробље – Брајковац, у дужини од 5,80 км;
14) OIR14 - Ивановци – Козељ (Дом) – Белановица, у дужини од 9,90 км;
15) OIR15 - Козељ (школа) – Блажићи уз Угриновачку реку, у дужини од 2,80 км;
16) OIR16 - Врањевача – Шутци (Дом), у дужини од 3,20 км;
17) OIR17 - Добриловац – Шутци, у дужини од 4,80 км;
18) OIR18 - Љиг – Гукош (Беле стене) – Дићи, у дужини од 7,20 км;
19) OIR19 - Ивановци (Раскрсница-Козељица) – Доњи Бањани (Костића воденица), у
дужини од 3,10 км;
20) OIR20 - Ивановци (кућа Бушић Војислава) – Камаљ – Моравци, у дужини од 3,80
км.
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21) OIR21 - Бранчић (Муцина кућа) – Илића брдо – Дићи, у дужини од 4,20 км;
22) OIR22 - Живковци (Гај) – Медевачка греда – Качер – Живковци – Јевтовача –
Метаљка – Глог, у дужини од 7,40 км;
23) OIR23 – Државни пут бр. 150 – Дрењина – Никитовића брдо, веза са државним
путем бр. 364, у дужини од 3,10 км;
24) OIR24 - Белановица – Калањевци (Јовчићи – Догањићи) – Мрамор – Грмова коса
– Трбушница, у дужини од 4,50 км;
25) OIR25 - Рајац (Савчића кафана) – Ба (Лазић Драгомира колиба), у дужини од 5,50
км;
Укупна дужина свих саобраћајница општинских путева I реда на територији
Општине Љиг износи 142,40 км.
III УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА
Члан 6.
Управљање јавним путевима је делатност од општег интереса, која обухвата:
1) планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту јавног
пута;
2) вршење инвеститорске функције на пројектовању, изградњи, одржавању и
реконструкцији јавног пута, по овлашћењу инвеститора-општине;
3) организовање и обављање стручних послова на пројектовању, изградњи,
одржавању и реконструкцији јавног пута;
4) организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и
заштитом јавног пута ;
5) организовање наплате и контролу наплате накнада за употребу, јавног пута,
вршење јавних овлашћења;
6) праћење стања путне мреже;
7) заштиту јавног пута;
8) означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајнотехничким подацима за те путеве;
9) управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на јавном
путу.
Члан 7.
Делатност управљања, заштите и одржавања општинских путева и улица, може да
обавља јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект (у
даљем тексту: пружалац комуналне делатности), као управљач општинских путева и
улица, (у даљем тексту: Управљач јавног пута).
Вршилац комуналне делатности одржавања улица и путева мора испуњавати
минималне услове прописане чл. 14д-14ђ Уредбе о начину и условима за отпочињање
обављања комуналне делатности („Сл. гласник РС“ 13/2018, 66/2018 и 51/2019).
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Члан8.
Управљач јавног пута дужан је да најмање једном у току године, а најкасније до
1.септембра те године, поднесе годишњи извештај о извршеној контроли и оцени стања
путева којим управља.
Извештај из ст. 1. овог члана доставља се организационој јединици Општинске
управе у чијој надлежности су послови саобраћаја (у даљем тексту: Надлежна
организациона јединица Општинске управе).
Члан 9.
Управљач јавног пута доноси средњорочни план изградње, реконструкције,
одржавања и заштите путева, годишњи програм радова на изградњи, реконструкцији,
одржавању и заштити јавних путева, појединачне студије, уз предходно прибављено
мишљење надлежне организационе јединице Општинске управе.
Сагласност на акте из ст. 1. овог члана даје Општинско веће општине Љиг (у даљем
тексту: Општинско веће).
Управљач јавног пута дужан је да годишњи програм радова на одржавању и заштити
јавних путева, доставља на сагласност Општинском већу, најкасније до 1.новембра текуће
године за наредну године.
Члан 10.
Управљач јавног пута дужан је да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно
одржавање и заштиту пута у циљу несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.
Управљач јавног пута дужан је да одржавање и заштиту пута спроводи у складу са
прописима донетим на основу закона којим се уређују путеви, као и да се стара о заштити
животне средине.
Управљач јавног пута одговара за штету која настане корисницима пута због
пропуштања благовременог обављања радова на одржавању пута прописаним законом и
овом одлуком, односно због извођења тих радова супротно прописаним техничким
условима и начину њиховог извођења.
Члан 11.
Управљач јавног пута дужан је да обезбеди управљање саобраћајем на јавном путу у
складу са прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима.
Члан 12.
Управљач јавног пута дужан је да означава и води евиденцију о јавним путевима, у
складу са законом којим се уређују путеви.
Члан 13.
Управљачу јавног пута поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на:
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1) издавање услова за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију
саобраћајног прикључка на јавни пут и доношење решења инвеститору о испуњености
издатих услова;
2) издавање услова за израду техничке документације, односно за постављање
линијског инфраструктурног објекта на јавном путу и заштитном појасу јавног пута
(електроенергетски вод, гасовод, објекат висинског превоза, линијска инфраструктура
електронских комуникација, водоводна и канализациона инфраструктура и др.) и доношење
решења инвеститору о испуњености издатих услова;
3) издавање сагласности за одржавање спортске или друге приредбе на јавном путу;
4) издавање дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу;
5) издавање дозволе за прекомерно коришћење јавног пута;
6) издавање одобрења за постављање рекламних табли и паноа;
7) издавање одобрења за постављање уређаја за обавештавање или оглашавање на
јавном путу;
8) издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавном путу у случају
обављања радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута;
Акти из ст. 1. тач. 4), 5), 6), 7) и 8) овог члана издају се на основу претходно издатих
саобраћајно-техничких услова, утврђених законом.
Управљач јавног пута дужан је да одлучи по захтеву за:
1) издавање услова за израду техничке документације из ст. 1. тач. 1) и 2) овог члана
у року прописаном законом којим се уређује планирање и изградња;
2) издавање сагласности, односно дозволе из ст. 1. тач. 3), 4) и 8) овог члана, у року
од 8 радних дана од дана подношења захтева;
3) издавање дозволе, односно одобрења из ст. 1. тач. 5), 6) и 7) овог члана, у року од
30 дана од дана подношења захтева;
Против акта из става 1.овог члана, може се изјавити жалба Општинском већу, у року
од 15 дана од дана достављања тог акта.
Управљач јавног пута дужан је да о акту донетом у вршењу јавних овлашћења у
смислу ст.1 овог члана, води евиденцију коју ажурира на дневном нивоу и објављује на
својој интернет страници, у складу са законом.
Управљач јавног пута је дужан да примерак издатих сагласности у вршењу јавних
овлашћења доставља надлежној организационој јединици Општинске управе.
IV ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА
Члан 14.
Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута
обезбеђује се из:
1) накнада за употребу јавног пута;
2) буџета Републике Србије;
2) буџета општине;
3) финансијских кредита;
4) улагања домаћих и страних лица;
5) других извора у складу са законом.
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Члан 15.
За употребу јавног пута плаћају се накнаде, и то:
1) накнада за ванредни превоз;
2)накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за
обавештавање или оглашавање на јавном путу односно на другом земљишту које користи
управљач јавног пута;
3) накнада за прекомерно коришћење јавног пута, његовог дела или путног објекта;
4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута;
5) накнада за коришћење другог земљишта које користи управљач јавног пута;
6)накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и
телеграфских водова и сл. на јавном путу;
7)годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен
приступ са јавног пута.
Висина накнаде из става 1.овог члана утврђује се у складу са законом.
Средства остварена од накнаде из става 1.овог приход су буџета општине и користе
се за планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту јавних
путева, за трошкове коришћења и отплату кредита за наведене намене, као и за трошкове
функционисања управљача пута.
Накнада из ст. 1. тач. 6) овог члана не плаћа се ако су објекти, уређаји, опрема или
инсталације који се постављају на јавном путу у јавној својини Републике Србије, или
правног лица чији је оснивач Република Србија, односно у јавној својини општине, или
правног лица чији је оснивач или већински власник општине.
V ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПУТЕВА И ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ
Члан 16.
Ради спречавања угрожавања стабилности јавног пута и обезбеђивања услова за
несметано одвијање саобраћаја и режим саобраћаја на јавном путу:
1)радови на јавном путу (грађење, односно постављање линијског инфраструктурног
објекта на јавном путу, електроенергетски вод, гасовод, топловод, објекат висинског
превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна и канализациона
инфраструктура), могу се изводити ако су за извођење тих радова прибављени услови и
решење из чл.13. ст. 1. тач. 2. ове одлуке;
2)у заштитном појасу поред јавног пута ван насеља, забрањена је изградња
грађевинских или других објеката, као и грађење и постављање постројења, уређаја и
инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих, функционалних, садржаја
јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама јавног пута и
саобраћаја на јавном путу;
3)изградња, односно постављање, линијског инфраструктурног објекта,
електроенергетског вода, гасовода, топловода, објекта висинског превоза, линијске
инфраструктуре електронских комуникација, водоводне и канализационе инфраструктуре и
слично, може се изводити у заштитном појасу ако су за извођење тих радова прибављени
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услови и решење из чл. 13. ст. 1. тач. 2. ове одлуке, уз надзор над извођењем тих радова
који обезбеђује управљач јавног пута;
4) забрањено је подизање ограда, дрвећа и засада поред јавног пута, на начин којим
се омета захтевана прегледност јавног пута и угрожава безбедност саобраћаја;
5) на раскрсници јавног пута са другим путем у истом нивоу, морају се обезбедити
зоне захтеване прегледности у складу са техничким условима за пројектовање;
6) на растојању којим је одређена захтевана прегледност забрањено је подизати
засаде, ограде и дрвеће, остављати предмете и материјале, постављати постројења и
уређаје, градити објекте, односно вршити друге радње, којима се омета прегледност јавног
пута;
7)инфраструктурне објекте уграђене, односно постављене у јавни пут,
електроенергетски вод, гасовод, топловод, објекат висинског превоза, линијску
инфраструктуру електронских комуникација, водоводну и канализациону инфраструктуру,
лица која управљају тим објектима морају да их одржавају на начин којим се не оштећује
јавни пут, односно не угрожава безбедност саобраћаја или не омета одржавање јавног пута;
8)на местима на којима се окупљају грађани у великом броју или постоје интензивни
пешачки токови (спортски стадион, школе, и сл.) или на местима која се користе за држање
стоке у већем броју (пашњаци, ергеле и сл.), а која се налазе поред јавног пута са великом
густином саобраћајног тока, непосредни држаоци земљишта или објекта дужни су да
постављају и одржавају одговарајућу ограду којом се то место одваја од јавног пута, ако
управљач јавног пута утврди потребу за њеним постављањем и одреди услове и начин
постављања и одржавања ограде;
9)ради заштите јавног пута од воде, снежних лавина и других штетних утицаја, сусед
јавног пута дужан је да омогући слободно отицање воде, постављање снегобрана и
одлагање снега са јавног пута на његово земљиште уз накнаду, као и да омогући прилаз
јавном путу или путном објекту ради извођење радова на одржавању јавног пута или
путног објекта уз накнаду проузроковане штете, у складу са законом;
10) ради заштите јавног пута од спирања и одроњавања, управљач јавног пута дужан
је, ако природа земљишта допушта, да косине усека, засека и насипа, као и путно земљиште
осигура хортикултурним и другим мерама, тако да се не умањује захтевана прегледност и
безбедност саобраћаја на јавном путу;
11) рекламне табле, рекламни панои, уређаји за обавештавање или оглашавање могу
се постављати на општинском путу и поред тог пута на удаљености од 5 метара, мерено са
спољне стране од ивице коловоза;
12) предузимају се друге мере, у складу са Законом.
Члан 17.
Заштитни појас са сваке стране јавног пута, ван насеља, има ширину пет метара.
Ширина заштитног појаса из става 1.овог члана примењује се и у насељима, осим
ако то није другачије одређено планским документом.
Члан 18.
Граница експропријације за општинске путеве у изградњи налази се са сваке стране
општинског пута, мерено са спољне стране од границе путног земљишта, на минималном
одстојању од један метар.
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Члан 19.
Појас контролисане изградње, мерено од граница заштитног појаса општинског
пута, ван насеља је пет метара.
Изградња објеката у појасу контролисане изградње дозвољена је на основу донетих
планских докумената који обухватају тај појас.
Члан 20.
Саобраћајни прикључак на јавни пут гради се у складу са законом којим се уређује
планирање и изградња и на основу издатих услова и решења из чл. 13. ст. 1. тач. 1) ове
одлуке.
Управљач јавног пута издаће решење из ст. 1. овог члана ако утврди да су
кумулативно испуњени законом прописани услови.
Општина је дужна да планском документацијом смањи број саобраћајних
прикључака на државни пут на најмањи могући број.
Члан 21.
На јавном путу забрањено је:
1) трајно заузимање пута, а привремено заузеће пута је могуће уз претходно
прибављену сагласност управљача пута;
2) извођење радова на путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом,
одржавањем и заштитом пута, без сагласност управљача пута;
3) извођење радова носилаца права службености и других права установљених на
путу којима се оштећује пут или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја;
4) испуштање вода, отпадних вода и других течности на пут;
5) спречавање отицања воде са пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз
труп пута и спречавање даљег отицања воде ка њиховим реципијентима;
6) просипање, остављање или бацање материјала, ствари и смећа на пут;
7) замашћивање пута мазивима или другим сличним материјалима;
8) постављање и коришћење светла или других уређаја, односно предмета на путу и
поред пута којим се омета безбедно одвијање саобраћаја на путу;
9) извођење пољопривредних радова на банкинама, косинама и путном земљишту;
10) вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета по путу (греде,
балвани, гране, камени блокови, плугови, дрљаче и сл.);
11) спуштање низ косине засека, усека и насипа пута, дрвене грађе, дрва за огрев,
камења и другог материјала;
12) паљење траве и другог растиња на путу, као и отпадних предмета и материјала;
13) паљење траве и другог растиња на земљишту суседа пута, уколико се тиме
угрожава безбедност одвијања саобраћаја и умањује захтевана прегледност на путу;
14) кочење запрежних возила спречавањем окретања точкова;
15) укључивање возила на путу и искључивање са пута ван прикључка или укрштаја;
16) заустављање или остављање возила којим се омета коришћење пута;
17) нерегулисано вођење бујичних водотокова који могу да оштете пут;
18) свако друго чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут, умањује
захтевана прегледност, омета одвијање саобраћаја, односно угрожава безбедно одвијање
саобраћаја на путу.
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Члан 22.
Власници, односно непосредни држаоци земљишта које се граничи са јавним путевима дужни су редовно уређивати стабла, обалу, растиње и живицу поред пута.
Гране стабала које су над коловозом и тротоаром, као и обале, живице и растиње
које залази у путни појас морају се уклањати у висини мањој од 7 метара, рачунајући од
највише тачке коловоза.
Обале, живице и растиње које залази у путни појас може се уредити као зелена
ограда, тако да не угрожава прегледност пута, уз обезбеђење природног сушења коловоза
пута.У супротном, обале, живице и растиње уклањају се у целости.
Члан 23.
Управљач јавног пута дужан је да, у складу са законом:
1) у обављању послова заштите јавног пута, свакодневно спроводи активности на
утврђивању заузећа јавног пута, бесправног извођење радова на јавном путу и у заштитном
појасу и свих других чињења којима се битно оштећује или би се могао оштетити јавни пут
или ометати безбедно одвијање саобраћаја на јавном путу, те да у тим случајевима, без
одлагања, поднесе надлежном Одељењу за инспекције послове писани захтев који се
заснива на тачном и потпуном чињеничном стању, ради спровођења инспекцијских мера;
2) код надлежне организационе јединице Општинске управе покрене поступак за
ограничавање коришћења јавног пута, ако је јавни пут у таквом стању да: саобраћај није
могућ или је могућ саобраћај само појединих врста возила; саобраћај појединих врста
возила може бити штетан за јавни пут и ако то захтевају основни разлози који се односе на
заштиту јавног пута и безбедност саобраћаја; да истовремено са покретањем поступка за
ограничење коришћења јавног пута предузме мере обезбеђења јавног пута постављањем
саобраћајне сигнализације; као и да о предузетим мерама обавештава министарство
надлежно за унутрашње послове, а јавност путем средстава јавног информисања;
3) најкасније до 1. октобра текуће године покреће поступак за доношење решења о
техничком регулисању саобраћаја за период од 1. новембра текуће календарске године до 1.
априла наредне календарске године, које доноси надлежна организациона јединица
Општинске управе најкасније до 15. октобра текуће календарске године;
4) донесе план зимског одржавања јавних путева, који садржи програм активности
на зимском одржавању са приказом локација на којима се врши постављање саобраћајних
знакова, а који је саставни део решења из става 1.тач. 3) овог члана;
5) путем средстава јавног информисања благовремено обавести учеснике у
саобраћају о измени режима саобраћаја на јавним путевима у периоду од 1. новембра
текуће календарске године до 1. априла наредне календарске године;
6) о постављеној саобраћајној сигнализацији у складу са изменом режима саобраћаја
из ст. 1.тач. 3) овог члана обавести министарство надлежно за унутрашње послове и
надлежно Одељење за инспекцијске послове .
Члан 24.
Моторна и прикључна возила која саобраћају на јавним путевима морају имати
точкове са пнеуматицима.
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Изузетно из ст. 1. овог члана, возило са гусеницама може саобраћати на јавном путу
са савременим коловозним застором ако су гусенице заштићене облогом са равним
површинама или другим одговарајућим облогама.
Возила Војске Србије, не морају да испуњавају услове из ст. 2. овог члана, а
управљач јавног пута има право на накнаду штете која је тиме проузрокована.
Запрежна возила укупне масе до три тоне приликом учешћа у саобраћају на путу, не
морају имати точкове са пнеуматицима.
Члан 25.
Превоз возилом, односно скупом возила која сама или са теретом прекорачују
прописима дозвољено осовинско оптерећење, највећу дозвољену укупну масу, ширину,
дужину или висину, сматра се ванредним превозом.
Ванредни превоз може се вршити на територији Републике Србије у друмском
саобраћају, односно међународном превозу у друмском саобраћају, на основу дозволе коју
на захтев власника, односно корисника возила, издаје управљач јавног пута за сваки
појединачни превоз, односно више превоза.
Услови које мора да испуни подносилац захтева за издавање дозволе за ванредни
превоз су:
1) да је регистрован у Републици Србији;
2) да је превозник правно лице или предузетник, коме је претежна делатност
друмски превоз терета или обавља остале пратеће делатности у саобраћају.
Страни превозник захтев за издавање дозволе за ванредни превоз подноси преко
лица из ст. 3. овог члана.
Дозволом из ст. 2. овог члана одређује се начин и услови превоза, као и износ
накнаде за ванредни превоз.
Дозвола за ванредни превоз издаје се за више превоза или један превоз и једно
возило, односно скуп возила.
Изузетно од одредбе ст. 6. овог члана, за ванредне превозе који се обављају у исто
време и релацији са више возила, односно скупова возила, управљач јавног пута може
издати једну дозволу, под условом да се возила крећу у колони.
Када је дозволом за ванредни превоз условљено да се ванредни превоз мора обавити
уз пратњу возила министарства надлежног за унутрашње послове, дозвола за ванредни
превоз издаје се по предходно прибављеној сагласности тог министарства.
Дозволу за ванредни превоз управљач јавног пута не може издати ако техничко
експлоатационе карактеристике јавног пута на којем се обавља ванредни превоз не
омогућавају безбедан саобраћај возила, односно скупа возила којим се обавља ванредни
превоз, као и свих осталих учесника у саобраћају на том путу.
Члан 26.
Евиденцију о издатим дозволама за ванредни превоз води управљач јавног пута у
писаној, односно електронској форми, у складу са законом.
Управљач јавног пута дужан је да на својој интернет страници објављује евиденцију
о издатим дозволама за ванредни превоз, ажурирану на дневном нивоу.
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Члан 27.
Ванредни превоз може се обављати без дозволе за ванредни превоз, у случају када се
превоз обавља за:
1) потребе одбране земље;
2) потребе спречавања и отклањања последица елементарних непогода и других
несрећа;
3) извршавање задатака из делокруга министарства надлежног за унутрашње
послове, односно службе за ванредне ситуације, ако се ванредни превоз обавља под
надзором министарства надлежног за послове одбране, односно министарства надлежног за
унутрашње послове, односно службе за ванредне ситуације.
О обављању ванредног превоза из ст. 1. овог члана обавештава се министарство
надлежно за унутрашње послове.
Члан 28.
Ванредни превоз се мора обављати на прописан начин са условима утврђеним у
дозволи за ванредни превоз.
Лице које обавља ванредни превоз дужно је да надокнади штету управљачу јавног
пута која је настала услед обављања ванредног превоза на јавном путу.
Када је дозволом за ванредни превоз утврђено да се ванредни превоз мора обављати
уз пратњу возила министарства надлежног за унутрашње послове, трошкове праћења сноси
лице које обавља ванредни превоз.
Члан 29.
Контролу ванредног превоза на јавном путу врши саобраћајни инспектор.
Мерење осовинских оптерећења, укупне масе и димензија возила која саобраћају на
јавном путу врши управљач јавног пута уз присуство овлашћеног лица надлежне
организационе јединице Општинске управе.
Возило којим се обавља ванредни превоз без дозволе из чл.25 ст. 2. ове одлуке,
саобраћајни инспектор искључује из саобраћаја на јавном путу и одређује место паркирања
возила до прибављања дозволе.
За време трајања искључења из саобраћаја забрањено је коришћење возила које је у
вршењу контроле искључено.
Дозволу за ванредни превоз управљач јавног пута не може издати ако лице које
обавља ванредни превоз није измирило трошкове прописане законом, а који су настали при
предходно обављеним ванредним превозима.
Члан 30.
Прекомерна употреба јавног пута подразумева привремено или трајно учешће
тешких теретних возила у проценту већем од 50% у односу на укупан број теретних возила
на одређеном јавном путу или његовом делу, који се обавља за потребе лица које изводи
радове на изградњи или реконструкцији или обавља привредну делатност чија природа
захтева тако извршене превозе (експлоатација камена, минерала, угља, дрвета и сл.).
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Под тешким теретним возилима из ст. 1. овог члана, сматрају се возила укупне масе
од 7,5 тона.
Правна или физичка лица чије обављање привредне делатности захтева прекомерну
употребу јавног пута теретним возилима, плаћају накнаду за прекомерну употребу јавног
пута, његовог дела или путног објекта.
Члан 31.
Лице које је власник, односно држалац ствари, материја или возила са кога потичу
ствари, односно материје, које су се нашле на јавном путу и које могу оштетити јавни пут
или угрозити безбедност саобраћаја, дужно је да их без одлагања уклони или означи.
Ако лице које је власник, односно држалац ствари, материја или возила са кога
потичу ствари односно материје, не поступи на начин прописан у ст. 1. овог члана,
управљач јавног пута дужан је да предузме мере да се ствари, односно материје уклоне или
означе, у року који не може бити дужи од 12 сати.
Трошкове уклањања ствари и материја са јавног пута, односно њихово означавање
из ст. 2. овог члана сноси лице које је власник, односно држалац ствари, материја или
возила са кога потичу ствари, односно материје које су се нашле на јавном путу.
Уклањање ствари и материја са јавног пута мора бити извршено без наношења штете
јавном путу.
Члан 32.
Лице које је возач, власник или држалац онеспособљеног возила за даљу вожњу на
јавном путу, дужно је да ради безбедног одвијања саобраћаја, одмах означи возило на
начин одређен прописима о безбедности саобраћаја и предузме мере да се возило у
најкраћем року, који не може бити дужи од два сата, уклони са јавног пута.
Ако лице које је возач, власник или држалац онеспособљеног возила за даљу вожњу
на јавном путу, не поступи на начин прописан ставом 1.овог члана, управљач јавног пута је
дужан да одмах предузме мере за означавање, односно уклањање тог возила у року који не
може бити дужи од два сата од истека рока из става 1. овог члана.
Трошкове уклањања возила са јавног пута, односно њихово означавање из става
2.овог члана сноси лице које је возач, власник или држалац онеспособљеног возила за даљу
вожњу на јавном путу.
Уклањање возила са јавног пута мора бити извршено без наношења штете јавном
путу.
Члан 33.
У случају одржавање спортске, односно друге приредбе на јавном путу, према
закону којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима, а која захтева обуставу
саобраћаја или другу измену у режиму саобраћаја, надлежна организациона јединица
Општинске управе доноси решење о техничком регулисању саобраћаја, чији је саставни део
саобраћајни пројекат.
Решење из става 1.овог члана доноси се по претходно прибављеној сагласности
управљача јавног пута на којем се одржава спортска, односно друга приредба на јавном
путу и управљача јавног пута на који се саобраћај преусмерава.
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Организатор спортске, односно друге приредбе сноси трошкове постављања
саобраћајне сигнализације и опреме којом се врши обустава саобраћаја или измена у
режиму саобраћаја, као и трошкове обавештавања јавности и предузетих мера обезбеђења.
Решење из става 1.овог члана надлежна организациона јединица Општинске управе
доставља организатору спортске, односно друге приредбе, министарству надлежном за
унутрашње послове и управљачу јавног пута на којем ће се одржати спортска или друга
приредба.
Члан 34.
Управљач јавног пута дужан је да благовремено и на погодан начин обавештава
јавност и кориснике путева о стању и проходности, а у случају предвиђених ограничења,
односно обустава саобраћаја на јавном путу, у року од 48 сати пре почетка примене
наведених мера.
Члан 35.
Надлежна организациона јединица Општинске управе доноси решење о обустави
саобраћаја или обустави саобраћаја одређене врсте возила на јавном путу, његовом делу
или путном објекту, на захте управљача јавног пута, у следећим случајевима:
1) ако се јавни пут налази у таквом стању да се на њему не може одвијати саобраћај
или се не може одвијати саобраћај одређене врсте возила;
2) ако би учешће одређених категорија возила у саобраћају наносило штету јавном
путу, његовом делу или путном објекту;
3) ако то захтева извођење радова на реконструкцији и одржавању јавног пута;
4) ако то захтевају други разлози заштите јавног пута и безбедности саобраћаја на
јавном путу.
Обустава саобраћаја на јавном путу, његовом делу или путном објекту, може бити
привремена, а обустава саобраћаја за одређене врсте возила на јавном путу, његовом делу
или путном објекту, може бити привремена или стална.
Истовремено са покретањем поступка из става 1.овог члана, управљач јавног пута
предузима мере обезбеђења јавног пута постављањем привремене саобраћајне
сигнализације и обавештава министарство унутрашњих послова о обустави саобраћаја из
става 1. овог члана и јавност путем средстава јавног информисања.
VI ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА
Члан 36.
Одржавање јавног пута обухвата редовно одржавање, рехабилитацију и ургентно
одржавање.
При извођењу радова на одржавању јавног пута управљач јавног пута дужан је да
омогући безбедно одвијање саобраћаја.
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Члан 37.
Редовно одржавање обухвата скуп активности, мера и радова, утврђених законом,
који се предузимају током дела или целе календарске године, на путној мрежи или на
појединим деоницама пута, ради одржавања и очувања функционалне исправности јавног
пута, путних објеката, саобраћајне сигнализације и опреме пута.
Управљач јавног пута дужан је да изради саобраћајни пројекат који садржи начине
обезбеђења зона радова на редовном одржавању јавног пута.
Управљач јавног пута надлежној организационој јединици Општинске управе
подноси захтев за доношење решења о техничком регулисању саобраћаја чији је саставни
део саобраћајни пројекат из става 2.овог члана.
Управљач јавног пута поставља привремену саобраћајну сигнализацију и опрему на
основу решења о техничком регулисању саобраћаја које издаје надлежна организациона
јединица Општинске управе.
Решење из става 4.овог члана издаје се са роком важења од годину дана од дана
издавања решења.
Члан 38.
Рехабилитација јавног пута јесте врста одржавања, односно извођења радова на
јавном путу и путном објекту у границама путног земљишта, утврђених законом, ради
очувања карактеристика јавног пута у истом или приближно истом стању које је било у
тренутку његове изградње или последње реконструкције.
Управљач јавног пута 15 дана пре почетка радова обавештава надлежну
организациону јединицу Општинске управе о намери извођења радова на рехабилитацији
уз достављање техничког описа и предмера и предрачуна радова, као и захтева за
доношење решења о техничком регулисању саобраћаја чији је саставни део саобраћајни
пројекат.
Управљач јавног пута је дужан да образује независну комисију која врши технички
преглед изведених радова на рехабилитацији.
Управљач јавног пута дужан је да надлежној организационој јединици Општинске
управе достави извештај о изведеним радовима на рехабилитацији јавног пута оверен од
стране стручног надзора са записником о извршеном техничком прегледу изведених
радова, у року од 30 дана од дана завршетка радова.
Члан 39.
Радови на ургентном одржавању јавних путева обухватају радове који се морају
хитно извести ради отклањања штетних последица насталим елементарним непогодама и
другим несрећама, ванредним непредвиђеним околностима и обезбеђивања проходности
пута и безбедног одвијања саобраћаја.
Управљач јавног пута је дужан да у року од три дана од почетка радова на
ургентном одржавању обавести надлежно Одељење за послове инспекције уз приложени
опис узрока и предузетих мера.
Уколико Одељење за послове инспекције процени да обим и врста предузетих
радова превазилази хитне радове упутиће управљача пута на примену одредаба закона
којима се уређују послови на изградњи и реконструкцији путева.
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Управљач јавног пута дужан је да обезбеди саобраћајни пројекат који садржи начине
обезбеђења зоне радова на ургентном одржавању јавног пута.
Надлежна организациона јединица Општинске управе, на захтев управљача јавног
пута, доноси решење о техничком регулисању саобраћаја, чији је саставни део саобраћајни
пројекат из става 4.овог члана.
Решење из става 5.овог члана издаје се са роком важења од годину дана.
Саобраћајни инспектор Одељења за послове инспекције може дати обавезујуће
налоге за предузимање додатних мера заштите зоне радова.
Члан 40.
Радови на одржавању јавног пута по правилу се изводе тако да се не обуставља
саобраћај на јавном путу.
Ако се радови из става 1. овог члана не могу извести без обуставе саобраћаја на
јавном путу, на захтев управљача јавног пута, надлежна организациона јединица
Општинске управе доноси решење о обустави саобраћаја, по претходно прибављеном
мишљењу министарства унутрашњих послова и претходно прибављеној сагласности
управљача јавног пута на који се преусмерава саобраћај.
Саставни део решења става 2.овог члана је саобраћајни пројекат.
У случају обуставе саобраћаја из става 2.овог члана, управљач јавног пута на коме је
саобраћај обустављен, дужан је да путем средстава јавног информисања обавести јавност
48 сати пре почетка обуставе саобраћаја.
Управљач јавног пута дужан је да обавести министарство унутрашњих послова о
почетку извођења радова из чл.36-38 ове одлуке и техничком регулисању саобраћаја за
време извођења тих радова.
VII ПОСЕБНИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА
Члан 41.
Изградња и реконструкција јавног пута врши се у складу са законом којим се уређују
планирање и изградња и у складу са законом о путевима.
Путни објекти јавног пута морају се изградити тако да ширина коловоза на или у
путном објекту не буде мања од ширине коловоза јавног пута ван путног објекта.
Члан 42.
Инвеститор је дужан да, најмање осам дана пре почетка радова на изградњи,
односно реконструкцији јавног пута или путног објекта, о томе обавести јавност путем
средстава јавног информисања или на други уобичајени начин.
Лица која управљају инфраструктурним објектима уграђеним, односно постављеним
у јавни пут, односно у путни објекат: електроенергетски вод, гасовод, објекат висинског
превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна и канализациона
инфраструктура, усклађују радове на инфраструктурним објектима уграђеним, односно
постављеним у јавни пут, односно у путни објекат, са радовима на реконструкцији јавног
пута.
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Инвеститор је дужан да, најмање 30 дана пре почетка радова на изградњи, односно
реконструкцији јавног пута или путног објекта, писменим путем обавести лица из става
2.овог члана о почетку радова.
Лица из става 2.овог члана дужна су да при реконструкцији или извођењу других
радова на јавном путу о свом трошку, а при изградњи јавног пута о трошку инвеститора
изградње јавног пута, изместе објекте, постројења, уређаје, инсталације и водове или их
прилагоде насталим променама.
У случају да лица из става 2. овог члана не изместе, односно не прилагоде објекте,
постројења, уређаје, инсталације и водове до почетка извођења радова на реконструкцији
јавног пута или извођењу других радова на јавном путу, инвеститор радова на јавном путу
има право да измести или прилагоди објекте, постројења, уређаје, инсталације и водове о
трошку лица које управља наведеним објектима.
Члан 43.
Аутобуско стајалиште на јавном путу, осим улице, мора се изградити ван коловоза
јавног пута, осим када то није могуће због услова на терену.
На државном путу може се изградити аутобуско стајалиште на захтев општине, уз
претходно прибављање сагласности управљача државног пута.
У складу са потребама општине за изградњу аутобуских стајалишта, управљач
државног пута приликом изградње или реконструкције државног пута утврђује локације
аутобуских стајалишта у оквиру пројектне документације за наведене путеве.
Општина сноси трошкове израде техничке документације и изградње аутобуског
стајалишта из ст. 2. овог члана.
Члан 44.
Управљач јавног пута дужан је да обезбеди заштиту јавног пута и саобраћаја на том
путу на местима подложним одроњавању или изложеним снежним наносима, бујицама и
јаким ветровима.
Заштита из ст. 1. овог члана обезбеђује се:
1) изградњом сталних објеката (потпорни, обложни, преградни и ветробрански
зидови и сл.);
2) сађењем заштитних шумских појасева и других засада на прописаном одстојању
од коловоза у оквиру путног земљишта;
3) постављањем привремених направа (палисаде, дрвене лесе, металне решетке и
сл.).
VIII ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ КОЈЕ ЈАВНИ ПУТ МОРА ДА ИСПУН СА АСПЕКТА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Члан 45.
Управљач јавног пута дужан је да најмање једном у периоду од пет година обезбеди
пројекте Мапирање ризика, односно пројекте идентификације и рангирања опасних места
(црне тачке) на путевима којима управља.

32
За најризичнија опасна места и деонице управљач јавног пута дужан је да детаљно
сагледа проблеме безбедности саобраћаја и предузме мере за отклањање ризика.
Мапирање ризика и идентификацију и рангирање опасних места спроводи стручни
тим који је независан од управљача јавног пута и чији је најмање један члан лиценцирани
ревизор, односно проверавач, у складу са законом и пратећим подзаконским актом којим се
уређују путеви.
Члан 46.
У случају настанка саобраћајне незгоде са погинулим лицем, управљач јавног пута
дужан је да обезбеди независну оцену доприноса јавног пута настанку, односно
последицама саобраћајне незгоде (у даљем тексту: Независна оцена), у року од 30 дана од
дана пријема извештаја о саобраћајној незгоди, у складу са законом.
Независну оцену спроводи стручни тим који је независан од управљача јавног пута и
чији је најмање један члан лиценцирани ревизор, односно проверавач, у складу са законом
и пратећим подзаконским актом којим се уређују путеви.
Управљач јавног пута дужан је да достави Независну оцену надлежном Одељењу за
послове инспекције у року од 30 дана од дана њеног пријема.
На основу Независне оцене, у којој је утврђено да је пут допринео настанку, односно
последицама саобраћајне незгоде, управљач јавног пута у року од 60 дана од дана добијања
Независне оцене предузима мере ради унапређења безбедности пута и спречавања настанка
саобраћајних незгода, односно тежих последица саобраћајних незгода.
IX НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ
Члан 47.
Обављање послова који се односе на изградњу, реконструкцију, одржавање,
заштиту, коришћење, развој и управљање некатегорисаним путевима у насељу, уређује и
обезбеђује управљач јавног пута.
Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите некатегорисаних
путева обезбеђује се из средстава буџета општине, у складу са законом којим се уређује
финансирање локалне самоуправе.
Члан 48.
На некатегорисаном путу забрањено је без сагласности и одобрења управљача:
1) привремено или трајно заузимање пута;
2) извођење радова на путу који нису у вези са одржавањем и заштитом пута,
извођење радова носилаца права службености и других права установљених на путу којима
се оштећује пут или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја.
Члан 49.
На некатегорисаном путу забрањено је:
1) испуштање воде, отпадних вода и других течности на пут;
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2) спречавање отицања воде са пута а посебно из путног јарка и из пропуста кроз
труп пута и спречавање даљег отицања воде;
3) просипање, остављање или бацање материјала, предмета и смећа на пут;
4) орање и извођење других пољопривредних радова на путу, банкинама и косинама;
5) вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета на путу (греде, балвани,
гране, камење, плугови, дрљаче и др.);
6) заустављање или остављање возила којим се омета коришћење пута;
7) свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут, или ометати
одвијање саобраћаја на путу.
Члан 50.
Управљач је дужан да једном годишње спроведе поступак изјашњавања корисника
о квалитету пружања комуналних услуга (у даљем тексту: Изјашњавање) у трајању од
најмање 30 дана.
Јавни позив за изјашњавање из става 1.овог члана, Управљач објављује у
средствима јавног информисања, на званичној интернет страници општине Љиг
https://www.ljig.rs и интернет страници Управљача.
Изјашњавање се може организовати и електронским путем.
Управљач је дужан да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања достави
надлежном Одељењу општинске управе извештај о резултатима изјашњавања корисника о
квалитету пружања комуналних услуга.
Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да већина
корисника није задовољна пруженом комуналном услугом,Општинско веће покреће
поступак преиспитивања рада тог вршиоца комуналне делатности и налаже му да отклони
недостатке који су наведени у изјашњавању корисника у року који не може бити дужи од 90
дана.

Уколико вршилац комуналне делатности не поступи у складу са ставом 5.овог члана
у погледу отклањања недостатака квалитета пружене комуналне услуге, општина може
раскинути закључен уговор о поверавању и поверити обављање комуналне делатности
другом вршиоцу комуналне делатности који испуњава услове.
X НАДЗОР
Члан 51.
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши организациона јединица
Општинске управе у чијој надлежности су послови саобраћаја.
Инспекцијски надзор врши саобраћајни инспектор.
Саобраћајни инспектор, у вршењу послова инспекцијског надзора над применом ове
одлуке и других прописа којима се уређује одржавање и заштита општинских путева, улица
и некатегорисаних путева има права, дужности и овлашћења републичког инспектора за
државне путеве прописане законом.
Члан 52.
Саобраћајни инспектор има право да проверава:
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1) радове на одржавању јавног и некатегорисаног пута, његовог дела и путног
објекта;
2) техничку и другу документацију за одржавање јавног и некатегорисаног пута,
његовог дела и путног објекта;
3) стање јавног и некатегорисаног пута, његовог дела и путног објекта;
4) правилно одржавање јавног и некатегорисаног пута, његовог дела и путног
објекта у складу са техничким и другим прописима и условима којима се осигурава
стабилност пута, његовог дела и путног објекта за безбедно и несметано одвијање
саобраћаја;
5) услове одвијање саобраћаја на јавном и некатегорисаном путу;
6) да ли се правилно и редовно спроводе прописане мере заштите јавног и
некатегорисаног пута;
7) примену техничких прописа, стандарда и норми квалитета приликом извођења
радова и употребе материјала при одржавању јавног и некатегорисаног пута;
8) да ли се ванредни превоз врши са дозволом, односно у складу са условима
прописаним дозволом:
9) обавља и друге послове у складу са законом.
У вршењу контроле из чл. 28. ове одлуке, саобраћајни инспектор има право да на
јавним путевима зауставља возила, осим возила Војске Србије, возила хитне помоћи и
возила министарства надлежног за унутрашње послове.
Заустављање возила из ст.2. овог члана врши се истицањем стоп таблице.
На основи стоп таблице коју користи саобраћајни инспектор исписан је текст "СТОП
ИНСПЕКЦИЈА".
Члан 53.
У вршењу инспекцијског надзора, саобраћајни инспектор је овлашћен да:
1) забрани извршење радова који се изводе противно закону и другим прописима,
техничким прописима и стандардима и нормама квалитета приликом извођење радова и
употребе материјала при одржавању јавног и некатегорисаног пута, његовог дела и путног
објекта, противно условима одвијање саобраћаја на јавном путу, његовом делу и путном
објекту, или противно прописаним мерама заштите јавног пута, његовог дела и путног
објекта;
2) предложи органу надлежном за техничко регулисање саобраћаја обуставу
саобраћаја одређене категорије возила на јавном путу, његовом делу и путном објекту;
3) наложи отклањање насталих недостатака на јавном и некатегорисаном путу,
његовом делу и путном објекту, услед непредвиђених и непланираних околности којима се
угрожава или може бити угрожена безбедност саобраћаја;
4) наложи уклањање ограда, дрвећа, растиња, засада, грађевинског и другог
материјала и натписа подигнутих, остављених или постављених супротно одредбама ове
одлуке;
5) наложи уклањање објеката, цевовода, водова, инсталација, натписа, ограда,
дрвећа, растиња, засада, грађевинског и другог материјала са јавног пута, његовог дела,
путног објекта и путног земљишта, осим објеката, цевовода, водова и инсталација за које је
установљено право службености или друго право одређено законом и овом одлуком;
6) забрани радове који се изводе у непосредној близини јавног пута, његовог дела и
путног објекта, а који могу угрозити њихову стабилност и безбедност саобраћаја;
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7) наложи уклањање саобраћајне сигнализације и опреме на јавном путу, која није
постављена на основу решења надлежне организационе јединице Општинске управе;
8) искључи из саобраћаја на јавном путу возило којим се обавља ванредни превоз без
дозволе или противно условима датим у дозволи за ванредни превоз;
9) наложи управљачу јавног пута постављање физичких препрека којима се
онемогућава прикључење на јавни пут, саобраћајним прикључком или укрштањем путева,
односно прикључком прилазног пута на јавни пут, до прибављање употребне дозволе за
прикључак;
10) наложи уклањање ствари, односно материја које су се нашле на јавном путу и
које могу оштетити јавни пут или угрожавају безбедност саобраћаја, као и онеспособљеног
возила за даљу вожњу којим се омета коришћење јавног пута;
11) предузме друге радње у складу са законом.
Члан 54.
Против решења саобраћајног инспектора може се изјавити жалба Општинском већу
у року од петнаест дана од дана достављања.
Жалба се подноси преко надлежног Одељења Општинске управе за послове
инспекције.
Жалба изјављена против решења из ст. 1. овог члана не одлаже извршење решења
којим се:
1) забрањују, односно обустављају радови;
2) привремено обуставља саобраћај на јавном путу, његовом делу или путном
објекту;
3) налаже отклањање недостатака на јавном путу, његовом делу или путном објекту
којим се угрожава или може бити угрожена безбедност саобраћаја;
4) налаже уклањање објеката, цевовода, водова, инсталација, натписа, ограда,
дрвећа, засада, грађевинског и другог материјала са јавног пута, његовог дела, путног
објекта или путног земљишта, осим објеката, цевовода, водова и инсталација за које је
установљено право службености или друго право одређено законом;
5) искључује из саобраћаја на јавном путу возило којим се обавља ванредни превоз
без дозволе.
XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 55.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај
издавањем прекршајног налога управљач јавног пута ако:
1) не поступи у складу са чл. 10. ст. 1;
2) одржавање и заштиту пута не спроводи у складу са прописима донетим на основу
закона (чл. 10. ст. 2);
3) не обезбеди управљање саобраћајем на јавном путу у складу са прописима којима
се уређује безбедност саобраћаја на јавном путу (чл. 11);
4) не означава и не води евиденцију о јавним путевима (чл. 12);
5) не одлучује по захтевима у складу са чл. 13. ст. 3);
6) не води евиденцију, односно не поступа у складу са чл. 13. ст. 5 и 6;
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7) не обезбеди надзор извођења радова на изградњи објеката и постављање
постројења, уређаја и инсталација у смислу чл. 16. ст. 1 тач.3);
8) ради заштите јавног пута од спирања и одроњавања не поступи у складу са чл. 16.
ст. 1. тач. 10);
9) решења издаје противно чл. 20. ст. 2;
10) поступа противно чл. 23;
11) дозволу за ванредни превоз издаје противно чл. 25. ст. 9;
12) не води евиденцију о издатим дозволама и не објављује је у складу са чл. 26;
13) издаје дозволу за ванредни превоз противно чл. 29. ст. 5;
14) не поступи у складу са чл. 31. ст. 2;
15) не поступи у складу са чл. 32. ст. 2;
16) не обавештава јавност и кориснике путева о стању и проходности путева (чл. 34);
17) не поднесе захтев за обуставу саобраћаја у случајевима из чл. 35. ст. 1;
18) не предузме мере обезбеђења јавног пута постављањем привремене саобраћајне
сигнализације (чл. 35. ст. 3);
19) приликом извођења радова на одржавању јавног пута не омогући безбедно
одвијање саобраћаја (чл. 36. ст. 2);
20) не поступи у складу са чл. 37;
21) не поступи у складу са чл. 38;
22) не поступи у складу са чл. 39;
23) не обавести јавност о обустави саобраћаја у складу са чл. 40. ст. 4:
24) не обавести МУП о почетку извођења радова у складу са чл. 40 ст. 5;
25) не обезбеди заштиту јавног пута и саобраћаја на том путу на местима подложним
одроњавању или изложеним снежним наносима, бујицама и јаким ветровима (чл. 44);
26) не поступи у складу са чл. 45;
27) не поступи у складу са чл. 46;
28) не поступи по решењу саобраћајног инспектора.
За прекршај из става 1.овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу,
издавањем прекршајног налога новчаном казном у износу од 20.000,00 динара.
Члан 56.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај
издавањем прекршајног налога правно лице ако:
1) изводи радове на јавном путу а за извођење тих радова није прибавио прописане
услове и решење (чл. 16. ст. 1. тач. 1);
2) у заштитном појасу поред јавног пута ван насеља изводи радове на изградњи
објеката чија је изградња забрањена (чл. 16. ст. 1. тач. 2);
3) изводи радове у заштитном појасу а за извођење тих радова није прибавио
прописане услове и решење (чл. 16. ст. 1. тач. 3);
4) подиже ограде, дрвећа и засаде поред јавног пута на начин којим се омета
захтевана прегледност јавног пута (чл. 16. ст. 1. тач. 4);
5) у зони захтеване прегледности раскрсница јавног пута подиже засаде, ограде и
дрвеће, оставља предмете и материјале, поставља постројења и уређаје, гради објекте,
односно врши друге радње којима се омета прегледност јавног пута (чл. 16. ст. 1. тач. 6);
6) не одржава објекте на начин којим се не оштећује јавни пут, односно не угрожава
безбедност саобраћаја или не омета одржавање јавног пута (чл. 16. ст. 1. тач. 7);

37
7) не поставља и не одржава ограду у складу са чл. 16. ст. 1. тач. 8;
8) не омогући слободно отицање воде, постављање снегобрана и одлагање снега са
јавног пута, односно не омогући прилаз јавном путу или путном објекту ради одржавања
јавног пута, односно путног објекта (чл. 16. ст. 1. тач. 9);
9) рекламне табле, рекламне паное, уређаје за обавештење или оглашавање не
поставља у складу са чл. 16. ст. 1. тач. 11;
10) саобраћајни прикључак на јавни пут гради противно чл. 20. ст. 1;
11) трајно или привремено заузима пут без предходно прибављене сагласности
управљача пута (чл. 21. ст. 1. тач. 1);
12) изводи радове на путу противно чл. 21. ст. 1. тач. 2;
13) изводи радове на јавном путу којима се оштећује пут или угрожава несметано и
безбедно одвијање саобраћаја (чл. 21. ст. 1. тач. 3);
14) испушта воду, отпадну воду и друге течности на јавни пут (чл. 21. ст. 1. тач. 4);
15) спречава отицање воде са јавног пута, а посебно из путног јарка и из пропуста
кроз труп пута и спречава даље отицања воде ка њиховим реципијентима (чл. 21. ст. 1. тач.
5);
16) просипа, оставља или баца материјал, ствари и смећа на пут (чл. 21. ст. 1. тач. 6);
17) замашћује пут мазивима или другим сличним материјалима (чл. 21. ст. 1. тач. 7);
18) поставља и користи светла или друге уређаје, односно предмете на путу и поред
пута којим се омета безбедно одвијање саобраћаја на путу (чл. 21. ст. 1. тач. 8);
19) изводи пољопривредне радове на банкинама, косинама и путном земљишту (чл.
21. ст. 1. тач. 9);
20) вуче предмете, материјале, оруђа и других врста терета по путу (чл. 21. ст. 1. тач.
10);
21) спушта низ косине засека, усека и насипа пута, дрвену грађу, дрва за огрев,
камења и други материјал (чл. 21. ст. 1. тач. 11);
22) пали траву и друго растиње на путу, као и отпадних предмета и материјала (чл.
21. ст. 1. тач. 12);
23) пали траву и друго растиње на земљишту суседа пута, и тиме угрожава
безбедност одвијања саобраћаја и умањује захтевану прегледност на путу (чл. 21. ст. 1. тач.
13);
24) кочи запрежно возило спречавањем окретања точкова (чл. 21. ст. 1. тач. 14);
25) укључује возило на пут и искључује са пута ван прикључка или укрштаја (чл. 21.
ст. 1. тач. 15);
26) зауставља или оставља возило којим се омета коришћење пута (чл. 21. ст. 1. тач.
16);
27) нерегулисано води бујичне водотокове који могу да оштете пут (чл. 21. ст. 1. тач.
17);
28) предузима радње којима се оштећује, односно којима би се могао оштетити пут,
умањује захтевана прегледност, омета одвијање саобраћаја, односно угрожава безбедно
одвијање саобраћаја на путу (чл. 21. ст. 1. тач. 18);
29) на јавном путу саобраћа моторним и прикључним возилом која немају точкове са
пнеуматицима (чл. 24. ст. 1);
30) обавља ванредни превоз без дозволе управљача јавног пута (чл. 25. ст. 2.);
31) обавља ванредни превоз противно чл. 25. ст. 7;
32) обавља ванредни превоз без дозволе противно чл. 27;
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33) ванредни превоз обавља супротно условима утврђеним у дозволи за ванредни
превоз (чл. 28. ст. 1.);
34) за време трајања искључења из саобраћаја, користи возило које је у вршењу
контроле искључено (чл. 29. ст. 4.);
35) без одлагања не означи или уклони са јавног пута ствари, материје или возила са
кога потичу ствари, односно материје које су се нашле на јавном путу и могу угрозити
јавни пут (чл. 31. ст. 1.);
36) не означи и не предузме мере да се уклони са јавног пута онеспособљено возило
за даљу вожњу на јавном путу(чл. 32. ст. 1.);
37) одржавање спортске, односно друге приредбе на јавном путу врши противно чл.
33;
38) не поступа у складу са чл. 42;
39) поступа противно чл. 48;
40) поступа противно чл. 49;
41) не поступи по решењу саобраћајног инспектора.
За прекршај из става 1.овог члана, казниће се издавањем прекршајног налога у
новчаном казном у износу од 20.000, динара и одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1.овог члана, казниће се издавањем прекршајног налога у
новчаном казном у износу од 50.000, динара казниће се предузетник.
За прекршај из става 1.овог члана, казниће се издавањем прекршајног налога у
новчаном казном у износу од 10.000, динара физичко лице.
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 57.
Вршилац комуналне делатности биће изабран сходно Закону о јавноприватном
партнерству.
До избора вршиоца комуналне делатности сходно Закону о јавноприватном
партнерству, обавезе прописане овом одлуком спроводиће најповољнији изабрани
понуђачи у поступку јавне набавке,које расписује Одељење за општу управу Општинске
управе општине Љиг, сходно Закону о јавним набавкама.
Члан 58.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Љиг“.
Члан 59.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о јавним и
некатегорисаним путевима (''Службени гласник Општине Љиг'' бр. 4/2013 и 3/2020).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
I Број: 06-7/21-9

ПРЕДСЕДНИК
Веселин Шиљеговић, с.р.
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*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

4

10.
На основу члана 94.Закона о превозу путника у друмском саобраћају
("Службени гласник РС", бр. 68/15, 41/2018, 44/2018-др.закон 83/2018, 31/2019 и 9/2020),
члана 32.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014др.Закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 39.Закон о прекршајима(„Службени
гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016- одлука УС), 91/2019 (др. закон), 91/2019) и
члана40. Статута општинe Љиг („Сл. гласник општине Љиг“, бр. 4/2019), Скупштина
општине Љиг на седници одржаној 23.03.2021. године, донела је
ОДЛУКУ О
АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉИГ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се ближи услови за обављања ауто-такси превоза (у
даљем тексту: такси превоз) које треба да испуни такси превозник, карактеристике и
обележја такси возила, као и начин утврђивања и усклађивања цене за услугу такси
превоза у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на територији
општине Љиг.
Члан 2.
Такси превоз је облик јавног, ванлинијског превоза путника путничким
аутомобилом који испуњава услове прописане законом и овом Одлуком, за који путник
утврђује трасу и за извршену услугу плаћа цену превоза у износу који показује таксиметар
у тренутку завршетка превоза.
Члан 3.
Делатност такси превоза може обављати предузетник или правно лице који
испуњавају услове прописане Законом и овом Одлуком (у даљем тексту: Такси превозник).
Члан 4.
Такси возач је физичко лице које непосредно обавља такси превоз, односно
управља такси возилом, као предузетник или као запослени код Tакси превозника. (у
даљем тексту: Такси возач). Такси возач не може бити лице које је правноснажно
осуђивано на казну затвора дужу од две године за кривично дело против живота и тела,
полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира.
Члан 5.
Оптимално организовање такси превоза на територији општине Љиг уређује се
Програмом за петогодишњи плански период (у даљем тексту: Програм), који мора
садржати дозвољен број такси возила на територији општине Љиг.
Програм доноси Општинско веће општине Љиг (у даљем тексту: Општинско веће)
на образложен предлог Савета за координацију послова безбедности саобраћаја општине
Љиг.
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II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 6.
Такси превоз на територији општине Љиг обавља се на основу одобрења за
обављање такси превоза које издаје Општинска управа општине Љиг (у даљем тексту:
Општинска управа). Одобрење из става 1.овог члана издаје се правном лицу и
предузетнику чија је претежна делатност такси превоз и који су за обављање те делатности
регистровани у Регистру привредних субјеката у складу са законом којим се уређује
регистрација привредних субјеката,а након провере испуњености свих услова захтеваних
законом и овом Одлуком.
Такси превозници
Члан 7.
Предузетнику, који испуњава законске услове у погледу регистроване претежне
делатности, може се издати одобрење за обављање такси превоза на територији општине
Љиг уколико испуњава и додатне услове:
1) да има седиште на територији општине Љиг,
2) да му правоснажном судском пресудом није забрањено обављање делатности,
односно, правоснажном пресудом о прекршају није изречена заштитна мера забране
обављања делатности, док трају правне последице осуде, односно мере,
3) да је власник или прималац лизинга најмање једног регистрованог путничког
возила које испуњава законске и услове наведене у овој Одлуци за такси возило,
4) да поседује полису осигурања путника у јавном превозу од последица несрећног
случаја која одговара такси возилу којим намерава да обавља такси превоз,
5) да није правноснажно осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично
дело против живота и тела, полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и јавног
реда и мира,
6) да има возачку дозволу „Б“ категорије, издату најмање пет година пре момента
подношења захтева и да му није изречена забрана управљања моторним возилом,
7) да има важеће лекарско уверење о здравственој способности за возача за
управљање моторним возилом у јавном превозу којим се обавља такси превоз;
8) испуњава услове у погледу пословног угледа;
Правном лицу који испуњава законске услове у погледу регистроване претежне
делатности као и предузетнику који делатност такси превоза намерава да обавља посредно,
преко ангажованих такси возача, може се издати одобрење за обављање такси превоза на
територији општине Љиг уколико испуњавају услове из става 1.тачка 1)-5) овог члана и да
за свако возило којим се обавља такси превоз, а који је у његовом власништву или је
корисник уговора о лизингу, мора имати најмање једног пријављеног возача са радним
временом од 8 часова дневно.
Члан 8.
Привредно друштво не испуњава услов пословног угледа ако му је правноснажно
изречена заштитна мера забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају
прописана законом којим се уређују привредни преступи или законом којим се уређују
прекршаји, док траје изречена мера.
Предузетник не испуњава услов пословног угледа ако му је правноснажно изречена
заштитна мера забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају
прописана законом којим се уређују прекршаји, док траје изречена мера.
Привредно друштво или предузетник не испуњава услов пословног угледа ако има
неизмирене пореске обавезе по основу регистроване делатности.
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Дуговања која се редовно измирују по основу репрограма дуга не сматрају се
неизмиреним пореским обавезама у смислу става 3.овог члана.
Такси возач
Члан 9.
Да би лице могло бити Такси возач, запослен код Такси превозника, мора
кумулативно испуњавати следеће услове:
1) да није правноснажно осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично
дело против живота и тела, полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и јавног
реда и мира,
2) да има возачку дозволу „Б“ категорије,
3) да има радно искуство на пословима возача моторног возила од најмање 5
година,
4) да има звање возача путничког аутомобила трећег степена стручне спреме или
звање возача аутобуса и теретног моторног возила четвртог степена стручне спреме или
звање техничара друмског саобраћаја или звање возача специјалисте петог степена стручне
спреме;
5) да има важеће лекарско уверење о здравственој способности за возача за
управљање моторним возилом у јавном превозу којим се обавља такси превоз;
6) да има закључен Уговор о раду са Такси превозником;
7) да је од стране Такси превозника уредно пријављен на обавезно социјално
осигурање;
Докази о испуњености услова из става 1.овог члана морају се увек налазити у такси
возилу.
Предузетник који обавља делатност такси превоза непосредно као такси возач, мора
испуњавати услове из става 1.тачка 1)-5) овог члана.
Такси возач, који на дан ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о
превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 83/2018), односно
6.новембра 2018. године, има статус такси возача, сматра се да испуњава услове из става 1,
тачка 2-4 овог члана.
Такси возило
Члан 10.
Такси возило којим се обавља такси превоз, мора да испуњава следеће услове:
1) да је реч о фабрички произведеном путничком возилу, које има највише пет
седишта, рачунајући и седиште возача и најмање четворо врата,
2) да је технички исправно,
3) да је регистровано према месту седишта такси превозника са издатим
регистарским таблицама чија регистарска ознака садржи латинична слова TX на задње две
позиције,
4) да задовољава услове у погледу границе издувне емисије гасова прописане
законом и другим прописима који регулишу ову област,
5) да има исправан, уредно баждарен и оверен таксиметар који мора бити
постављен тако да износ који откуцава буде видљив путнику,
6) да је таксиметар усклађен са Актом Општинског већа о утврђивању и
усклађивању цене такси превоза у оквиру максималне такси тарифе по којој се такси
превоз мора обављати на територији општине Љиг,

42
7) да је важећи ценовник услуга тако постављен у такси возилу да је видљив
путнику,
8) да има блок рачуна у којем је сваки лист оверен печатом,
9) да има исправан противпожарни апарат са важећим роком употребе на
приступачном месту,
10) да има исправне уређаје за грејање, вентилацију и унутрашње осветљење,
11) да је чисто, уредно и без унутрашњих и спољашњих оштећења, причвршћених
седишта, са свим потребним сигурносним појасевима,
12) да поседује полису осигурања путника од последица несрећног случаја у јавном
превозу,
13) да на крову возила има ауто-такси ознаку,
14) да у такси возилу поседује такси дозволу за возило и возача;
15) да у такси возилу поседује одобрење које издаје Општинска управа за обављање
ауто-такси превоза;
16) да размак осовина буде најмање 2550 мм и запремина корисног пртљажног
простора најмање 350 литара.
Испуњеност услова из става 1.тачка 1)-11) овог става утврђује Комисија за преглед
такси возила, пре издавања Одобрења за обављање такси превоза превознику, а за Такси
превознике који мењају или уводе нова возила, пре издавања/обнове такси дозволе за
возило.
Комисију за преглед возила чине три члана, а именује их Председник општине за
временски период од годину дана, при чему чланови могу бити реименовани.
Поступак издавања Одобрења за обављање делатности такси превоза на територији
општине Љиг
Члан 11.
Захтев за издавање одобрења за обављање делатности такси превоза са доказима о
испуњености услова из закона и ове Одлуке, превозник подноси Општинској управи.
Општинска Управа издаје Решење о одобравању након утврђивања испуњености
свих услова захтеваних Законом и овом Одлуком и након што Комисија за преглед такси
возила да сагласност да возило испуњава услове из члана 10.ове Одлуке и ако је број
возила који се уноси у одобрење у оквиру дозвољеног броја такси возила.
Након доношења решења из става 2.овог члана, Општинска управа Такси
превознику врши издавање такси дозволе за возила и возаче, као и кровне ознаке.
Општинска управа води регистар такси превозника, такси возача, такси возила и
кровних ознака.
Регистар из става 4.овог члана садржи нарочито пословно име, седиште и матични
број такси превозника, име и презиме такси возача, као податке о личности, број такси
дозволе и регистарске таблице такси возила, број шасије возила.
Такси превозник који је добио одобрење за обављање делатности такси превоза на
територији општине Љиг не може било којом својом радњом која се односи на уступање
на коришћење кровне ознаке са називом "TAXI", уступање докумената са својим
пословним именом, уступање такси дозволе, уступање такси возила и друго, да омогуће
другим правним или физичким лицима која не испуњавају услове прописане законом и
овом Одлуком, да обављају такси превоз.
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Такси дозвола за возило
Члан 12.
Такси превозник мора за свако своје возило којим обавља такси превоз путника
имати такси дозволу за возило која садржи:
1. број и датум издавања,
2. назив Такси превозника,
3. адресу седишта Такси превозника,
4. име и презиме одговорног лица и његов јединствени матични број,
5. број решења о упису у регистар,
6. регистарски број возила, марку и тип возила,
7. место за оверу,
8. број ознаке општине Љиг.
Такси дозвола за возило издаје се на период од годину дана оном Такси превознику
који има важеће Одобрења за обављање такси превоза, након прегледа од стране Комисија
за преглед такси возила која утврђује испуњеност услова за возило у складу са чланом
10.ове Одлуке.
Такси дозвола за возача
Члан 13.
Такси превозник мора за сваког возача такси возила који непосредно обавља такси
превоз путника имати такси дозволу за возача која садржи:
1. име и презиме такси возача,
2. јединствени матични број
3. фотографију возача,
4. назив Такси превозника код кога је запослен,
5. место за оверу
6. број и датум издавања.
Такси дозвола за возача издаје се издаје на период од годину дана оном Такси
превознику који има важеће Одобрења за обављање такси превоза, а након утврђивања
испуњености услова за такси возача у складу са чланом 9.ове Одлуке.
Посебне обавезе Такси превозника
Члан 14.
Такси превозник је дужан да:
1) сваку промену података која је везана за садржај такси дозволе за возило или
возача писменим путем пријави Општинској управи општине Љиг у року од 15 дана од
дана настале промене,
2) у случају привременог, односно трајног престанка обављања делатности такси
превоза, у року од 2 дана од дана подношења захтева Агенцији за привредне регистре,
писменим путем обавести Општинску управу и при том врати такси дозволу за возила,
возача и кровну ознаку.
Код привремене спречености за обављање делатности, Општинска управа не може
да изда другом такси превознику кровну ознаку коју је привремено одјављени такси
превозник вратио, најдуже три године.По истеку рока од три године Општинска управа је
може издати другом такси превознику, а такси превозник који је привремено одјављен и
кровну ознаку вратио, приликом поновне пријаве делатности дужан је да поднесе захтев за
издавање нове кровне ознаке.
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ТАКСИ СТАЈАЛИШТА
Члан 15.
Такси стајалишта (у даљем тексту: стајалишта) су одређена и уређена места на
јавној површини на којем такси возило пристаје, чека и прима путника.
На стајалиштима се места за стајање такси возила обележавају хоризонталном
сигнализацијом жуте боје, а на почетку и на крају стајалишта истом бојом се уписује
ознака „TAXI“.
Стајалишта се обележавају вертикалним саобраћајним знаком „забрањено
заустављање и паркирање“ и допунском таблом „осим за TAXI возила“.
Члан 16.
О одржавању стајалишта у летњим и зимским условима, стара се вршилац
делатности одржавања улица и путева на територији општине Љиг.
Члан 17.
Такси возило, у току радног времена такси превозника, не сме бити заустављено и
паркирано ван такси стајалишта, ради чекања путника осим ако се поступа у складу са
чланом 21.ове Одлуке.
На такси стајалишту возила се паркирају према редоследу долазака.
Такси возила се паркирају на стајалишту само у оквиру обележених места и на
начин како је дефинисано хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом.
Члан 18.
Такси превозник не може користити аутобуска стајалишта која су одређена за
међумесни превоз.Забрањено је такси возилу да користи аутобуска стајалишта која су
одређена за јавни аутобуски превоз на територији општине Љиг.
Члан 19.
Локација стајалишта на јавним површинама биће одређена посебном одлуком
Скупштине општине Љиг којом ће бити уређена сва стајалишта која се могу користити у
јавном превозу путника на територији општине Љиг.
Начин обављања такси превоза
Члан 20.
Ауто-такси превоз путника на територији општине Љиг не може бити организован
и не може се обављати као линијски превоз.Ауто-такси превоз путника који се обавља
свакодневно и више пута у току дана на истој релацији и са различитим путницима, сматра
се у смислу ове одлуке, линијским превозом.
Члан 21.
Такси возач је обавезан да превоз започне:
1) са такси стајалишта;
2) у току вожње на сигнализацију путника на улици, уз поштовање Закона о
безбедности саобраћаја,
3) на радио-телефонски позив.
Члан 22.
За време обављања такси превоза, такси возач мора да поседује у такси возилу:
1) важећу такси дозволу за такси возило;
2) важећу такси дозволу за такси возача.
3) блок рачуна оверен печатом;
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4) полису осигурања путника у јавном превозу од последица несретног случаја у
јавном превозу која одговара возилу којим се управља;
5) ценовник истакнут на видно место за путника;
6) одобрење које издаје општинска управа за обављање ауто-такси превоза,
7) исправан, оверен и баждарен таксиметар који мора бити постављен тако да износ
који откуцава буде видљив путнику,
8) пријаву на обавезно социјално осигурање.
Члан 23.
Такси возач је дужан да у слободно такси возило прими путника, као и лични
пртљаг путника према величини простора за пртљаг и носивости такси возила.
У делу путничког возила којим се обавља такси превоз намењеном за превоз
путника не могу се смештати ствари које нису ручни пртљаг.
Такси возилом се не могу превозити:
1) дете до шест година старости без пратиоца;
2) лице које својом одећом може упрљати или оштетити унутрашњост возила;
3) посмртни остаци и угинуле животиње;
4) експлозивне, лако запаљиве, отровне, радио-активне, нагризајуће и друге
материје које због својих особина могу бити опасне по безбедност и здравље других људи
или могу нанети штету,
5) лица која се насилно понашају, лица која су под дејством алкохола или дроге.
Tакси возилом не могу се, без пристанка такси возача, превозити кућни љубимци.
Члан 24.
Такси возач је обавезан да такси превоз обави најкраћим путем до места
опредељења путника, у складу са важећим режимом саобраћаја.
Члан 25.
О пријему других путника у току такси превоза до места опредељења одлучује
путник који је започео коришћење превоза уз сагласност такси возача.
Члан 26.
Такси превозник је дужан да приликом отпочињања превоза укључи таксиметар и
да га искључи у тренутку завршетка превоза.
У случају да такси возач не укључи таксиметар на почетку вожње, путник није
дужан да плати цену услуге такси превоза.
Такси превозник за извршену услугу превоза наплаћује цену превоза у износу који
показује таксиметар у тренутку завршетка превоза.
Члан 27.
У случају да није у могућности да заврши започети такси превоз, такси возачу
припада износ који покаже таксиметар, умањен за цену старта уз обавезу обезбеђивања
другог такси возила.
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Такси тарифа
Члан 28.
Општинско веће утврђује и усклађује цену у оквиру такси тарифе по којој се такси
превоз мора обављати на територији општине.
Цена такси превоза наплаћује се у износу који покаже таксиметар у тренутку
завршетка такси превоза.
Тарифирање таксиметра из става 2.овог члана мора бити усклађено са одлуком из
става 1. овог члана.
У цену такси превоза урачунат је и превоз личног пртљага путника и чекање.
Такси превозник је дужан да, на захтев путника, изда рачун кориснику услуге такси
превоза за обављени превоз који садржи датум, релацију или километражу, цену превоза и
који је потписан и оверен печатом превозника.
У случају да такси возач, на захтев путника, по извршеној вожњи одбије да изда
рачун путник није у обавези да плати обављени такси превоз.
Обављање такси превоза на територији више локалних самоуправа
Члан 29.
Превозник може обавити ауто-такси превоз преко или на територији друге општине
и града, од које нема издато важеће одобрење за обављање ауто-такси делатности, ако је
ауто-такси превоз започет на територији општине Љиг, од које превозник има издато
важеће одобрење за обављање делатности.Исто право, под истим условима има такси
превозник који има важеће одобрење за обављање такси делатности друге локалне
самоуправе на територији Општине Љиг.
Такси возач који обави превоз у смислу става 2.овог члана, обавезан је да одмах по
обављеном ауто-такси превозу уклони кровну ознаку и не може да пружа услуге аутотакси превоза на територији општине или града од кога нема издато важеће одобрење за
обављање ауто-такси делатности.
У случају превоза у смислу овог члана, када исти путник има намеру да након
искрцавања истим возилом настави превоз, превозник је дужан да уклони кровну ознаку у
тренутку када путник напусти путнички простор возила, чека на путника без заустављања
рада таксиметра, а по повратку тог путника у путнички простор возила, такси возач је
обавезан да на прописан начин поново истакне ауто-такси кровну ознаку.
Нелегално бављење такси превозом
Члан 30.
Физичко лице које нема одобрење за обављање такси превоза, а превоз обавља
путничким возилом, два или више пута током дана, недеље или месеца, на истом или
сличном превозном путу, на истим или сличним местима укрцавања и искрцавања, а лица
која се превозе нису у сродству са лицем које управља возилом, сматра се такси превозом
који је овом одлуком забрањен.
Превоз путника на територији општине Љиг који обављају Такси превозници која
имају одобрење за обављање такси превоза на територији других локалних самоуправа, а
без постављене кровне ознаке, путничким возилом, два или више пута током дана, недеље
или месеца, на истом или сличном превозном путу, на истим или сличним местима
укрцавања и искрцавања, при чему лица која се превозе нису у сродству са лицем које
управља возилом, сматра се такси превозом који је овом одлуком забрањен.
Такси превозом из става 1.и става 2. овог члана, сматраће се нарочито и:
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1) превоз за који је наплаћена услуга превоза,
2) превоз који се обавља на релацијама на којима постоји линијски превоз,
3) превоз више од пет лица укључујући и возача,
4) превоз “од врата до врата“,
5) превоз који се обавља на основу јавног оглашавања.
Престанак обављања такси делатности такси превоза
Члан 31.
Обављање такси превоза предузетнику, правном лицу или такси возачу запосленом
код предузетника или у правном лицу, престаје у случају :
1.) одјаве из регистра привредних субјеката;
2.) ако престане да испуњава неки од услова утврђених Законом и овом Одлуком и
3.) у другим случајевима предвиђеним одговарајућим Законом.
Надзор
Члан 32.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке врши надлежни инспектор
Општинске управе општине Љиг за послове саобраћаја.
Члан 33.
У поступку надзора над спровођењем ове Одлуке саобраћајни инспектор је дужан
да:
1.) Контролише да ли се такси превоз врши у складу са одредбама ове Одлуке;
2.) Контролише да ли такси возило испуњава прописане услове;
У поступку надзора над спровођењем ове Одлуке саобраћајни инспектор је
овлашћен:
1.) да решењем наложи отклањање недостатака у погледу испуњавања прописаних
услова за возила којима се обавља такси превоз;
2.) да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка.
3.) да решењем исључи путничко возило којим се обавља такси превоз и одузме
саобраћајну дозволу и таблице уколико такси превозник обавља превоз супротно
одредбама ове одлуке у трајању од 10 дана, а у случају поновног искључења у трајању од
30 дана.
4.) да решењем искључи путничко возило физичком лицу које обавља такси превоз
путника, а није регистровано за обављање такси превоза путника, одузме саобраћајну
дозволу и таблице у трајању од 90 дана.
Члан 34.
У случају искључења возила из саобраћаја, одузимања саобраћајне дозволе и
регистарских таблица, такси превозник и физичко лице према којима је та мера изречена
дужни су да паркирају и обезбеде возило на месту које одреди саобраћајни инспектор.
Члан 35.
Против решења инспектора донетог на основу ове одлуке може се изјавити жалба
Општинском већу у року од 15 дана од дана достављања.
Жалба изјављена против решења из става 1.овог члана, одлаже извршење решења,
осим када се ради о предузимању хитних мера.
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Инспектор приликом подношења захтева за покретање прекршајног поступка, као
доказ може приложити видео запис или фото запис извршеног прекршаја.
Члан 36.
Правна лица и предузетници који имају важеће одобрење за обављање такси
превоза, дужни су да ускладе своје пословање са условима из члана 10.став 1. тачка 16.
(услови у погледу међуосовинског растојања и пртљажног простора такси возила) Ове
Одлуке закључно са 1.01.2021.године.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара казниће се за прекршај
предузетник:
1.) ако обавља такси превоз, а нема одобрење за обављање такси превоза (члан 6.
став 1);
2.) који је добио одобрење за обављање делатности такси превоза на територији
општине Љиг, ако својом радњом која се односи на уступање на коришћење кровне ознаке
са називом "TAXI", уступање докумената са својим пословним именом, уступање такси
дозволе, уступање такси возила и друго, омогуће другим правним или физичким лицима
која не испуњавају услове прописане законом и овом Одлуком, да обављају такси превоз
(члан 11. став 6);
3.) ако обавља такси превоз путничким возилом које нема издату такси дозволу или
у року од 30 дана пре истека такси дозволе за возило не поднесе захтев за обнову такси
дозволе, а настави да обавља такси превоз (члан 12.),
4.) ако обавља такси превоз без издате такси дозволе за возача или у ту сврху
ангажује лице за које нема издату дозволу за такси возача (члан 13.),
5.) ако у року од 8 дана од дана настанка, не пријави Општинској управи писменим
путем сваку промену података која је везана за садржај такси дозволе за возило или возача
(члан 14. став 1. тачка 1)),
6.) ако у року од 8 дана од дана од подношења захтева Агенцији за привредне
регистре, не пријави Општинској управи писменим путем привремени, односно трајни
престанак обављања делатности такси превоза и не врати такси дозволу за возила, возача и
кровну ознаку (члан 14. став 1. тачка 2)),
7.) ако заустави и паркира такси возило ван такси стајалишта (члан 17.)
8.) ако користи аутобуска стајалишта која су одређена за јавни аутобуски превоз на
територији општине Љиг (члан 18.)
9.) ако обавља такси превоз као линијски превоз (у смислу члана 20.),
10.) ако обавља такси превоз на територији општине Љиг за коју нема издато
важеће одобрење (члан 29.)
За сваки од прекршаја из става 1.новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00
динара казниће се правно лице.
За сваки од прекршаја из става 1.новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00
динара казниће се одговорно лице у правном лицу.
За сваки од прекршаја из става 1.тачка 1)-4) и тачка 7)-8) новчаном казном у
фиксном износу од 25.000,00 динара казниће се физичко лице – такси возач који обавља
такси превоз за предузетника.
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Члан 38.
Новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара казниће се за прекршај
физичко лице које нема одобрење за обављање такси превоза, а обавља превоз путника
путничким возилом на неки од следећих начина:
1) истим возилом, два или више пута током дана, недеље или месеца, на истом или
сличном превозном путу, на истим или сличним местима укрцавања и искрцавања, при
чему лица која се превозе нису у сродству са лицем које управља возилом (члан 30. став 1)
2) уз наплату услуге превоза, (члан 30. став 3. тачка 1))
3) на релацијама на којима постоји линијски превоз, (члан 30. став 3. тачка 2))
4) више од пет лица укључујући и возача, (члан 30. став 3. тачка 3))
5) “од врата до врата“, (члан 30. став 3. тачка 4))
6) на основу јавног оглашавања (члан 30. став 3. 2. тачка 5))
За сваки од прекршаја из става 2.тачка 1)-6) овог члана новчаном казном у фиксном
износу од 75.000,00 динара казниће се такси предузетник који нема одобрење за обављање
такси превоза на територији општине Љиг, а затечен је без кровне ознаке са путницима у
возилу.
За сваки од прекршаја из става 1.тачка 1)-6) овог члана новчаном казном у фиксном
износу од 150.000,00 динара казниће се правно лице чијим возилом се обавља превоз.
За сваки од прекршаја из става 1.тачка 1)-6) овог члана новчаном казном у фиксном
износу од 25.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу из става 3. овог
члана.
Члан 39.
Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице, ако:
1) не закључи Уговор о раду са минимум једним такси возачем за свако возило за
које има издату такси дозволу и не обезбеди такси возачу обавезно социјално осигурање
(члан 9.),
2) обавља такси превоз путника возилом које не испуњава услове из члана 10. ове
Одлуке,
За сваки од прекршаја из става 1.овог члана казниће се и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара.
За сваки од прекршаја из става 1.овог члана казниће се предузетник новчаном
казном у фиксном износу од 75.000,00 динара.
Члан 40.
Новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара казниће се за прекршај
физичко лице - такси возач ако за време обављања такси превоза, у такси возилу не
поседује:
1) важећу такси дозволу за такси возило;
2) важећу такси дозволу за такси возача.
3) блок рачуна оверен печатом;
4) полису осигурања путника у јавном превозу од последица несретног случаја у
јавном превозу која одговара возилу којим се управља;
5) ценовник истакнут на видно место за путника;
6) одобрење које издаје општинска управа за обављање ауто-такси превоза,
7) исправан, оверен и баждарен таксиметар који мора бити постављен тако да износ
који откуцава буде видљив путнику.
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За сваки од прекршаја из става 1.овог члана казниће се и правно лице за које такси
возач обавља такси превоз новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара а
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара.
За сваки од прекршаја из става 1.овог члана казниће се предузетник за којег такси
возач обавља такси превоз новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара.
Члан 41.
Новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара казниће се за прекршај
физичко лице - такси возач ако наплаћује такси превоз супротно одредбама члана 27.ове
Одлуке на неки од следећих начина:
1) Цену такси превоза наплати у другачијем износу од оног који покаже таксиметар
у тренутку завршетка такси превоза,
2) У односу на цену коју покаже таксиметар, додатно наплаћује превоз личног
пртљага путника и чекање.
Новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара казниће се физичко лице
из става 1.ако, на захтев путника, одбије да изда рачун кориснику услуге такси превоза за
обављени превоз који садржи датум, релацију или километражу, цену превоза и који је
потписан и оверен печатом превозника (члан 28. став 5.)
За сваки од прекршаја из става 1.и 2. овог члана казниће се и правно лице за које
такси возач обавља такси превоз новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара,
а одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара.
За сваки од прекршаја из става 1.овог члана казниће се предузетник за којег такси
возач обавља такси превоз новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.
Поступак који је започет по захтеву за издавање одобрења о испуњености услова за
обављање ауто-такси превоза, по коме није донето решење Општинске управе до дана
ступања на снагу ове одлуке, наставиће се по одредбама ове одлуке.
Члан 43.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Љиг“.
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11.
На основу члана 10. Одлуке о прибављању и располагању непокретностима у
јавној својини Општине Љиг, („Службени гласник општине Љиг“, бр.1/2017) и члана
40. став.1 тачка 36. Статута Општине Љиг („Службени гласник општине Љиг“,
бр.4/2019), Скупштина општине Љиг, дана 23.03.2021. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта
у јавној својини општине Љиг
1. Општина Љиг отуђује из јавне својине, а Виктор Лукић из Љига, ул. Војводе
Мишића бр.63, прибавља у својину, у поступку прикупљања понуда јавним
огласом, неизграђено грађевинско земљиште – кат.парц.бр. 4111/19 КО Љиг,
површине 0.05.37 ха , уписано у лист непокретности бр. 1542 КО Љиг.
2. Обавезује се Виктор Лукић из Љига, да за прибављено грађевинско земљиште у
својину, из тачке 1. овог Решења исплати општини Љиг, укупан износ од 7.000,00
еура у динарској противвредности, на дан уплате по средњем званичном курсу
Народне банке Србије, у року од 30 дана од дана закључења Уговора о отуђењу
неизграђеног грађевинског земљишта.
3. Земљиште се отуђује ради изградње објеката предвиђених Планом генералне
регулације насеља Љиг („Службени гласник општине Љиг“, бр.5/2014) (намена:
површина осталих намена – породично становање, односно индивидуална
градња, зона С1, као и садржаја компатибилних са становањем и коју могу
подржати становање као примарну намену, а то су пословање, трговина,
угоститељство, услуге, здраство, социјална заштита. Максимални степен
заузетости парцеле 65%.). Обавеза је купца да најкасније у року од три године
рачунајући од дана закључења Уговора о отуђењу грађевинског земљишта, исто
приведе намени.
4. Обавезује се Виктор Лукић, из Љига, да у року од 30 дана од дана достављања
овог Решења, закључи са општином Љиг уговор о отуђењу грађевинског
земљишта.
Уколико лице из претходног става не приступи закључењу уговора у
остављеном року, Скупштина општине Љиг ће Решење о отуђењу земљишта
ставити ван снаге.
5. Остала међусобна права и обавезе регулисаће се Уговором о отуђењу
грађевинског земљишта, који ће закључити Општина Љиг, и Виктор Лукић из
Љига, ул. Војводе Мишића бр.63.
6. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Љиг“.
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Образложење
Скупштина општине Љиг донела је Програм отуђења грађевинског земљишта у
јавној својини општине Љиг за 2020.године („Службени гласник општине Љиг“,
бр.17/2020 ) 01 бр. 06-25/20-22 од 11.09.2020.године, којим је предивђено да се
кат.парц.бр.4111/19 КО Љиг, површине 0.05.37 ха уписана у ЛН бр.1542 КО Љиг, по
тржишним условима, у отуђи јавним надметањем, односно прикупљањем писмених
понуда јавним огласом.
Према Информацији о локацији 02 бр.сл. од 13.02.2019. године издатој од
стране Одељења за општу управу Општинске управе општине Љиг, намена
кат.парц.бр.4111/19 КО Љиг, према Плану генералне регулације насеља Љиг
(„Службени гласник општине Љиг“, бр.5/2014) је породично становање, односно
индивидуална градња, зона С1, као и садржаја компатибилних са становањем и коју
могу подржати становање као примарну намену, а то су пословање, трговина,
угоститељство, услуге, здраство, социјална заштита. Максимални степен заузетости
парцеле 65%.
Скупштина општине Љиг је донела Одлуку о отуђењу кат.парц.бр.6483/5 КО
Љиг, површине 785м2, градско грађевинско земљиште, јавне својине општине Љиг, и
кат.парц.бр. 4111/19 КО Љиг, површине 537м2, градско грађевинско земљиште, јавне
својине општине Љиг, обе уписане у Лист непокретности бр. 1542 КО Љиг. Истом
Одлуком предвиђено је да се наведене катастарске парцеле отуђе у поступку јавног
оглашавања путем прикупљања писаних понуда.
Почетна цена за отуђење кат.парц.бр.6483/5 КО Љиг површине 0.07.85 ха
износи 4.473,50 еура, гарантни износ је 52.604,00 рсд а за кат.парц.бр.4111/19 КО Љиг,
површине 0.05.37 ха почетна цена је 6.851.23 еура а гарантни износ 80.564.00 рсд. Рок
за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања Огласа.
Оглас је објављен у дневном листу „Српски телеграф“ 21.12.2021.године и на
званичном сајту општине Љиг.
Уз понуду која није смела да буде мања од почетне цене понуђач је био у
обавези да поднесе доказ о уплати Гарантног износа.
Отварање писмених понуда је одржано 21.01.2021. године у 12:00 часова уз
присуство Комисије, на отварању није било заинтересованих лица.
Комисија је констатовала да је на Оглас благовремено приспела 1 понуда и то за
непокретност означену као 4111/19 КО Љиг, површине 537м2. Неблаговремених
понуда није било.
Понуда је уредна и оквиру ње је дата Изјава понуђача да прихвата све услове из
јавног огласа,достављен је доказ о уплати Гарантног износа, понуђена цена за
куповину непокретности је 7.000,00 еура. О току поступка отварања понуда вођен је
Записник IV-02 бр. 464-19/2020 и Комисија је донела Закључак да се за најповољнијег
понуђивача за кат.парц.бр.4111/19 КО Љиг, површине 537м2 бира Виктор Лукић из
Љига, са понуђеном ценом од 7.000,00 еура.
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Чланом 99.став 1. Законао планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010 - одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука
УС РС, 50/2013 - одлука УС РС, 98/2013 - одлука УС РС, 132/2014, 145/2014,83/2018,
31/2019. 37/2019- други закон и 9/2020), прописано је да се отуђење неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини
спроводи јавним надметањем или
прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним условима, у складу са законом.
Ставом 5. истог члана прописано је да поступак, услове, начин и програм отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини аутономне покрајне, односно јединице
локалне самоуправе, уређује аутономна покрајна односно јединица локалне
самоуправе.
Чланом 10. Одлуке о прибављању и располагању непокретностима у јавној
својини Општине Љиг, („Службени гласник општине Љиг“, бр.1/2017) прописано је да
Решење о избору најповољнијег понуђача након спроведеног поступка јавног
надметања или прикуљања писмених понуда за прибављање односно отуђење
непокретности из јавне својине општине доноси Скупштина општине Љиг. Чланом 9.
став 5. наведене Одлуке прописано је да се непокретност отуђује из јавне својине
понуђачу који је понудио најповољније услове.
У смислу цитираних одредби Закона о планирању и изградњи
(„Службенигласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010 - одлука УС РС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС РС, 50/2013 - одлука УС РС, 98/2013 - одлука УС РС,
132/2014, 145/2014,83/2018, 31/2019. 37/2019- други закон и 9/2020) и Одлуке о
прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Општине Љиг,
(„Службени гласник општине Љиг“, бр.1/2017), утврђено је да у се стекли услови да се
донесе Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини и то
кат.парц.бр.4111/19 КО Љиг, површине 537 м2 .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

I Број: 06-7/21-11

ПРЕДСЕДНИК
Веселин Шиљеговић,с.р.
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12.

На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.
15/2016 и 88/2019) и члана 40. Статута општине Љиг (''Службени гласник Општине Љиг'',
бр.4/19), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној дана 23.03.2021. године, донела је

ОДЛУКУ

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Љиг бр. 60-2/и од 29.01.2021. године којом се одобрава задужење Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ Љиг, Карађорђева бр. 7, МБ: 07099240, ПИБ:
101285013 код Банке Поштанска штедионица АД у износу од 6.000.000,00 динара (шест
милиона) динара, на период од 24 месеца, даје се сагласност на закључење Уговора о
кредиту и овлашћује се в.д.директор Владa Сајић ЈМБГ: 2************ да самостално и за
рачун клијента закључи и потпише уговор, а све према наведеној Одлуци.

II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
Општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

I Број: 06-41/20-12

ПРЕДСЕДНИК
Веселин Шиљеговић, с.р.
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13.

На основу члана 120. став 3, члана 110. и члана 111. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, бр. 24/11), члана 32. став1. тачка 6) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), и члана 40.
Статута општине Љиг („Службени гласник општине Љиг“, бр. 4/19), Скупштина општине
Љиг, на седници одржаној дана 23.03.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉИГ
Члан 1.
Овом одлуком се врше измене и допуне Одлуке о правима и услугама социјалне
заштите на територији општине Љиг („Службени гласник општине Љиг“, број 7/16).
Члан 2.
После члана 6. додаје се члан 6а, који гласи:
„Члан 6а
Једнократна помоћ у виду пакета са основним животним намирницама се може
признати једном у току календарске године:
- Пензионерима са пребивалиштем на територији општине Љиг, чије пензије не
прелазе месечни износ од 25.000,00 динара према званичним подацима Републичког
фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
Одлуку о праву на једнократну помоћ из става 1.овог члана доноси Центар за
социјални рад, на основу података о висини последње исплаћене пензије а у складу са
опредељеним средствима у тој календарској години, и задужен је за њено спровођење.“
Члан 3.
Све остале одредбе Одлуке о правима и услугама социјалне заштите на територији
општине Љиг остају непромењене.
Члан 4.
Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите на
територији општине Љиг ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Општине Љиг.“
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЉИГ
I Број: 06-7/21-13

ПРЕДСЕДНИК
Веселин Шиљеговић, с.р.
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14.

На основу члана 40. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг” бр.
4/2019) Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 23.03.2021.године, донела је

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2020. ГОДИНУ

I

Усваја се Извештај о раду Туристичке организације општине Љиг за 2020. годину.

II Закључак доставити Туристичкој организацији општине Љиг.
III Закључак објавити у „Службеном гласнику Општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

I Број: 06-7/21-14
ПРЕДСЕДНИК
Веселин Шиљеговић,с.р.
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15.

На основу члана 40. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“
број 4/19), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 23.03.2021.године, донела је

ЗАКЉУЧАК
О
УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ЗАЈЕДНИЧКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СОЛИДАРНОСТ“ ЗА ОПШТИНЕ
ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦА“ ЗА 2020.ГОДИНУ

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за
општине Љиг, Лајковац и Мионица за 2020.годину.
II Закључак доставити Заједничком центру за социјални рад „Солидарност“ за општине
Љиг, Лајковац и Мионица.
III Закључак објавити у „Службеном гласнику Општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

I Број: 06-7/21-15-1
ПРЕДСЕДНИК
Веселин Шиљеговић,с.р.
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На основу члана 40. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“
број 4/19), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 23.03.2021.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О
ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА
ЗАЈЕДНИЧКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СОЛИДАРНОСТ“ ЗА ОПШТИНЕ
ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦА ЗА 2021.ГОДИНУ

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи програм рада Заједничког центра за социјални
рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица за 2021. годину.
II

Решење доставити Заједничком центру за социјални рад „Солидарност“ за општине
Љиг, Лајковац и Мионица.

III Решење објавити у „Службеном гласнику Општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

I Број: 06-7/21-15-2
ПРЕДСЕДНИК
Веселин Шиљеговић,с.р.
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16.

На основу члана 40. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг”
бр. 4/2019) Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 23.03.2021.године, донела је

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2020. ГОДИНУ
МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ВАЉЕВО

I Усваја се Извештај о раду за 2020. Годину Међуопштинског историјског архива Ваљево.
II Закључак доставити Међуопштинском историјском архиву Ваљева.
III Закључак објавити у „Службеном гласнику Општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

I Број: 06-7/21-16-1
ПРЕДСЕДНИК
Веселин Шиљеговић,с.р.
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На основу члана 40. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“
бр. 4/2019), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 23.03.2021.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ
МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ВАЉЕВО

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи програм рада за 2021. Годину Међуопштинског
историјског архива Ваљево.
II Решење доставити Међуопштинском историјском архиву Ваљево.
III Решење објавити у „Службеном гласнику Општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

I Број: 06-7/21-16-2
ПРЕДСЕДНИК
Веселин Шиљеговић, с.р.

61
23. март 2021. године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

4

17.

На основу члана 40. Статута Општина Љиг ( „Службени гласник Општине
Љиг“ бр. 4/2019), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 23.03.2021. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О
ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

I
ПРЕСТАЈЕ ДУЖНОСТ члану Штаба за ванредне ситуације Општине Љиг,
Градимиру Филиповић, услед смрти, закључно са 18.12.2020. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
I Број: 06-7/21-17

ПРЕДСЕДНИК
Веселин Шиљеговић,с.р.
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На основу члана 40. Статута Општина Љиг ( „Службени гласник Општине
Љиг“ бр. 4/2019), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 23.03.2021. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

I
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Штаба за ванредне ситуације Општине Љиг, Влада Сајић из
Љига, вршилац дужности директора ЈКП“ Комуналац“ из Љига.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
I Број: 06-7/21-18

ПРЕДСЕДНИК
Веселин Шиљеговић,с.р.
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19.

На основу члана 40. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“
број 4/19), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 23.03.2021. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Љиг за 2020.
годину.
II Саставни део Закључка је Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Љиг
за 2020. годину.
III Закључак објавити у„Службеном гласнику Општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
I Број: 06-7/21-19-1

ПРЕДСЕДНИК
Веселин Шиљеговић,с.р.
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На основу члана 40. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“
број 4/19), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 23.03.2021. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О
ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2021.ГОДИНУ

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Штаба за ванредне ситуације општине Љиг за
2021. годину.
II Саставни део Решења је План рада Штаба за ванредне ситуације општине Љиг за 2021.
годину.
III Закључак објавити у „Службеном гласнику Општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
I Број: 06-7/21-19-2

ПРЕДСЕДНИК
Веселин Шиљеговић,с.р.
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20.

На основу члана 40. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“
број 4/19), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 23.03.2021. године донела је

ЗАКЉУЧАК

I УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о раду Савета за здравље општине Љиг за период
01.12.2019. – 01.12.2020.године.
II Саставни део Закључка је Годишњи извештај о раду Савета за здравље општине Љиг за
период 01.12.2019. – 01.12.2020. године.
III Закључак објавити у „Службеном гласнику Општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

I Број: 06-7/21-20

ПРЕДСЕДНИК
Веселин Шиљеговић, с.р.

66
23. март 2021. године

*

Службени гласник Општине Љиг

*

БРОЈ

4

21.

На основу члана 117. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018- др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон и
6/2020) и члана 40. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ бр. 4/2019),
Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 23.03.2021. 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 запослених:
- Сања Петковић-Петровић, проф.математике и информатике и
Из реда локалне самоуправе :
- Драгана Марковић из Шутаца.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
I Број: 06-7/21-21

ПРЕДСЕДНИК
Веселин Шиљеговић,с.р.
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22.
На основу члана 115,116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018- др.закон, 10/2019, 27/2018др.закон и 6/2020) и члана 40. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“
бр. 4/2019), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 23.03.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ“ ИЗ БЕЛАНОВИЦЕ

I
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе „Сестре Павловић“ из
Белановице, и то :
Из реда запослених:
- Јелена Милановић из Ваљева.
Из реда локалне самоуправе:
- Александра Поповић из Шутaцa.
II
Изборни период новоименованих чланова траје до истека мандата Школског одбора.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Љиг“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ
I Број: 06-7/21-22
ПРЕДСЕДНИК
Веселин Шиљеговић,с.р.
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АКТА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЉИГ
1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЉИГ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за општу управу
IV-02 Број: 350-20/2021
15.03.2021. године
Љ и г, Карађорђева 7
014/3443-326
Н.Ј.
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13,
98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20)и члана 11. Одлуке о Општинској
управи општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“, бр. 11/2019), Одељење за општу
управу Општинске управе општине Љиг, по претходно прибављеном мишљењу Одељења
за финансије Општинске управе општине Љиг, надлежног за послове заштите животне
средине, IV-02 Број: 501-14/2021, од 23.02.2021. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЉИГ 2021-2031
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
Приступа се изради стратешке процене утицаја Просторног плана општине Љиг
2021-2031 на животну средину (удаљем тексту: Стратешка процена).
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Члан 2.
Стратешка процена се ради за Просторни план општине Љиг 2021-2031 (у даљем
тексту: Просторни план), који обухвата површину од 278,90 км² и у коме се налази 27
насеља на подручју 26 катастарских општинаи то: Ба, Бабајић, Белановица, Бошњановић,
Бранчић, Велишевац, Гукош, Дићи, Доњи Бањани, Живковци, Ивановци, Јајчић, Кадина
Лука, Калањевци, Козељ, Лалинци, Латковић, Липље, Љиг, Милавац, Моравци,
Палежница, Пољанице, Славковица, Цветановац, Штавица и Шутци, (насеље Милавац
припада КО Цветановац).
Израдом Просторног плана биће обухваћена и израда уређајних основа за села: 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.
Члан 3.
Поступак Стратешке процене спровести по поступку утврђеном Законом о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и
88/10).
Члан 4.
Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на основу територијалног
обухвата и могућих утицаја на следећи начин:
- значај Просторног плана за заштиту животне средине и одрживи развој
произилази из потребе да се заштити животна средина, природне вредности и обезбеди
одрживи развој на подручју Просторног плана;
- потреба да се у планирању просторног развоја подручја Просторног плана
сагледају стратешка питања заштите животне средине и обезбеди њихово решавање на
одговарајући начин;
- чињеница да Просторни план представља оквир за припрему и реализацију
урбанистичких планова, развојних пројеката, програма и инвестицоних одлука.
Члан 5.
У оквиру стратешке процене утицаја узети у обзир чиниоце животне средине
укључујући податке о: ваздуху, води, земљишту, клими, биљном и животињском свету,
стаништима и биодиверзитету, заштићеним природним добрима, становништву, здрављу
људи, градовима и другим насељима, културно-историјској баштини, инфраструктурним,
индустријским и другим објектима и другим створеним вредностима.
Члан 6.
Извештај о стратешкој процени је документ којим се описују, вреднују и процењују
могући значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом
Просторног плана и одређују мере за смањивање негативних утицаја на животну средину.
Извештај о стратешкој процени садржи:

72
1) полазне основе стратешке процене;
2) опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора;
3) процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних
утицаја на животну средину;
4) смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима и
процене утицаја пројеката на животну средину;
5) програм праћења стања животне средине у току спровођења Просторног плана
(мониторинг);
6) приказ коришћења методологије и тешкоће у изради стратешке процене;
7) приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана са
аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања
животне средине укључена у Просторни план;
8) закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени
представљене на начин разумљив јавности;
9) друге податке од значаја за стратешку процену.
Члан 7.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени може бити правно лице или
предузетник које је уписано у одговарајући регистар за обављање делатности просторног и
урбанистичког планирања и израде планских и других развојних докумената.
Избор носиоца израде извештаја о стратешкој процени врши се по прописима
којима се уређују јавне набавке.
Правно лице или предузетник из става 1. овог члана може за израду Извештаја о
стратешкој процени утицаја образовати мултидисциплинарни тим, у чијем саставу
обавезно мора бити инжењер заштитеживотне средине и инжењер рударства, као и друга
стручна лица квалификована за анализу сваког од елемената стратешке процене.
Рок за израду извештаја о стратешкој процени мора бити усклађен са роком израде
Просторног плана општине Љиг, а то је 30.11.2021. године.
Члан 8.
Средства за израду Извештаја о стратешкој процени ће се обезбедити из буџета
Општине Љиг.
Члан 9.
У припреми одлуке о изради стратешке процене, орган надлежан за припрему плана
и програма дужан је да, од органа надлежног за послове заштите животне средине и
заинтересованих органа и организација, затражи мишљење.
Уз захтев за достављање мишљења из става 1 овог члана обавезно се доставља и
предлог одлуке са прописаном садржином.
Рок за достављање мишљења из става 1. овог члана је 15 дана од дана пријема
захтева за давање мишљења.
Ако се мишљење не достави у року из става 3. овог члана, сматра се да нема
примедаба на предложену садржину одлуке о изради стратешке процене.
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Члан 10.
Учешће заинтересованих органа и организација и јавности у разматрању Извештаја
о стратешкој процени, обавештење о начину и роковима увида у садржину извештаја, као
и времену и месту одржавања јавне расправе, обавиће се у складу са одредбама Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину и Закона о планирању и изградњи.
Члан 11.
Орган надлежан за припрему плана израђује извештај о учешћу заинтересованих
органа и организација и јавности, у року од 30 дана од дана завршетка јавне расправе, који
садржи образложење о свим прихваћеним или неприхваћеним мишљењима.
Члан 12.
Орган надлежан за припрему плана доставља органу надлежном за послове заштите
животне средине на сагласност Извештај о стратешкој процени са извештајем о учешћу
заинтересованих органа и организација и јавности.
По добијању извештаја из става 1. овог члана орган надлежан за послове заштите
животне средине може прибавити мишљење других овлашћених организација или
стручних лица за поједине области, или образовати стручну комисију ради оцене
извештаја о стратешкој процени. У случају образовања стручне комисије доноси се
решење о образовању комисије којим се одређују њени задаци, састав и начин рада, при
чему се средства за рад комисије обезбеђују у буџету општине.
Орган надлежан за послове заштите животне средине врши оцену извештаја из
става 1. овог члана на основу критеријума садржаних у Прилогу II који је саставни део
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. На основу оцене орган даје
сагласност на извештај о стратешкој процени или одбија захтев за давање сагласности, у
року од 30 дана од дана пријема захтева органа надлежног за припрему плана и програма.
Орган надлежан за припрему плана не може упутити Просторни план у даљу
процедуру усвајања без сагласности на извештај о стратешкој процени добијене од органа
надлежног за послове заштите животне средине.
Члан 13.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о приступању изради Просторног плана
општине Љиг и објављује се у „Службеном гласнику Општине Љиг“.
Члан 14.
Ова Одука ступа на снагу даном ступања на снагу Одлуке о приступању изради
Просторног плана општине Љиг.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Ната Јовчић, дипл. правник
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