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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

     ГОДИНА VII                   БРОЈ  4                30. АПРИЛ             2014. ГОДИНЕ 

                          
 

АКТА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

 

   30. април   2014. године         *         Службени гласник Општине Љиг          *        БРОЈ    4         

 

1. 

 

 На основу члана 48 став 2 и члана 56 став 1 Закона о локалним изборима ( 'Сл.Гл.РС.'' 

бр. 129/07 и 54/11) и  члана 37. Статута општине Љиг ( ''Службени гласник Општине Љиг'' бр. 7/08 и 

10/08), Скупштина општине Љиг на седници одржаној 30.04.2014.године, донела је  

 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О  

ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

I 

 

   Потврђујe се одборнички мандат: 

- Зорану Радовановићу из Јајчића, са изборне листе „Уједињени региони Србије – Славица Јањић“. 

 

 

II. 

 

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

Љиг“  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

01 Број:06-17/14-1 

   

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                           Михаило Зечевић, с.р. 
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2. 

 

 

 

 На основу члана 15. став 1. тачка 21. и члана 43. Статута Општине Љиг 

(„Службени гласник Општине Љиг“ бр. 7/08 и 10/08) и члана 92. Пословника о раду 

Скупштине општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ бр. 6/08)  Скупштина 

општине Љиг, на седници одржаној 30.04.2014. године, донела је следећу: 

 

 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 
 

 

I 

 

  УСВАЈА СЕ  Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног  

земљишта општине Љиг за 2014. годину. 

 

 

 

II 

 

 Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Љиг“. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

 

01 Број: 06-17/14-2 

   

 

 

 

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                           Михаило Зечевић, с.р. 
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3. 

 

  

На основу члана 92. Закона о буџетском систему („сл.гласник РС“, бр. 54/2009 и   

73/2010, 101/2011,93/2012,62/2013и 63/2013) и члана 43. Статута општине Љиг („Службени 

гласник Општине Љиг“ бр. 7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 

30.04.2014. 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 2013. 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 

 

 

 

01 Број: 06-17/14-3 

   

 

 

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                           Михаило Зечевић, с.р.    
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4. 

  

На основу чл. 43. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/12 I 93/2012), чл. 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07) и чл. 43. 

Статута општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ бр. 7/08 и 10/08), Скупштина општине 

Љиг, на седници од 30.04.2014. године, донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ   ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2014. Г. 

 

 

Члан 1. 

 

  Члан 1. Одлуке о измени Одлуке о буџету Општине Љиг мења се и гласи: 

 Приходи и примања износ од 374.422.000 замењује се износом 382.322.000 динара, расходи 

и издаци буџета Општине Љиг такође износ од 374.422.000 замењује се износом 382.322.000 динара. 

 

Члан 2. 

 

  Члан 3. мења се и гласи: 

 Износ од 344.350.000 замењује се износом 352.253.000 динара тј. повећава се за 7.900.000 

динара. Та средства се распоређују: функционална класификација 360 – Јавни ред и безбедност, 

додаје се апропријација 57/1, економска класификација  512 – Набавка опреме за саобраћајну 

полицију  износ од 1.000.000 динара. 

 Код  средстава за комуналну делатност функционална класификација 620 – Развој заједнице 

додаје се апропријација 126/1 допројектовање паркинга преко пута Мотела, економска 

класификација 424 износ од 400.000 динара. 

 Код  средстава за путеве функционална класификација 451 – Одржавање путева, додаје се 

апропријација 130/1, економска класификација 511 – Учешће у изградњи путева Моравци – Липље – 

Пољанице у износу од 4.500.000 динара, додаје се и апропријација 130/2 средства за отклањање 

елементарних непогода економска класификација 425 у износу од 2.000.000 динара.  

 Тако да укупни расходи износе 382.322.000 динара. 

 Приходи се повећавају у укупном износу од 7.900.000 динара економска класификација 

711101 – Порез на зараде износ од 106.964.000 динара замењује се износом 114.864.000 динара тако 

да укупни приходи износе 382.322.000 динара. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Љиг“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

01 Број: 06-17/14-4 

   

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                           Михаило Зечевић, с.р. 
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5. 

 

 

  На основу члана 43. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине 

Љиг“ бр. 7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг на седници одржаној 30.04.2014.године, 

донела је  

 

 

 

 

О Д Л У К У 

О 

ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

 

 

I 

 

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ТАКСЕНА ТАРИФА у тарифном 

бр. 3 ст. 1 после треће тачке додаје се: 

 

 

'' Изузетно, правна лица односно њихове пословне јединице и предузетници који се баве 

прометом нафте и дериватима нафте и то: 

 

- бензинске станице ван насељеног места Љиг, у појасу Ибарске магистрале, плаћају таксу у 

годишњем износу                 ...                                     5 просечних зарада, а 

 

- бензинска станица у Белановици у годишњем износу ...  1 просечна зарада''. 

 

II 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Љиг“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

01 Број: 06-17/14-5 

   

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                           Михаило Зечевић, с.р. 
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6. 

 

 На основу чл. 6. ст. 5 до 7. и чл. 7а. Закона о порезима на имовину ( „Сл.гл.РС“, бр. 

26/2001...47/2013), чл. 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 

(„Сл.гласник РС“, бр. 47/2013) и чл. 43. Статута општине Љиг („Сл.гл.Општине Љиг“, бр. 7/08 и 

10/08), Скупштина општине Љиг на седници одржаној 30.04.2014. године , донела је 

 

О Д Л У К У 

 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

 

 О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ ЗА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ , КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У 

НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

Члан 1. 

 Члан 2 став 2 мења се и гласи просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2014 годину на територији Општине Љиг у првој зони износе:  

 

Врста непокретности Цена по квадратном метру 

Грађевинско  земљиште 1.100,00 динара 

Пољопривредно земљиште 30,00 динара 

Шумско земљиште 20,00 динара 

Станови  40.000,00 динара 

Куће за становање 40.000,00 динара 

Пословне зграде и други (надземни и подземни) 

грађевински објекти који служе за обављање 

делатности 

 

50.000,00 динара 

Гараже и гаражна места  10.000,00 динара 

 

Члан 2. 

  

 Ову Одлуку  објавити у „Службеном гласнику Општине Љиг“ и Интернет страни Општине 

Љиг. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл.гласнику Општине Љиг“ а 

примењује се од 01.јануара 2014.године.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

01 Број: 06-17/14-6  

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                           Михаило Зечевић, с.р. 
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7. 

  

 

На основу члана  29. став 3. Законa о основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'' број 72/09, 52/11), члана 2. став 3. Уредбе о критеријумима за до-

ношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа  (''Службени 

гласник РС'' број 80/10) и члана 43. тачка 7. Статута општине Љиг (''Службени гласник оп-

штине Љиг'', број 7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг дана 30.04.2014. године, доноси 

 

 

 

 

ОДЛУКУ 

О 

  МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђује се мрежа предшколских установа Општине Љиг. 

 

 

Члан 2. 

 

Предшколско образовање и васпитање са децом предшколског узраста обавља Пред-

школска установа ''Каја'' у Љигу,  улица Краљице Марије бб.  

          

 

Члан 3. 

 

Мрежу предшколских установа чине : 

- објекти предшколске установе ''Каја'' у Љигу (у седишту установе) и 

-  простори у основним школама (у седишту и издвојеним одељењима школа). 

                                          

 

Члан 4. 

 

Предшколска установа у објектима и просторима које користи у оквиру  своје делат-

ности развија и остварује програме предшколског васпитања и образовања, и то: 

         - програм неге и васпитања деце узраста  до 3 године старости 

         - програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до припремног 

предшколског програма 

         - припремни предшколски програм  и 

         - посебне и специјализоване програме.  
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Члан 5. 

 

Предшколска установа обавља своју делатност: 

    1.  У Љигу у објекту предшколске установе  у улици Краљице Марије бб 

        - програм неге и васпитања деце узраста  до 3 године старости 

        - програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до припремног 

предшколског програма 

         - припремни предшколски програм  и 

         - посебне и специјализоване програме.  

          

 2. У објектима 

         -  Основне школе ''Сестре Павловић'' у Белановици у седишту школе  програм пред-

школског васпитања и образовања деце од 3 године до припремног предшколског програма 

и припремни предшколски програм у трајању од 4 сата 

         - Основне школе ''Сава Керковић'' из Љига у издвојеним одељењима у Бау, и 

Славковици припремни предшколски програм у трајању од 4 сата, а у издвојеном одељењу 

у Кадиној Луци припремни предшколски програм  и посебне и специјализоване програме у 

трајању од 4 сата.  

 

 

Члан 6. 

 

Општина обезбеђује средства за трошкове превоза  деце и њихових пратилаца ради 

похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 километра   у скла-

ду са Законом о основама система образовања и васпитања 

                                                         

 

Члан 7. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи предшколских 

установа  и основних школа општине Љиг (''Службени гласник општине Љиг бр. 3/2011)  

                                                          

 

Члан 8. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном  добијања сагласности од стране Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја 

 

 

 

01 Број: 06-17//14-7 

   

 

 

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                           Михаило Зечевић, с.р. 
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8. 

 

На основу члана 29. став 3. Законa о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'' број 72/09, 52/11), члана 2. став 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи 

предшколских установа и акта о мрежи основних школа  (''Службени гласник РС'', број 80/10) и чла-

на 43. тачка 7. Статута општине Љиг (''Службени гласник општине Љиг'', број 7/08 и 10/08),  

Скупштина општине Љиг, дана 30.04.2014. године, доноси 

ОДЛУКУ 

О  МРЕЖИ  ОСНОВНИХ ШКОЛА   ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се мрежа основних школа са издвојеним одељењима Општине Љиг. 

 

Члан 2. 

Образовно васпитни рад са ученицима у основном образовању и васпитању обављају следе-

ће основне школе: 

1. Основна школа  ''Сава Керковић'', са седиштем у Љигу, ул. Светог Саве 22а,  у чијем 

је саставу и 15 издвојених одељења и то: Ба, Бошњановић, Бранчић, Дићи, Ивановци, Јајчић, Кадина 

Лука, Лалинци, Латковић,  Липље, Моравци, Палежница, Славковица, Цветановац и Штавица. 

У Основној школи ''Сава Керковић'' у Љигу ученици похађају наставу од 1-8 разреда, а у из-

двојеним одељењима од 1-4 разреда.  

2. Основна школа ''Сестре Павловић'' са седиштем у Белановици, ул. Вука Караџића 

бр. 27, у чијем је саставу  и 5 издвојених одељења и уо:  Живковци, Калањевци, Козељ, Пољанице и 

Шутци. 

У Основној школи ''Сестре Павловић'' ученици похађају наставу од 1-8 разреда, а у издвоје-

ним одељењима од 1-4 разреда.  

 

Члан 3. 

Основно музичко образовање стиче се у оквиру издвојеног одељења Музичке школе ''Марко 

Тајчевић'' из Лазаревца, ул. Бранка Радичевића 27а, по условима прописаним Законом о основама 

система образовања и васпитања. 

 Издвојено одељење Ниже музичке школе ''Марко Тајчевић'' из Лазаревца образовни процес 

обавља у седишту Основне школе ''Сава Керковић'' у Љигу, ул. Светог Саве 22а. 

 

Члан 4. 

Општина обезбеђује средства за трошкове превоза  ученика  на  удаљености од школе већој 

од 4 км, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. 

 

Члан 5. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи предшколских установа  и 

основних школа општине Љиг (''Службени гласник општине Љиг бр. 3/2011)  

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу даном  добијања сагласности од стране Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја. 

 

01 Број: 06-17//14-7 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                           Михаило Зечевић, с.р. 
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9. 

 
 На основу члана 48 став 1 Статута Општине Љиг ( „Службени гласник Општине Љиг“ бр. 

7/08 и 10/08) и члана 28 Пословника о раду Скупштине општине Љиг („Службени гласник Општине 

Љиг“ бр. 6/08), Скупштина општине Љиг на седници одржаној 30.04.2014.године, донела је  

 

 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О 

 РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА  

И РАДНЕ ОДНОСЕ  

 

 

 

I 

 

  

 РАЗРЕШАВА СЕ члан Комисије за кадровска и административна питања и радне односе: 

 

- Славица Јањић из Љига. 

 

 

 

 

I I  

 

 

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

Љиг“. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

01 Број: 06-17/14-9 

 

 

  

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                           Михаило Зечевић, с.р. 
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10. 

 

 На основу члана 48 став 1 Статута Општине Љиг ( „Службени гласник Општине 

Љиг“ бр. 7/08 и 10/08) и члана 28 Пословника о раду Скупштине општине Љиг („Службени 

гласник Општине Љиг“ бр. 6/08), Скупштина општине Љиг на седници одржаној 

30.04.2014.године, донела је  

 

 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА  

И РАДНЕ ОДНОСЕ  

 

 

 

I 

 

  

 ИМЕНУЈЕ СЕ члан Комисије за кадровска и административна питања и радне 

односе: 

 

- Зоран Поповић из Љига. 

 

 

 

II  

 

 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Љиг“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

01 Број: 06-17/14-10 

 

 

  

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                           Михаило Зечевић, с.р. 
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11. 

 

 На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“ бр. 72/09 , 52/11 и 55/13 ) члана 43 став 1 тачка 10 Статута Општине Љиг ( „Службени 

гласник Општине Љиг“ бр. 7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 

30.04.2014.године, донела је  

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА КЕРКОВИЋ“ ИЗ ЉИГА 

 

 

 

I 

 

 РАЗРЕШАВА СЕ Школски одбор Основне школе „ Сава Керковић“ Љиг и то : 

 

Из реда запослених: 

- Драгица Јочовић  из Љига, члан 

- Вера Марић из Јајчића, члан 

- Данијела Радисављевић из Љига, члан  

 

Из реда Савета родитеља: 

- Славица Павловић из Липља, члан 

- Владимир Ивановић из Љига, члан 

- Саша Симић из Љига, члан  

 

Из реда локалне самоуправе: 

- Бобан Томашевић из Љига, члан 

- Драгољуб Поповић из Дића, члан 

- Владимир Јовановић из Љига, члан  

 

 

II 

 

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

Љиг“ 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

01 Број: 06-17/14-18 

 

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                           Михаило Зечевић, с.р. 
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12. 

 
 На основу члана 54. и члана 55. Закона и основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“ бр. 72/09 , 52/11 и 55/13 ) члана 43. став 1. тачка 10. Статута Општине Љиг 

( „Службени гласник Општине Љиг“ бр. 7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг, на седници 

одржаној 30.04.2014.године, донела је  

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА КЕРКОВИЋ“ ИЗ ЉИГА 

 

 

I 

 

 ИМЕНУЈУ СЕ Школски одбор Основне школе „ Сава Керковић“ Љиг у следећем саставу: 

 

Из реда запослених: 

- Неда Дабић  из Љига, члан 

- Верица Михаиловић из Љига, члан 

- Вера Марић из Јајчића, члан 

 

Из реда Савета родитеља: 

- Саша Симић из Љига, члан 

- Славица Павловић из Липља, члан 

- Весна Кнежевић из Ба, члан  

 

Из реда локалне самоуправе: 

- Јелена Велимировић из Љига, члан 

- Мирослав Ивановић из Љига, члан 

- Далиборка Поповић из Љига, члан  

 

 

II 

 

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

Љиг“ 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

01 Број: 06-17/14-19 

 

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                           Михаило Зечевић, с.р. 
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13. 

   

 На основу члана 54. и 55. Закона и основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“ бр. 72/09 , 52/11 и 55/13 ) члана 43 став 1 тачка 10 Статута Општине Љиг ( „Службени 

гласник Општине Љиг“ бр. 7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 

30.04.2014.године, донела је  

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „1300 КАПЛАРА“ ИЗ ЉИГА 

 

 

I 

 

 РАЗРЕШАВА СЕ Школски одбор Средње школе „1300 каплара“ Љиг у следећем саставу:: 

 

Из реда запослених: 

- Душко Којић  из Љига, члан 

- Драган Миловановић из Цветановаца, члан 

- Александар Перовић из Лазаревца, члан  

 

Из реда Савета родитеља: 

- Небојша Савић из Љига, члан 

- Виолета Петровић из Љига, члан 

- Снежана Јовичић из Љига, члан  

 

Из реда локалне самоуправе: 

- Обрад Радовановић из Козеља, члан 

- Милован Догањић из Белановице, члан 

- Славица Степановић из Палежнице, члан  

 

 

 

II 

 

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

Љиг“ 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

01 Број: 06-17/14-20 

  

 

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                           Михаило Зечевић, с.р. 
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14. 

 
 На основу члана 54. и члана 55 Закона и основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“ бр. 72/09 , 52/11 и 55/13 ) члана 43 став 1 тачка 10 Статута Општине Љиг ( 

„Службени гласник Општине Љиг“ бр. 7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг, на седници 

одржаној 30.04.2014.године, донела је  

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „1300 КАПЛАРА“ ИЗ ЉИГА 

 

 

 

I 

 

 ИМЕНУЈУ СЕ Школски одбор Средње школе „ 1300 каплара“ Љиг у следећем саставу:: 

 

Из реда локалне самоуправе: 

- Љубивоје Вујић  из Љига, члан 

- Драган Матић из Велишеваца, члан 

- Здравко Никодиновић из Љига, члан  

 

Из реда запослених:  

- Катарина Марковић из Љига, члан 

- Марија Бушић из Ивановаца, члан 

- Росана Хаџић из Љига, члан  

 

Из реда Савета родитеља: 

- Раде Гајић из Љига, члан 

- Светлана Симић из Љига, члан 

- Славица Ђурђевић из Мионице, члан  

 

 

II 

 

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

Љиг“ 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

01 Број: 06-17/14-21 

  

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                           Михаило Зечевић, с.р. 
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15. 

 

 
 На основу члана 54. и 55. Закона и основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“ бр. 72/09 , 52/11 и 55/13 ) члана 43 став 1 тачка 10 Статута Општине Љиг ( „Службени 

гласник Општине Љиг“ бр. 7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 

30.04.2014.године, донела је  

 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНOВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ“ ИЗ БЕЛАНОВИЦЕ 

 

 

 

 

I 

 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе „Сестре Павловић“ из 

Белановице: 

 

Из реда локалне самоуправе: 

- Љиљана Плескоњић из Белановице, члан 

- Радоје Петровић из Пољаница, члан 

 

 

 

II 

 

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

Љиг“ 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

01 Број: 06-17/14-22 

 

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                           Михаило Зечевић, с.р. 
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16. 

    

 

 

 На основу члана 54. Закона и основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“ бр. 72/09 , 52/11 и 55/13 ) и члана 43 став 1 тачка 10 Статута Општине Љиг ( „Службени 

гласник Општине Љиг“ бр. 7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 

30.04.2014.године, донела је  

 

 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ“ ИЗ БЕЛАНОВИЦЕ 

 

 

 

 

I 

 

 ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе „Сестре Павловић“ из Белановице: 

 

Из реда локалне самоуправе: 

- Милојко Радовановић из Белановице, члан 

- Зоран Милисављевић из Белановице, члан 

 

 

 

 

II 

 

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

Љиг“ 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

01 Број: 06-17/14-23 

  

 

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                           Михаило Зечевић, с.р. 
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17. 

 
 

На основу члана 20 став 1 Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'' бр. 42/91, 

71/94 и 79/05-12) и члана 43 став 1 тачка 10 Статута општине Љиг (''Службени гласник општине 

Љиг'' број: 7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг на седници одржаној 30.04.2014.године  донела је  

 

 

 

 

Р Е Ш Е  Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

 

I 

 

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

Из реда локалне самоуправе: 

1. Весна Којић из Љига, члан и 

2. Горан Новаковић из Љига, члан 

 

 

 

II 

 

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

Љиг'' 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

 

01 Број: 06-17/14-24 

  

 

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                           Михаило Зечевић, с.р. 
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18. 

   

 

На основу члана 20 став 1 Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'' бр. 42/91, 

71/94 и 79/05-12) и члана 43 став 1 тачка 10 Статута општине Љиг (''Службени гласник општине 

Љиг'' број: 7/08 и 10/08), Скупштина општине Љиг на седници одржаној 30.04.2014.године  донела је  

 

 

 

 

Р Е Ш Е  Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

 

I 

 

 

ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора Туристичке организације Општине Љиг, и то: 

Из реда локалне самоуправе: 

1. Јелена Стојнић из Славковице, члан и 

2. Марија Лазић из Љига, члан 

 

 

 

 

II 

 

 

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

Љиг'' 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

 

 

 

01 Број: 06-17/14-25 

  

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                           Михаило Зечевић, с.р. 
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1. 

 

 
   

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике 

Србије'' број 124/2012), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује 

поступак јавне набавке унутар наручиоца (''Службени гласник Републике Србије'' број 106/2013) и 

члана 62.Статута општине Љиг (''Службени гласник општине Љиг'', број 7/08 и 10/08)),  Општинско 

веће општине Љиг на седници одржаној дана 23.04.2014. године  доноси  

  

  

ПРАВИЛНИК 

О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

  

Предмет уређивања 

  

Члан 1. 

Овим Правилником ближе се уређује процедура планирања набавки, спровођење поступака 

јавних набавки и извршење уговора унутар Општинске управе општине Љиг. 

Правилником се уређују учесници, одговорности, начин обављања послова јавних набавки у 

складу са Законом о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12 - у даљем тексту: Закон), 

а нарочито се уређује начин планирања набавки (критеријуми, правила и начин одређивања 

предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), 

одговорност за планирање, циљеви поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, 

начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контрола јавних набавки, начин праћења 

извршења уговора о јавној набавци.  

  

Примена 

  

Члан 2. 

 Овај Правилник је намењен свим одељењима и службама Општинске управе општине Љиг 

који су, у складу са важећом регулативом и унутрашњим општим актима, укључени у планирање 

набавки, спровођење поступака јавних набавки, извршење уговора  и контролу јавних набавки.  

Шефови одељења су у обавези да упознају своје запослене са обавезама, правилима, 

начином поступања прописаним Правилником.  

  

Набавке на које се закон не примењује 

  

Члан 3. 

  Набавке које су изузете од примене Закона нису предмет овог Правилника.  

  Набавка која је изузета од примене Закона је набавка предмета који је потребан за обављање 

делатности Општинске управе општине Љиг, а на коју се не примењују одредбе Закона, односно, 

набавке утврђене чланом 7. и чланом 39. став 2. Закона.  
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Веза са другим документима 

  

Члан 4. 

Саставни део овог Правилника чине процедуре и обрасци утврђеним стандардом  

СРПС ИСО 9001:2008.  

 

 

Циљеви правилника 

  

Члан 5. 

Циљ Правилника је да се установи принцип поделе дужности и одговорности у вези са 

јавним набавкама:  

1) јасно и прецизно уређивање и усклађивање обављања свих послова јавних набавки, а нарочито 

планирања, спровођења поступка и праћења извршења уговора о јавним набавкама;  

2) утврђивање обавезе писане комуникације у поступку јавне набавке и у вези са обављањем 

послова јавних набавки;  

3) евидентирање свих радњи и аката током планирања, спровођења поступка и извршења уговора о 

јавним набавкама;  

4) уређивање овлашћења и одговорности у свим фазама јавних набавки;  

5) контрола планирања, спровођења поступка и извршења јавних набавки;  

6) дефинисање услова и начина професионализације и усавршавања запослених који обављају 

послове јавних набавки, са циљем правилног, ефикасног и економичног обављања послова из 

области јавних набавки;  

7) дефинисање општих мера за спречавање корупције у јавним набавкама.  

  

Овлашћења и одговорности у поступку јавне набавке 

Члан 6. 

Службник за јавне набавке, (даље: службеник за ЈН) координира радом комисије за јавне 

набавке (даље: комисија), пружа стручну помоћ комисији у вези са спровођењем поступка и обавља 

друге активности у вези са спровођењем поступка јавне набавке. 

За законитост спровођења поступка јавне набавке, сачињавање предлога и доношење 

одлука, решења и других аката у поступку јавне набавке одговорни су: начелник Управе, службеник 

за ЈН и комисија, ако овим правилником није друкчије прописано. 

За предузимање радњи у поступку на начин и у роковима прописаним Законом одговорно је 

лице које је овлашћено да спроводи/предузима конкретну радњу . У свакој радњи се води рачуна о 

Законом прописаним роковима. 

Акте у поступку јавне набавке израђује службеник за ЈН, а комисија сачињава конкурсну 

документацију, записник о отварању понуда и извештај о стручној оцени понуда. 

Критеријуме за доделу уговора и елементе критеријума, као и методологију за доделу 

пондера за сваки елемент критеријума, начин навођења, описивања и вредновања елемената 

критеријума у конкурсној документацији, утврђује комисија, узимајући у обзир врсту, техничку 

сложеност, трајање, вредност јавне набавке и сл. 

Модел уговора сачињава комисија, а уколико модел уговора који комисија припрема као 

саставни део конкурсне документације захтева посебна стручна знања, комисија може захтевати 

стручну помоћ организационих јединица или трећих лица. 

Прикупљање података, сачињавање и достављање извештаја о јавним набавкама Управи за 

јавне набавке и Државној ревизорској институцији врши службеник за ЈН. Службеник за ЈН 

извештаје доставља након потписивања од стране овлашћеног лица. 

За достављање Управи за јавне набавке доказа негативне референце за неиспуњавање 

обавеза у поступку јавне набавке, одговоран је службеник за ЈН. 
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Планирање набавки 

  

Члан 7. 

Правилникoм се уређују поступак, рокови израде и доношења плана набавки и  

измена плана набавки, извршење плана набавки, надзор над извршењем, овлашћења и  

одговорност одељења и служби, односно лица која учествују у планирању, као и друга  

питања од значаја за поступак планирања.  

  

Члан 8. 

План набавки састоји се од плана јавних набавки и плана набавки на које се Закон не 

примењује.  

План набавки садржи обавезне елементе одређене Законом и подзаконским актом и мора 

бити у складу са буџетом Општинске управе општине Љиг, односно, актом о привременом 

финансирању.  

  

 

Критеријуми за планирање набавки 

  

Члан 9. 

Критеријуми који се примењују за планирање сваке набавке су:  

1) да ли предмет набавке, техничке спецификације и количине одређеног предмета набавке 

одговарају стварним потребама наручиоца;  

2) да ли је процењена вредност набавке одговарајућа с обзиром на циљеве набавке, а имајући у виду 

техничке спецификације, неопходне количине и стање на тржишту;  

3) да ли набавка има за последицу стварање додатних трошкова, колика је висина и каква је природа 

тих трошкова и да ли је као таква исплатива;  

4) да ли постоје друга могућа решења за задовољавање исте потребе и које су предности и 

недостаци тих решења у односу на постојеће;  

5) прикупљање и анализа постојећих информација и база података о добављачима и закљученим 

уговорима.  

 

 

Носилац планирања 

 

Члан 10. 

Носилац планирања је Одељење за финансије.  

 Одељење за финансије је задужено за координацију поступка планирања.  

  

Поступак планирања 

  

Члан 11. 

Поступак планирања се одвија у фазама - „корак по корак“, а у складу са назначеним 

календаром активности:  

- носилац планирања најкасније до 10. септембра доставља свим одељењима Општинске управе 

општине Љиг (у даљем тексту: одељења) инструкције за планирање;  

- инструкције за планирање се дају на прописаном обрасцу, који потписује начелник Одељења за 

финансије;  

- одељења су дужна да своје потребе за одређеном набавком добара, услуга или радова, пријаве 

најкасније до 01. октобра текуће године за наредну годину;  

-одељења пријављују своје потребе на прописаном обрасцу, који потписује начелник  

одељења;  

- предметни образац се доставља Начелнику Општинске управе општине Љиг (у даљем тексту: 

начелник Управе) на претходну проверу;  
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- начелник Управе врши претходну проверу – проверу да ли по свом циљу предметна набавка 

представља стварну потребу Општинске управе општине Љиг. Након извршене  

претходне провере, начелник Управе потврђује потребу за одређеном набавком као стварну 

потребу, на тај начин што парафира достављени образац.  

Уколико се током провере уочи неслагање исказане потребе са стварним потребама, о томе 

се обавештава одељење са предлогом за исправку или са информацијом да се исказана потреба не 

сматра стварном потребом.  

-начелник Управе најкасније до 5. октобра, доставља парафиране обрасце Одељењу за  

финансије као носиоцу планирања на даљу проверу;  

- Одељење за финансије врши даљу проверу пријављених потреба у склопу расположивих мерила 

којима се Одељење руководи у планирању буџета за наредну годину. Одељење за финансије у 

свакој фази планирања може да захтева корекције, а у циљу усклађивања са предлогом буџета за 

наредну годину;  

- начелник Одељења за финансије до 15. октобра доставља начелнику Управе табеларни приказ 

потреба свих одељења;  

- табеларни приказ са пројектованим јавним набавкама је прописани документ, који потписује 

начелник Одељења за финансије; - начелник Управе, најкасније до 20. октобра, на основу утврђених 

стварних потреба и на основу везе одређеног одељења са предметом набавке, именује лице које ће 

приступити изради техничке спецификације за сваку набавку појединачно;  

- именовано лице приступа изради техничке спецификације предмета јавне набавке;  

- именовано лице, најкасније до 1. новембра, доставља у Одељење за финансије  предметну 

спецификацију на прописаном обрасцу, уз захтев да се тај предмет уврсти у план набавки;  

- прописани образац са техничком спецификацијом предмета набавке и захтев да се предмет уврсти 

у план набавки потписује лице које је начелник Управе именовао за израду техничке 

спецификације;  

- Одељење за финансије, на основу захтева и спецификација достављених од стране именованих 

лица за све набавке за које је утврђена стварна потреба, приступа изради предлога плана набавки за 

наредну годину;  

- предлог плана набавки потписују начелник Управе и начелник Одељења за финансије;  

-План набавки доноси Општинско веће општине Љиг.  

  

 

Правила и начин одређивања предмета набавке и 

техничких спецификација предмета набавке 

  

Члан 12. 

Предмет набавке су добра, услуге или радови који су одређени у складу са Законом и 

Општим речником набавки.  

Техничком спецификацијом се на једноставан, јасан, објективан и разумљив начин, у складу 

са Законом и критеријумима за планирање набавки, одређује шта је предмет набавке (које количине 

се набављају, који је ниво квалитета који представља циљ набавке).  

  

Правила и начин одређивања процењене вредности набавке 

  

Члан 13. 

Процењена вредност набавке одређује се у складу са техничким спецификацијама утврђеног 

предмета набавке и утврђеним количинама, а као резултат претходног искуства у набавци 

конкретног предмета набавке и спроведеног истраживања тржишта.  

 

Начин испитивања и истраживања тржишта предмета набавке 

  

Члан 14. 

Лице именовано за израду техничке спецификације, бира метод којим испитује и  

истражује тржиште одређеног предмета набавке.  
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Методи за испитивање и истраживање тржишта су: претходна искустава у набавци овог 

предмета набавке (постојеће информације и базе података о добављачима и уговорима); испитивање 

искустава других наручилаца; истраживање путем интернета  

(ценовници понуђача, Портал јавних набавки и сл.) и на други погодан начин, имајући у виду сваки 

предмет набавке појединачно.  

  

  

Одређивање одговарајуће врсте поступка и 

утврђивање истоврсности добара, услуга и радова 

  

Члан 15. 

Носилац планирања одређује врсту поступка за сваки предмет набавке, у складу са укупном 

процењеном вредношћу истоврсног предмета набавке и у складу са другим  

одредбама Закона.  

Одељење које је пријавило потребу за одређеном набавком, лице именовано за израду 

техничке спецификације као и друга заинтересована лица, могу истаћи образложени захтев да се 

предмет набавке обликује у партије, да се спроведе резервисана јавна набавка или преговарачки 

поступак без објављивања јавног позива.  

  

 

Начин одређивања периода на који се уговор о јавној набавци закључује 

  

Члан 16. 

Носилац планирања у сарадњи са одељењем која је иницирала набавку одређеног предмета, 

одређује период на који се уговор о јавној набавци закључује, у складу са важећим прописима и 

реалним потребама наручиоца, начелом економичности и ефикасности, а као резултат истраживања 

тржишта сваког предмета набавке.  

  

 

Одређивање динамике покретања поступка набавке 

  

Члан 17. 

Динамику покретања поступака набавки одређује носилац планирања, у складу са претходно 

дефинисаним оквирним датумима закључења и извршења уговора, а имајући у виду врсту поступка 

јавне набавке који се спроводи за сваки предмет набавке, објективне рокове за припрему и 

достављање понуда, као и прописане рокове за захтев за заштиту права.  

Уколико од момента доношења плана набавки до планираног времена покретања  

поступка дође до одређених промена (помера се време покретања поступка, мења се спецификација, 

престала је потреба за јавном набавком и сл.), иницијатор промена доставља обавештење са 

назнаком нових чињеница којима се мењају подаци у усвојеном плану набавки или у приложеној 

спецификацији, односно, доставља се обавештење да је престала потреба за јавном набавком.  

  

План набавки 

  

Члан 18. 

План набавки доноси Општинско веће општине Љиг после усвајања буџета Општине Љиг, а 

најкасније до 31. јануара.  

 

Члан 19. 

План набавки носилац планирања у року од десет дана од дана доношења доставља у 

електронском облику Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, у складу са 

Законом и подзаконским актом.  
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Члан 20. 

Измене и допуне плана набавки доносе се у поступку који је прописан за доношење плана 

набавки, када су испуњени услови прописани Законом.  

Измене и допуне плана набавки носилац планирања у року од десет дана од дана  

доношења доставља у електронском облику Управи за јавне набавке и Државној ревизорској 

институцији, на начин прописан Законом и подзаконским актом.  

  

Тромесечни извештај о спроведеним поступцима и 

закљученим уговорима о јавној набавци 

  

Члан 21. 

Носилац планирања је дужан да прикупља и евидентира податке о поступцима  

јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама, као и да Управи за јавне  

набавке достављају тромесечни извештај најкасније до 10-ог у месецу који следи по истеку 

тромесечја, у складу са Законом.  

Тромесечни извештај о јавним набавкама потписује начелник Управе, а парафира га 

начелник Одељења за финансије. Тромесечни извештај о јавним набавкама припрема се и доставља 

Управи за јавне набавке у електронској форми, коришћењем електронског система за достављање 

извештаја (апликативни софтвер) Управе за јавне набавке.  

  

Извршење плана набавки 

  

Члан 22. 

Носилац планирања је дужан да прати извршење плана набавки по различитим  

критеријумима (позицији плана, предмету набавке, врсти поступка, броју закључених  

уговора, добављачима, реализацији и важењу појединачних уговора и сл).  

Извештај о извршењу плана набавки потписује председник Општине Љиг, а парафира га начелник 

Одељења за финансије.  

Извештај о извршењу плана набавки за претходну годину, доставља се у Управи за јавне 

набавке и Државној ревизоркој институцији до 31. марта текуће године.  

  

Члан 23. 

План набавки и извештај о извршењу плана набавки достављају се Управи за јавне набавке и 

Државној ревизорској институцији у електронској форми, коришћењем  

електронског система за израду и достављање плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки 

(апликативни софтвер), који је израђен од стране Управе за јавне набавке.  

  

Циљеви поступка јавне набавке 

  

Члан 24. 

Циљеви поступка јавне набавке који морају бити остварени су:  

1) благовремено и ефикасно спровођење поступка јавне набавке у циљу несметаног  

одвијања процеса рада наручиоца и благовременог задовољавања потреба осталих  

корисника.  

2) спровођење поступка јавне набавке на ефикасан, економичан и ефективан начин;  

3) економично и ефикасно трошење јавних средстава – принцип „вредност за новац“, односно 

прибављање добара, услуга или радова одговарајућег квалитета по најповољнијој цени;  

4) ефективност (успешност) – степен до кога су постигнути постављени циљеви, као и однос између 

планираних и остварених ефеката одређене набавке;  

5) транспарентно трошење јавних средстава;  

6) смањење трошкова поступка јавне набавке;  

7) обезбеђивање конкуренције и једнак положај свих понуђача у поступку јавне набавке;  

8) заштита животне средине и обезбеђивање енергетске ефикасности.  
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Спровођење поступка јавне набавке од стране више наручилаца 

  

Члан 25. 

Наручиоци могу заједнички спровести одређени поступак јавне набавке.  

Одлуку о заједничком спровођењу поступка јавне набавке наручиоци достављају на 

мишљење Управи за јавне набавке.  

За законитост и правилност поступка солидарно су одговорни наручиоци који  

спроводе јавну набавку.  

  

 

Достављање, пријем писмена у пословима јавних набавки 

  

Члан 26. 

Достављање, пријем, кретање и евидентирање понуда, пријава, захтева за заштиту права и 

свих других писмена у вези са поступком јавне набавке и обављањем послова јавних набавки, 

обавља се преко Писарнице, у којој се пошта прима, отвара и прегледа, заводи, распоређује и 

доставља.  

Примљена пошта заводи се у одговарајућој евиденцији истог дана кад је примљена и под 

датумом под којим је примљена и одмах се доставља у рад.  

  

Члан 27. 

Примљене понуде у поступку јавне набавке, измене и допуне понуде, заводе се у  

тренутку пријема и на свакој понуди, односно измени или допуни понуде, обавезно се  

мора назначити датум и тачно време пријема.  

Уколико се утврде неправилности приликом пријема понуде (понуда није означена као 

понуда па је отворена, достављена је отворена или оштећена коверта и сл.), запослено лице 

Писарнице је дужно да о томе сачини белешку и достави је председнику комисије за јавну набавку, 

односно, запосленима на пословима јавних набавки.  

Примљене понуде чувају запослени на пословима јавних набавки у затвореним  

ковертама, на одговарајућем месту, до отварања понуда када се предају комисији за јавну набавку.  

Пријем понуда потврђује се потписом овлашћеног лица одељења у оквиру кога се обављају 

послови јавних набавки. Сви запослени који су имали увид у податке о достављеним понудама, 

дужни су да чувају као пословну тајну податке о поднетим понудама, односно пријавама, до 

отварања понуда, односно пријава.  

  

Комуникација у пословима јавних набавки 

  

Члан 28. 

Комуникација у пословима јавних набавки обавља се писаним путем.  

Интерна комуникација, односно, комуникација између запослених унутар Општинске управе 

општине Љиг обавља се путем имејла, смс порука, посредством телефакса или на други погодан 

начин којим се оставља траг у комуникацији.  

  Сви запослени су дужни да у најкраћем року дају повратне информације које су  

предмет одређене комуникације.  

Комуникација са другим лицима обавља се поштом преко писарнице или посредством 

електронске поште.  

Електронску пошту друга лица достављају на имејл адресе које су одређене за пријем поште.  

Запослени је дужан да без одлагања заведе електронску пошту коју је примио од  

других лица, а која представља потврду пријема појашњења конкурсне документације,  

измене конкурсне документације и одлуке о додели уговора.  

  Комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима у поступку јавне набавке, обављају 

искључиво чланови комисије за јавну набавку.  
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Акти у поступку јавне набавке 

  

Члан 29. 

Акти у поступку јавне набавке су: одлука о покретању поступка, решење о образовању 

комисије, акти из делокруга рада комисије за јавну набавку, одлука о додели уговора и уговор.  

Службеник за јавне набавке у својству обрађивача предмета (у даљем тексту: обрађивач) је 

дужан да на прописаним обрасцима сачини: нацрт одлуке о покретању поступка, нацрт решења о 

образовању комисије за јавну набавку и нацрт одлуке о додели уговора.  

Одлуку о покретању поступка потписује председник Општине Љиг, а парафирају је прво, 

овлашћено лице Одељења за финансије, чиме потврђује да су за одређену набавку предвиђена 

средства буџетом Општине Љиг, а потом и обрађивач предмета.  

Решење о образовању комисије потписује председник Општине Љиг .  

Одлуку о додели уговора потписује председник Општине Љиг, а  парафира је обрађивач 

предмета.  

Акте из делокруга рада комисије за јавну набавку, осим модела уговора, потписују чланови 

комисије без претходног парафа.  

Уговор потписује председник Општине Љиг, а парафира га обрађивач предмета.  

Уговор из јавне набавке мора бити истоветан моделу уговора из конкурсне документације.  

  

 

Комисија за јавну набавку 

  

Члан 30. 

За чланове комисије се именују лица која имају одговарајуће стручно образовање из области 

из које је предмет јавне набавке.  

Ако наручилац нема запослено лице које има одговарајуће стручно образовање из области из 

које је предмет јавне набавке, у комисију се може именовати лице које није запослено код наручица.  

Службеник за јавне набавке је обрађивач предмета.  

Службеник за јавне набавке се, по правилу, именије у комисију за јавну набавку по којој 

обрађује предмет.  

У комисију се не могу именовати лица која могу бити у сукобу интереса за предмет јавне 

набавке.  

Након доношења решења, чланови комисије потписују изјаву којом потврђују да у 

предметној јавној набавци нису у сукобу интереса.  

  

 

Делокруг рада комисије за јавну набавку 

  

Члан 31. 

 Комисија за јавну набавку одговара за законитост спровођења поступка јавне  

набавке.  

  Комисија за јавну набавку је дужна:  

1) да припреми конкурсну документацију, огласе о јавним набавкама, измене или допуне конкурсне 

документације, додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуда или пријава;  

2) да отвара, прегледа, оцењује и рангира понуде или пријаве;  

3) да води преговарачки поступак;  

4) да сачини писмени извештај о стручној оцени понуда;  

5) да у оквиру извештаја о стручној оцени понуда припреми предлог одлуке о додели уговора, 

предлог одлуке о закључењу оквирног споразума, предлог одлуке о обустави поступка јавне 

набавке, као и предлог одлуке о признавању квалификације;  

6) да одлучи поводом поднетог захтева за заштиту права;  

7) да предузима друге радње у поступку у зависности од врсте поступка и предмета набавке.  
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Стручна помоћ комисији за јавну набавку 

 

Члан 32. 

Сва одељења су дужна су да у оквиру своје надлежности пруже стручну помоћ комисији за 

јавну набавку.  

У случају потребе за стручном помоћи, комисија се писаним путем обраћа надлежном 

одељењу , које је дужно да писаним путем одговори на захтев комисије, у року који одређује 

комисија, а у складу са прописаним роковима за поступање.  

Уколико одељење не одговори комисији или не одговори у року, комисија се обраћа 

начелнику Управе.  

Сва одељења су дужна да у оквиру своје надлежности пруже стручну помоћ службенику за 

јавне набавке ако спроводи поступак јавне набавке мале вредности без комисије за јавну набавку.  

 

 

Члан 33.  

Стручну помоћ која се пружа комисији, чине:  

- објаве огласа о јавној набавци, конкурсне документације и других аката у поступку јавне набавке;  

- додатна појашњења техничке спецификације по захтеву комисије. Комисија за јавну набавку има 

право да врши корекције, односно, измене достављене техничке спецификације, уз претходно 

прибављену сагласност начелника управе;  

- рачунска провера понуда. За потребе комисије за јавну набавку, овлашћено лице Одељења за 

финансије ће извршити рачунску проверу понуде. Након извршене провере, овлашћено лице ће 

понуду чији је рачун проверавало, означити штамбиљом који садржи  податке о наручиоцу, броју 

понуде, лицу које је вршило проверу и датуму извршене провере. Лице овлашћено за рачунску 

проверу је дужно да сачини службену белешку о резултату рачунске провере – констатује да није 

било рачунских грешака, односно, констатује да их је било и у чему се састоје и  

- други облици стручне помоћи.  

  

 

Начин обезбеђивања конкуренције 

  

Члан 34. 

Конкуренција у свим поступцима јавне набавке обезбеђује се у складу са Законом, уз 

обавезу примене начела транспарентности поступка јавне набавке.  

  

 

Начин поступања у циљу заштите података и одређивање поверљивости 

  

Члан 35. 

Члановима комисије, запосленима на пословима јавних набавки као и свим лицима која 

учествују у спровођењу поступка јавне набавке, односно у припреми конкурсне документације за 

јавну набавку или појединих њених делова, забрањено је да трећим лицима саопштавају било које 

незваничне податке у вези са јавном набавком.  

Чланови комисије, запослени на пословима јавних набавки као и сва лица која су  

имала увид у податке о понуђачима садржане у понуди које је, у складу са Законом, понуђач 

означио у понуди као поверљиве, дужни су да их чувају као поверљиве и одбију давање 

информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.  

Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 

понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  
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Начин евидентирања свих радњи и аката, чувања документације у вези са јавним 

набавкама и вођења евиденције закључених уговора и добављача 

  

Члан 36. 

Наручилац је дужан да евидентира све радње и акте током планирања, спровођења поступка 

и извршења јавне набавке, да чува сву документацију везану за јавне набавке у складу са прописима 

који уређују област документарне грађе и архива, најмање десет година од истека уговореног рока 

за извршење појединачног уговора о јавној набавци, односно пет година од доношења одлуке о 

обустави поступка и да води евиденцију свих закључених уговора о јавним набавкама и евиденцију 

добављача.  

  

Члан 37. 

Запослени на пословима јавних набавки чувају све акте из поступка јавне набавке до 

извршења уговора о јавној набавци или до коначности одлуке о обустави поступка, након чега сву 

документацију достављају у писарницу на архивирање.  

Запослени на пословима јавних набавки воде евиденцију свих закључених уговора о јавним 

набавкама и евиденцију добављача, у прописаној форми.  

Запослени на пословима јавних набавки воде евиденције: o одговорним лицима, односно, 

комисијама за реализацију уговора из поступака јавних набавки, о достављеним извештајима о 

реализацији уговора и друге прописане евиденције.  

Запослени на пословима јавних набавки достављају Управи за јавне набавке на  

Законом прописан начин, план набавки, тромесечне извештаје и извештај о реализацији  

плана набавки.  

Службеник за јавне набавке, у својству обрађивача предмета, доставља Управи за јавне 

набавке доказ негативне референце.  

Службеник за јавне набавке, у својству обрађивача предмета, поступа у вези са  

изменом уговора.  

  Службеник за јавне набавке, у својству обрађивача предмета, поступа у вези са  

реализацијом средстава финансијског обезбеђења, уз одобрење начелника Управе.  

  

 

Правила за достављање уговора унутар наручиоца 

  

Члан 38. 

Уговор из поступка јавне набавке потписује председник Општине Љиг, а потом друга 

уговорна страна.  

Запослени на пословима јавних набавки, непосредно по закључењу уговора о јавној набавци, 

уговор доставља:  

- лицу одговорном за праћење и реализацију уговора. Уколико је због сложености предмета 

образована комисија за праћење реализације уговора, уговор се доставља свим члановима комисије;  

- уколико је предмет уговора извођење радова, уговор се доставља стручном надзору;  

- Одељењу за финансије;  

- Писарници  

- другим одељењима или другим корисницима за које извршење предметног уговора има одређени 

значај или је потребан за вођење евиденција.  

Уговор из поступка јавне набавке се објављује на интернет страници Општине Љиг. 

  

 

Правила комуникације са другом уговорном страном 

у вези са извршењем уговора 

  

Члан 39. 

Комуникација са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора о јавној набавци 

одвија се искључиво писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.  
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Наручилац одмах по закључењу уговора о јавној набавци обавештава другу уговорну страну 

о контакт подацима лица које је овлашћено да прати извршење уговора.  

  

 

Праћење извршења уговора 

  

Члан 40. 

Председник Општине Љиг именује лице које ће бити одговорно за извршење уговора, 

односно, које ће вршити квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга или радова и које ће 

вршити све остале радње у вези са извршењем уговора.  

Председник Општине Љиг, у случајевима сложенијих извршења уговора, посебно када су у 

питању радови, може именовати комисију за примопредају, односно, може именовати мешовите 

комисије – комисије које чине представници наручиоца и представници добављача.  

  

 

Обавезе лица одговорних за извршење уговора 

  

Члан 41. 

Лице одговорно за извршење уговора, је дужно да:  

- изврши квалитативну и квантитативну примопредају предмета уговора, односно, да провери да ли 

количине испоручених добара, извршених услуга или изведених радова одговарају уговореним и да 

ли врста и квалитет испоручених добара, пружених услуга ли изведених радова одговарају 

уговореним, односно да ли су у свему у складу са ахтеваним техничким спецификацијама и 

понудом;  

- да сачини записник о примопредаји уз који се прилаже сва потребна документација;  

- да у случају рекламације, ако количина и квалитет нису у складу са уговором,  

сачини посебан записник о рекламацији и да поступи у складу са уговором, односно са оним 

одредбама уговора којима се уређује поступање по рекламацији;  

- да поступи у складу са уговором, у случају потребе за отклањањем грешака у гарантном року;  

- да парафира рачун и друга документа потребна за плаћање;  

- да сачини извештај о реализацији уговора на прописаном обрасцу.  

  

Члан 42. 

Записник о примопредаји са потребном документацијом, доставља се Одељењу за 

финансије, као основ за плаћање.  

Извештај о реализацији уговора се доставља на прописаном обрасцу.  

Уколико су у питању уговори са сукцесивним испорукама добара, саставни део извештаја 

чини прописани образац о извршеним испорукама по месецима.  

  

 

Контрола јавних набавки 

  

Члан 43. 

Контрола јавних набавки обухвата контролу мера, радњи и аката наручиоца у поступку 

планирања, спровођења поступка и извршења уговора о јавној набавци.  

  

Члан 44. 

Контролу јавних набавки спроводи интерни ревизор, у складу са планом контроле.  

План контроле предлаже интерни ревизор.  

План контроле јавних набавки садржи: предмет контроле, циљ контроле, субјект  

контроле, оквирне датуме вршења контроле.  

Уколико постоје сазнања која указују на евентуалне слабости у поступку планирања, 

спровођења или извршења набавки, а чија контрола није предвиђена планом контроле за текућу 

годину, може се спровести и ванредна контрола. Ванредна контрола се спроводи на иницијативу 

начелника Управе, односно, на иницијативу интерног ревизора, а по одобрењу начелника Управе.  
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Члан 45. 

Комуникација у току вршења контроле се обавља писаним путем.  

  

Члан 46. 

Интерни ревизор је дужан да сачини извештај о спроведеној контроли. Извештај о 

спроведеној контроли садржи: 

1) циљ контроле: 

2) предмет контроле;  

3) време почетка и завршетка контроле;  

4) списак документације над којом је остварен увид током контроле;  

5) налаз, закључак, препоруке и предлог мера;  

6) препоруке које се односе на:  

(1) унапређење поступка јавних набавки код наручиоца;  

(2) отклањање утврђених неправилности;  

(3) спречавање ризика корупције у вези са поступком јавне набавке;  

(4) предузимање мера на основу резултата спроведене контроле.  

  

Члан 47. 

Начелник Управе може захтевати информације и извештаје од свих субјеката у поступку 

планирања, спровођења поступка и извршења уговора о јавној набавци.  

  

Усавршавање запослених који обављају послове јавних набавки  

  

Члан 48. 

Наручилац је дужан да омогућити континуирано стручно усавршавање запослених који 

обављају послове јавних набавки.  

Наручилац треба да омогући стручно усавршавање и других запослених који обављају 

периодично одређене послове у вези са јавним набавкама, а нарочито запосленима који се именују у 

комисије за јавне набавке.  

 

Дужност пријављивања корупције 

 

Члан 49.  

 Лице запослено на пословима јавних набавки или било које друго лице ангажовано код 

наручиоца, као и свако заинтересовано лице које има податке о постојању корупције у јавним 

набавкама дужно је да о томе одмах обавести Управу за јавне набавке, државни орган надлежан за 

борбу против корупције и надлежно тужилаштво.  

Лице из става 1. овог члана не може добити отказ уговора о раду или другог уговора о 

радном ангажовању, односно не може бити премештено на друго радно место, зато што је, 

поступајући савесно и у доброј вери, пријавило корупцију у јавним набавкама, а наручилац је дужан 

да пружи потпуну заштиту том лицу.  

  

Завршна одредба 

  

Члан 50. 

Овај правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Љиг''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

01 Број: 06-14/2014-1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Старчевић 
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