
15.07.2013. године                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                                 Број  4 

 

1 

 

 

 

 

Службени 

гласник 

општине 

Лајковац 

 

 

ГОДИНА XIII 

 

БРОЈ 4             15.07.2013. ГОДИНЕ 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

 

 

На основу члана 39. Статута 

општине Лајковац (''Службени гласник 

општине Лајковац'', број: 11/08 ), 

Скупштина општине Лајковац, на седници 

одржаној дана 15.07.2013. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 

СА ГОДИШЊИМ ФИНАНСИЈСКИМ 

ИЗВЕШТАЈЕМ  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ 

РЕГИОНАЛНОГ ВИШЕНАМЕНСКОГ 

ХИДРОСИСТЕМА СТУБО-РОВНИ 

''КОЛУБАРА'' ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

I Усваја се Извештај о раду са 

годишњим Финансијским извештајем 

Јавног предузећа за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни ''Колубара'' за 

2012. годину. 

 
II Закључак о усвајању Извештаја о 

раду са годишњим Финансијским 

извештајем Јавног предузећа за управљање 

и коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни ''Колубара'' за 

2012. годину доставити ЈП ''Колубара'' 

Ваљево и Одељењу за буџет и финансије 

Општинске управе општине Лајковац. 
 

III Закључак о усвајању Извештаја о 

раду са годишњим Финансијским 

извештајем Јавног предузећа за управљање 

и коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни ''Колубара'' за 

2012. годину објавити у ''Службеном 

гласнику општине Лајковац''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-65/13-II од 15.07.2013.године 

 
           СЕКРЕТАР  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Јелена Живојиновић,с.р.  

   ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Предраг Мирковић,с.р. 

********************* 
На основу члана 39. Статута 

општине Лајковац (''Службени гласник 

општине Лајковац'', број: 11/08 ), 

Скупштина општине Лајковац, на седници 

одржаној дана 15.07.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ 

РЕГИОНАЛНОГ ВИШЕНАМЕНСКОГ 

ХИДРОСИСТЕМА СТУБО-РОВНИ 

''КОЛУБАРА'' ЗА 2013. ГОДИНУ 
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I Даје се сагласност на Измене и 

допуне Програма пословања Јавног 

предузећа за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема 

Стубо-Ровни ''Колубара'' за 2013. годину. 

 
II Решење о давању сагласности 

Измене и допуне Програма пословања 

Јавног предузећа за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни ''Колубара'' за 

2013. годину доставити ЈП ''Колубара'' 

Ваљево и Одељењу за буџет и финансије 

Општинске управе општине Лајковац. 
 

III Решење о давању сагласности на 

Измене и допуне Програма пословања 

Јавног предузећа за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни ''Колубара'' за 

2013. годину објавити у ''Службеном 

гласнику општине Лајковац''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-65/13-II од 15.07.2013.године 

           СЕКРЕТАР  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Јелена Живојиновић,с.р.  

   ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Предраг Мирковић,с.р. 

********************* 
На основу члана 39. Статута 

општине Лајковац (''Службени гласник 

општине Лајковац'', број: 11/08 ), 

Скупштина општине Лајковац, на седници 

одржаној дана 15.07.2013. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 

СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ   

САВЕТА ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАРКОМАНИЈЕ 

У ОПШТИНИ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
I Усваја се Извештај о раду са 

Финансијским извештајем Савета за борбу 

против наркоманије у општини Лајковац за 

2012. годину. 

 
II Закључак о усвајању Извештаја о 

раду са Финансијским извештајем Савета за 

борбу против наркоманије у општини 

Лајковац за 2012. годину доставити Савету 

за борбу против наркоманије у општини 

Лајковац и Одељењу за буџет и финансије 

Општинске управе општине Лајковац. 

 
III Закључак о усвајању Извештаја о 

раду са Финансијским извештајем Савета за 

борбу против наркоманије у општини 

Лајковац за 2012. годину објавити у 

''Службеном гласнику општине Лајковац''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-65/13-II од 15.07.2013.године 

           СЕКРЕТАР  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Јелена Живојиновић,с.р.  

   ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Предраг Мирковић,с.р. 

********************* 
На основу члана 39. Статута 

општине Лајковац (''Службени гласник 

општине Лајковац'', број: 11/08 ), 

Скупштина општине Лајковац, на седници 

одржаној дана 15.07.2013. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 

СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ   

ФОНДА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ  

ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

I Усваја се Извештај о раду са 

Финансијским извештајем Фонда за 

физичку културу општине Лајковац за 2012. 

годину. 

 

II Закључак о усвајању Извештаја о 

раду са Финансијским извештајем Фонда за 

физичку културу општине Лајковац за 2012. 

годину доставити Фонду за физичку 

културу општине Лајковац и Одељењу за 

буџет и финансије Општинске управе 

општине Лајковац. 

 
III Закључак о усвајању Извештаја о 

раду са Финансијским извештајем Фонда за 

физичку културу општине Лајковац  за 

2012. годину објавити у ''Службеном 

гласнику општине Лајковац''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-65/13-II од 15.07.2013.године 

           СЕКРЕТАР  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Јелена Живојиновић,с.р.  

   ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Предраг Мирковић,с.р. 

********************* 
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На основу члана 39. Статута 

општине Лајковац (''Службени гласник 

општине Лајковац'', број: 11/08 ), 

Скупштина општине Лајковац, на седници 

одржаној дана 15.07.2013. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈП ''ГРАДСКА 

ЧИСТОЋА'' ЛАЈКОВАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

I Усваја се Извештај о извршењу 

Програма пословања са Финансијским 

планом ЈП ''Градска чистоћа'' Лајковац за 

2012. годину. 

 
II Закључак о усвајању Извештаја о 

извршењу Програма пословања са 

Финансијским планом ЈП ''Градска чистоћа'' 

Лајковац за 2012. годину доставити ЈП 

''Градска чистоћа''  Лајковац и Одељењу за 

буџет и финансије Општинске управе 

општине Лајковац. 

 
III Закључак о усвајању Извештаја о 

извршењу Програма пословања са 

Финансијским планом ЈП ''Градска чистоћа'' 

Лајковац за 2012. годину у ''Службеном 

гласнику општине Лајковац''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-65/13-II од 15.07.2013.године 

           СЕКРЕТАР  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Јелена Живојиновић,с.р.  

   ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Предраг Мирковић,с.р. 

********************* 
На основу члана 39. Статута 

општине Лајковац (''Службени гласник 

општине Лајковац'', број: 11/08 ), 

Скупштина општине Лајковац, на седници 

одржаној дана 15.07.2013. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ 

ИЗВЕШТАЈА ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ 

И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ'' 

ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

I Усваја се Финансијски извештај ЈП 

''Дирекција за уређење и изградњу општине 

Лајковац'' за 2012. годину. 

 

 
II Закључак о усвајању 

Финансијског извештаја ЈП ''Дирекција за 

уређење и изградњу општине Лајковац'' за 

2012. годину доставити ЈП ''Дирекција за 

уређење и изградњу општине Лајковац'' и 

Одељењу за буџет и финансије Општинске 

управе општине Лајковац. 

 
III Закључак о усвајању 

Финансијског извештаја  ЈП ''Дирекција за 

уређење и изградњу општине Лајковац'' за 

2012. годину у ''Службеном гласнику 

општине Лајковац''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-65/13-II од 15.07.2013.године 

           СЕКРЕТАР  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Јелена Живојиновић,с.р.  

   ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Предраг Мирковић,с.р. 

********************* 
На основу члана 47. и 63. Закона о 

буџетском систему ( „Службени гласник 

РС“ број: 54/09), члана 39. Статута општине 

Лајковац („Службени гласник општине 

Лајковац“, број 11/08) и Одлуке о буџету 

општине Лајковац за 2013. годину 

(„Службени гласник општине Лајковац“, 

број 13/2012) , Скупштина општине 

Лајковац је на седници одржаној дана  

15.07.2013. године, донела 

 

О Д Л У К У  

o првом ребалансу буџета  

општине Лајковац за 2013. годину 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о буџету општине 

Лајковац за 2013. годину („Службени 

гласник општине Лајковац“, број 12/12) 

члан 1. мења се и гласи: 

Рачун прихода и примања преме табели у  

прилогу: 

Члан 2. 

Члан 2. мења се и гласи: 

 Потребна средства за финансирање 

буџетског дефицита из члана 1. ове Одлуке 

у износу од 118.967.659,25 динара 
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обезбедиће се из пренетих неутрошених 

средстава из ранијих година у износу од 

78.976.160,41 динара и примања од 

повраћаја позајмица у износу од 

37.351.498,84 динара.  

Члан 3. 

Члан 3.мења се и гласи 

Планирани приходи од: 

-посебнe накнадe за заштиту и унапређење 

животне средине  

-накнаде од емисије SO2, NO2, прашкастих 

материја и одложеног отпада  

-накнаде за заштиту и унапређење животне 

средине укључујући и суфицит,ненаплаћена 

потраживања из 2012. године и примања од 

враћања позајмица - у укупном износу од 

170.000.000,00 динара  усмеравају се за 

реализацију програма коришћења средстава 

буџетског фонда за заштиту животне 

средине општине Лајковац у 2013. години,  

на који сагласност даје Министарство. 

Члан 4. 

Члан 4.мења се и гласи: 

Планирани приходи од: 

- накнаде за коришћење минералних 

сировина у укупном износу од 

236.000.000,00 динара укључујући и 

суфицит, ненаплаћена потраживања из 

2012. године и примања од враћања 

позајмица, усмеравају се за реализацију 

Прогрaма за унапређење услова живота 

локалне заједнице за 2013. годину, на који 

сагласност даје Министарство. 

Члан 5. 

Члан 5.мења се и гласи: 

Приходи од: 

-накнаде за уређење грађевинског 

земљишта 

-годишње накнаде за моторна возила, 

тракторе и прикључна возила 

-од приватизације-пренета   неутрошена 

средства из ранијих година 

-50% прихода од новчаних казни за 

саобраћајне прекршаје укључујући и 

суфицит 

усмеравају се за реализацију програма ЈП 

„Дирекције за уређење и изградњу општине 

Лајковац“ Лајковац.  

- 50% прихода од новчаних казни за 

саобраћајне прекршаје усмерава  се за 

реализацију програма МУП-а који доноси 

Општинско веће. 

 

Члан 6. 

Члан 6.мења се и гласи: 

 Приходи од накнаде за коришћење 

грађевинског земљишта у износу од  

200.000.000,00 динара усмеравају се за: 

          - за повраћај позајмице ЈП „Дирекције 

за уређење и изградњу општине Лајковац“ 

Лајковац у износу од 49.095.749,11 динара 

из 2012. године 

 - за реализацију програма ЈП 

„Дирекција за уређење и изградњу 

опшштине Лајковац“, Лајковац  укључујући 

и пренете  обавезе 97.079.010,89 динара. 

         - за повраћај позајмице Општинске 

управе по основу принудне наплате из  

2012. године и 43.600.000,00 динара 

          - за повраћај позајмице Општинске 

управе по основу отплате кредита за 

спортску халу из 2012. године у износу од 

7.350.000,00 динара 

          -за отплату дугорочног кредита са 

Banca Intesa АД Београд РЦ Ужице  по 

Уговору 25.12.2006. на износ од 

1.022.364,22 ЕУР-а. за изградњу спортске 

хале Општинске управе - главнице, камате 

и курсних разлика у износу од 2.875.240,00 

динара . 
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Члан 7. 

Члан 7. мења се и гласи: 

Приходи од : 

 

-накнаде за промену намене обрадивог  

пољопривредног земљишта  усмеравају се 

за реализацију програма коришћења 

средстава буџетског фонда за финансирање 

програма  и планова општине Лајковац у 

области пољопривреде у 2013. години. 

 

-накнаде за коришћење шума и шумског 

земљишта усмеравају се за оснивање нових 

шума по програму развоја шумарства. 

 

Члан 8. 

Члан 8.мења се и гласи: 

              Приходи од наменских трансфера у 

износу од  3.801.000,00 динара од 

Министарства регионалног развоја и 

локалне самоуправе усмеравају се ЈП 

„Дирекција за уређење и изградњу општине 

Лајковац“ Лајковац за редовно и повремено 

одржавање локалне путне мреже у дужини 

од 15 км  која је изузета из мреже државних 

путева I и II реда (локална путна мрежа) 

Члан 9. 

Члан 12.мења се и то: 

Средства буџета у износу од 

1.002.014.291,61 динара, средства из 

сопствених извора у износу од 

12.005.465,00 динара и средства из осталих 

извора активности директних и 

индиректних корисника средства буџета у 

укупном износу од 352.464.460,19 динара, 

тј. укупна средства у износу од 

1.366.484.216,80 динара распоређују се по 

корисницима и врстама издатака, и то: 

Према табели плана расхода у прилогу: 

 У Табели План прихода врше се следеће 

измене:         

-економска класификација 321121-Вишак 

прихода и примања-суфицит , износ од 0,00 

мења се и гласи 78.976.160,41, и састоји се 

из: 75.290.277,73 динара (пренета 

неутрошена средства-извор 13)  и  

3.685.882,68 динара (неутрошена средства 

донација из претходних година-извор 15) 

-економска класификација 711111-Порез на 

зараде,  износ од 302.785.000,00 динара 

мења се и гласи 286.285.000,00  динара 

(средства из буџета –извор 01) 

-економска класификација 714562-Посебна 

накнада за заштиту и унапређење животне 

средине, износ од  70.000.000,00 динара 

мења се и гласи 128.050.142,26 динара 

(средства из буџета –извор 01) 

-економска класификација 733251-

Капитални наменски трансфери у ужем 

смислу од Републике у корист нивоа 

општине, износ од  62.822.000,00 динара 

мења се и гласи 5.271.000,00 динара 

(средства од Републике-извор 07) 

-економска класификација 733154-Текући 

наменски трансфери у ужем смислу од 

Републике, износ од 0,00 динара мења се и 

гласи 626.640,00 динара (средства од 

Републике-извор 07) 

-економска класификација 733154-Текући 

наменски трансфери у ужем смислу од 

Републике, износ од 0,00 динара мења се и 

гласи 330.975,78 динара (донације од 

међународних организација-извор 06) 

-економска класификација 733150- Текући 

трансфери од других нивоа власти у корист 

нивоа општине, износ од 6.528.684,00 

динара мења се и гласи 7.448.684,00 динара 

(средства од Републике-извор 07) 

-економска класификација 741511-Накнада 

за коришћење минералних сировина и 

геотермалних ресурса,  износ од 

161.700.000,00 динара мења се и гласи 

214.473.252,69  динара (средства из буџета-

извор 01) 

-економска класификација 742370-Приходи 

индиректних корисника буџетских 
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средстава, износ од 2.056.503,00 динара 

мења се и гласи 2.256.503,00  динара 

(сопствени приходи-извор 04) 

-економска класификација 741534-Накнада 

за коришћење грађевинског земљишта, 

износ од 199.367.500,00 динара мења се и 

гласи 199.771.187,67  динара (средства из 

буџета-извор 01) 

-економска класификација 771100-

Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода, износ од 2.200.000,00 мења се и 

гласи 2.700.000,00 (социјални доприноси-

извор 03) 

-економска класификација 811152-Примања 

од продаје станова у корист нивоа општина, 

износ од 0,00 мења се и гласи 450.000,00 

(средства из буџета-извор 01) 

 -економска класификација 921151-

Примања од продаје домаћих хартија од 

вредности, износ од 0,00 мења се и гласи 

44.695,00  (средства из буџета-извор 01) 

-економска класификација 921251-Примања 

од отплате кредита датих осталим нивоима 

власти, износ од 0,00 мења се и гласи 

37.351.498,84  (средства из буџета-извор 01) 

  

 У табели план расхода врше се следеће 

измене: 

 

У разделу II, глава 2.01 - Председник и 

општинско веће, функционална 

класификација 110 - Извршни и 

законодавни органи: 

 

-позицијa 13/0 економска класификација 

423-Услуге по уговору, износ од    

15.197.887,89 динара мења се и гласи  

22.197.887,89  динара (средства из буџета-

извор 01). 

 

-позицијa 13/0 економска класификација 

423-Услуге по уговору, износ од 0,00               

динара мења се и гласи  47.562,01   динара  

(донације од међународних организација-

извор 06) 

 

-позицијa 14/1 економска класификација 

472-Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета, износ од  0,00  динара мења се и 

гласи   396.000,00 динара (средства од 

републике-извор 07) 

 

-позицијa 14/1 економска класификација 

472-Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета, износ од  0,00  динара мења се и 

гласи 3.672.000,00 динара (неутрошена 

средства донација из претходних година-

извор 15) 

 

-позицијa 14/1 економска класификација 

472-Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета, износ од  0,00  динара мења се и 

гласи   900.000,00 динара (пренета 

неутрошена средства-извор 13) 

 

-позицијa 14/2 економска класификација 

481-Дотације невладиним организацијама, 

износ од  0,00  динара мења се и гласи 

44.599.58  динара (донације од 

међународних организација-извор 06). 

 

У разделу III, глава 3.01 - Општинска 

управа, функционална класификација 

040 -Породица и деца: 

 

-позицијa 15/0 економска класификација 

472-Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета, износ од  15. 583.333,00  динара 

мења се и гласи 9.083.333,00  динара 

(средства из буџета-извор 01) 

 

У разделу III, глава 3.01 - Општинска 

управа, функционална класификација 

130 -Опште услуге: 

 

-позиција 17/0 економска класификација 

411-Плате и додаци запослених,  износ од 

39.427.248,64  динара мења се и гласи 

49.863.865,69  динара (средства из буџета-

извор 01) 

-позиција 18/0 економска класификација 

412-Социјални доприноси,  износ од 

7.057.477,51  динара мења се и гласи 

8.925.531,97  динара (средства из буџета-

извор 01) 

 

-позиција 20/0 економска класификација 

414-Социјална давања запосленима, износ 

од 500.000,00  динара мења се и гласи 

1.000.000,00  динара (социјални доприноси-

извор 03)  
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-позиција 21/0 економска класификација 

415-Накнада за запослене, износ од 

2.400.000,00  динара мења се и гласи 

2.760.000,00  динара (средства из буџета-

извор 01) 

 

-позиција 24/0 економска класификација 

422-Трошкови путовања,  износ од 

966.000,00  динара мења се и гласи 

953,347.49  динара (средства из буџета-

извор 01) 

 

-позиција 23/0 економска класификација 

421-Стални трошкови,  износ од 0,00  

динара мења се и гласи 13.882,68  динара 

(неутрошена средства донација из 

претходних година -извор 15)  

 

-позиција 25/1 економска класификација 

423-Услуге по уговору, износ од 

28.397.507,88 динара мења се и гласи 

9.167.352,30  динара (средства из буџета-

извор 01) 

 

-позиција 25/0 економска класификација 

423- Услуге по уговору,  износ од 

150.000,00  динара мења се и гласи 

150.731,00  динара (пренета неутрошена 

средства-извор 13)  

 

-позиција 31/0-економска класификација 

472-Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета, износ од  0,00 динара мења се и 

гласи  10.556,78 динара (пренета 

неутрошена средства-извор 13) 

 

-позиција 35/0-економска класификација 

485-Накнада штете од повреде, износ од  

24.000.000,00 динара мења се и гласи  

9.000.000,00 динара (средства из буџета-

извор 01) 

-позиција 36/0-економска класификација 

499-Средства резерве, износ од  

1.284.045,30 динара мења се и гласи 

2.246.459,11 динара (средства из буџета-

извор 01) 

 

-позиција 40/0-економска класификација 

541-Земљиште, износ од  0,00 динара мења 

се и гласи  980.000,00  динара (пренета 

неутрошена средства-извор 13) 

 

-позиција 41/0-економска класификација 

621-Набавка домаће финансијске имовине, 

износ од  0,00 динара мења се и гласи  

44.695,00 динара (пренета неутрошена 

средства-извор 13)  

 

У разделу III, глава 3.01 - Општинска 

управа, функционална класификација 

160 -Опште јавне услуге: 

 

-позиција 43/0-економска класификација 

421-Стални трошкови, износ од 150.000,00 

динара мења се и гласи 21.877,51 динара 

(средства из буџета-извор 01)  

 

-позиција 45/0-економска класификација 

426-Материјал,  износ од 150.000,00 динара 

мења се и гласи 40.775,00 (средства из 

буџета-извор 01)  

 

 

У разделу III, глава 3.01 - Општинска 

управа, функционална класификација 

170 -Tрансакције везане за јавни дуг: 

  

-позиција 49/0-економска класификација 

441-Oтплата домаћих камата,  износ од  

4.000.000,00 динара мења се и гласи  

3.000.000,00 динара (средства из буџета-

извор 01) 

 

-позиција 50/0-економска класификација 

444- Пратећи трошкови задуживања,  износ 

од  5.058.232,59 динара мења се и гласи  

12.000.000,00 динара (средства из буџета-

извор 01) 

-позиција 51/0-економска класификација 

611-Отплата главнице домаћим 

кредиторима,  износ од  5.941.767,41 динара 

мења се и гласи  0,00 динара (средства из 

буџета-извор 01) 

 

У разделу III, глава 3.01 - Општинска 

управа, функционална класификација 

360 -Јавни ред и безбедност 

некласификовани на другом месту: 

 

-позиција 52/0-економска класификација 

463- Трансфери осталим нивоима власти, 

износ од  0,00 динара мења се и гласи  

463.553,29  динара (пренета неутрошена 

средства-извор 13 ) 

 

У разделу III, глава 3.01 - Општинска 

управа, функционална класификација 

412 -Општи послови по питању рада: 
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-позиција 53/1-економска класификација 

411-Плате и додаци запослених,  износ од  

0,00 динара мења се и гласи  554.984,07 

динара (средства из буџета-извор 01) 

 

-позиција 53/2-економска класификација 

412-Социјални доприноси,  износ од  0,00 

динара мења се и гласи  99.342,15 динара 

(средства из буџета-извор 01) 

 

-позиција 53/3-економска класификација 

415-Накнаде за запослене,  износ од  0,00 

динара мења се и гласи  27.000,00 динара 

(средства из буџета-извор 01) 

 

-позиција 53/4-економска класификација 

426-Материјал,  износ од  0,00 динара мења 

се и гласи  684,90 динара (средства из 

буџета-извор 01) 

 

-позиција 53/5-економска класификација 

451-Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима,  износ од  0,00 динара мења се 

и гласи  5.000.000,00 динара (пренета 

неутрошена средства-извор 13) 

 

-позиција 54/0-економска класификација 

463-Tрансфери осталим нивоима власти,  

износ од  13.000.000,00 динара мења се и 

гласи  663.000,12 динара (средства из 

буџета-извор 01) 

 

У разделу III, глава 3.01 - Општинска 

управа, функционална класификација 

421 -Пољопривреда: 

 

-позицију 54/1 економска класификација 

423-Услуге по уговору, износ од  0,00  

динара мења се и гласи  681.035,00 динара 

(средства из буџета-извор 01) 

 

-позицију 54/1 економска класификација 

423-Услуге по уговору, износ од  0,00  

динара мења се и гласи  68.965,00 динара 

(пренета неутрошена средства-извор 13) 

 

-позиција 54/2-економска класификација 

424-Специјализоване услуге, износ од  0,00 

динара мења се и гласи  740.000,00 динара 

(средства из буџета-извор 01) 

 

-позиција 54/3-економска класификација 

426-Материјал, износ од  0,00 динара мења 

се и гласи  1.000.000,00 динара (средства из 

буџета-извор 01) 

 

-позиција 54/4-економска класификација 

451-Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама, износ од  

0,00 динара мења се и гласи  1.200.000,00 

динара (средства из буџета-извор 01) 

 

У разделу III, глава 3.01 - Oпштинска 

управа, функционална класификација 

422 -Шумарство: 

 

-позицију 54/5  економска класификација 

424-Специјализоване услуге, износ од  0,00 

динара мења се и гласи 196.523,40 динара  

(пренета неутрошена средства-извор 13). 

 

У разделу III, глава 3.01 - Oпштинска 

управа, функционална класификација 

560 -Заштита животне средине 

некласификована на другом месту: 

 

-позицију 55/1  економска класификација 

425-Tекуће поправке и одржавања, износ од  

0,00 динара мења се и гласи 1.375.000,00 

динара  (средства из буџета-извор 01). 

 

У разделу III, глава 3.01 - Oпштинска 

управа, функционална класификација 

620 -Развој заједнице: 

 

-позиција 55/2  економска класификација 

423- Услуге по уговору, износ од  0,00 

динара мења се и гласи 2.500.000,00 динара  

(средства из буџета-извор 01). 

 

-позиција 56/0  економска класификација 

511-Зграде и грађевински објекти, износ од  

20.000.000,00 динара мења се и гласи 0,00 

динара  (пренета неутрошена средства-

извор 13). 

 

-позиција 56/0  економска класификација 

511-Зграде и грађевински објекти, износ од  

0,00 динара мења се и гласи 20.000.000,00 

динара  (средства из буџета-извор 01). 

 

-позиција 57/0  економска класификација 

541- Земљиште, износ од  2.500.000,00 

динара мења се и гласи 3.000.000,00 динара  

(средства из буџета-извор 01). 

 

У разделу III, глава 3.01 - Oпштинска 

управа, функционална класификација 

760 -Здравство некласификовано на 

другом месту: 
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-позиција 59/0  економска класификација 

424- Специјализоване услуге, износ од  

19.728.734,00 динара мења се и гласи 

23.475.134,00 динара  (средства из буџета-

извор 01) 

 

У разделу III, глава 3.01 - Oпштинска 

управа, функционална класификација 

980 -Образовање некалсификовано на 

другом месту: 

 

-позиција 63/1 економска класификација 

463-Трансфери осталим нивоима власти, 

износ од  0,00 динара мења се и гласи 

500.000,00 динара  (средства из буџета-

извор 01). 

 

У разделу III, глава 3.03 - О.Ш. Mиле 

Дубљевић, функционална 

класификација 912 –  Oсновно 

образовање: 

 

-позиција 78/0 економска класификација 

463-Трансфери осталим нивоима власти 

(накнаде за социјалну заштиту из буџета), 

износ од  0,00 динара мења се и гласи 

78.924,92 динара  (донације од 

међународних организација-извор 06) 

 

У разделу III, глава 3.04 - 

О.Ш.Димитрије Туцовић, функционална 

класификација 912 – Oсновно 

образовање:  

 

-позиција 82/0 економска класификација 

463-Трансфери осталим нивоима власти 

(накнаде за запослене), износ од  

1.800.000,00 динара мења се и гласи 

2.100.000,00 динара (средства из буџета-

извор 01) 

 

-позиција 84/0 економска класификација 

463-Трансфери осталим нивоима власти 

(стални трошкови), износ од  1.791.466,00 

динара мења се и гласи 2.141.466,00 динара 

(средства из буџета-извор 01) 

 

-позиција 85/0 економска класификација 

463-Трансфери осталим нивоима власти 

(трошкови путовања), износ од  40.000,00 

динара мења се и гласи 90.000,00 динара 

(средства из буџета-извор 01) 

 

-позиција 86/0 економска класификација 

463-Трансфери осталим нивоима власти 

(услуге по уговору), износ од  1.921.807,00 

динара мења се и гласи 1.221.807,00 динара 

(средства из буџета-извор 01) 

 

-позиција 90/0 економска класификација 

463-Трансфери осталим нивоима власти 

(материјал), износ од  0,00 динара мења се и 

гласи 79.838,74 динара (донације од 

међународних организација-извор 06) 

 

У разделу III, глава 3.05 - Музичка 

школа „Живорад Грбић“ Ваљево, 

функционална класификација 912 – 

Oсновно образовање: 

 

-позиција 93/0 економска класификација 

463-Трансфери осталим нивоима власти 

(накнаде у натури), износ од  192.000,00 

динара мења се и гласи 182.400,00 динара 

(средства из буџета-извор 01) 

 

-позиција 95/1 економска класификација 

463-Трансфери осталим нивоима власти 

(трошкови путовања), износ од  0,00 динара 

мења се и гласи 9.600,00 динара (средства 

из буџета-извор 01) 

 

У разделу III, глава 3.06 - Средња школа  

„17. септембар“, Лајковац, 

функционална класификација 920 - 

Средње образовање 

 

-позиција 100/0 економска класификација 

463-Трансфери осталим нивоима власти 

(трошкови путовања), износ од  0,00 динара 

мења се и гласи 800.000,00 динара (пренета 

неутрошена средства-извор 13) 

 

У разделу III, глава 3.07 - Градска 

библиотека, функционална  

класификација  

820 - Услуге културе 

 

-позиција 112/0 економска класификација 

411-Плате и додаци запосленима, износ од  

4.304.730,00 динара мења се и гласи 

5.323.000,00динара (средства из буџета-

извор 01) 

 

 -позиција 113/0 економска класификација 

412-Социјални доприноси, износ од 

770.550,00 динара мења се и гласи 

953.000,00динара (средства из буџета-извор 

01) 

 



15.07.2013. године                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                                 Број  4 

 

10 

 

-позиција 115/0 економска класификација 

414-Социјална давања запосленима, износ 

од 1.000,00 динара мења се и гласи 

31.000,00 (сопствени приходи-извор 04) 

 

-позиција 116/0 економска класификација 

415-Накнада трошкова запосленима,  износ 

од 580.000,00 динара мења се и гласи 

720.000,00 (средства из буџета-извор 01) 

 

-позиција 119/0 економска класификација 

422-Трошкови путовања,  износ од 

10.000,00 динара мења се и гласи 36.000,00 

(сопствени приходи-извор 04) 

 

-позиција 120/0 економска класификација 

423-Услуге по уговору,  износ од 

5.353.272,00 динара мења се и гласи 

4.080.304,00 (средства из буџета-извор 01) 

 

 -позиција 120/0 економска класификација 

423-Услуге по уговору,  износ од 96.000,00 

динара мења се и гласи 20.000,00 

(сопствени приходи-извор 04) 

 

-позиција 121/0 економска класификација 

424-Специјализоване услуге,  износ од 

450.000,00 динара мења се и гласи 

400.000,00 (средства из буџета-извор 01) 

 

- позиција -123/0 економска класификација 

426-Материјал,  износ од 23.000,00 динара 

мења се и гласи 13.000,00 (сопствени 

приходи-извор 04) 

 

-позиција 125/0 економска класификација 

512-Машине и опрема,  износ од 100.000,00 

динара мења се и гласи 180.000,00 (средства 

из буџета-извор 01) 

 

-позиција 125/0 економска класификација 

512-Машине и опрема,  износ од 0,00 

динара мења се и гласи 13.205,80 (пренета 

неутрошена средства-извор 13) 

 

-позиција 126/0 економска класификација 

515-Нематеријална имовина, износ од 

30.000,00 динара мења се и гласи 60.000,00 

(сопствени приходи-извор 04) 

 

-позиција 126/0 економска класификација 

515-Нематеријална имовина,  износ од 0,00 

динара мења се и гласи 30.000,00 (пренета 

неутрошена средства-извор 13) 

 

 У разделу III, глава 3.08 - Културни 

центар “Хаџи Рувим“  Лајковац, 

функционална класификација 820 - 

Услуге културе: 

 

-позиција 127/0 економска класификација 

411–Плате и додаци запослених, износ од 

4.776.773,00  динара мења се и гласи 

4.309.773,00 динара (средства из буџета-

извор 01) 

 

-позиција 128/0 економска класификација 

412–Социјални доприноси, износ од 

855.043,00  динара мења се и гласи 

762.043,00 динара (средства из буџета-

извор 01) 

 

-позиција 129/0  економска класификација 

413-Накнаде у натури, износ од 5.000,00  

динара мења се и гласи 20.000,00 

(сопствени приходи-извор 04) 

 

-позиција 131/0 економска класификација 

415–Накнаде за запослене, износ од 

75.000,00  динара мења се и гласи 90.000,00 

(средства из буџета-извор 01) 

 

-позиција 134/0 економска класификација 

423-Услуге по уговору, износ од 

4.343.181,00  динара мења се и гласи 

5.685.533,00 (средства из буџета-извор 01) 

 

-позиција 134/0 економска класификација 

423-Услуге по уговору, износ од 245.000,00  

динара мења се и гласи 385.000,00 

(сопствени приходи-извор 04) 

 

-позиција 136/0 економска класификација 

425-Текуће поправке и одржавање , износ 

од 10.000,00  динара мења се и гласи 

20.000,00 (сопствени приходи-извор 04) 

 

-позиција 137/0 економска класификација 

426-Материјал, износ од 20.000,00  динара 

мења се и гласи 45.000,00 (сопствени 

приходи –извор 04) 

 

-позиција 139/0 економска класификација 

512-Машине и опрема,  од 0,00  динара 

мења се и гласи 10.000,00 (сопствени 

приходи-извор 04) 

 

У разделу III, глава 3.09 - Дечији вртић „ 

Лептирић“, Лајковац, функционална 
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класификација 911 - Предшколско 

образовање: 

 

-позиција 143/0 економска класификација 

411–Плате и додаци запослених , износ од 

0,00  динара мења се и гласи 1.464.444,00 

динара (пренета неутрошена средства-извор 

13) 

 

-позиција 144/0 економска класификација 

412–Социјални доприноси на терет 

послодавца, износ од 0,00 динара мења се и 

гласи  262.161,00 динара (пренета 

неутрошена средства-извор 13) 

 

-позиција 149/0 економска класификација 

421–Стални трошкови, износ од 

1.139.000,00 динара мења се и гласи 

1.559.000,00  динара (средства од 

Републике-извор 07) 

 

-позиција 154/0 економска класификација 

426–Материјал, износ од 2.168.684,00 

динара мења се и гласи  2.668,684,00 динара 

(средства од Републике-извор 07) 

 

-позиција 147/0 економска класификација 

413–Накнаде у натури, износ од 150.000,00 

динара мења се и гласи 139.392,00 динара 

(средства од Републике-извор 07) 

 

-позиција 150/0 економска класификација 

422–Трошкови путовања,  износ од 

150.000,00  динара мења се и гласи 

160.608,00 динара (средства од Републике-

извор 07) 

 

-позиција 151/0 економска класификација 

423–Услуге по уговору, износ од 0,00  

динара мења се и гласи 2.754,46 динара 

(пренета неутрошена средства–извор 13) 

 

-позиција 157/0 економска класификација 

512–Машине и опрема, износ од 0,00  

динара мења се и гласи 179.242,94 динара 

(пренета неутрошена средства–извор 13) 

 

-позиција 157/0 економска класификација 

512–Машине и опрема, износ од 0,00  

динара мења се и гласи 80.050,53 динара 

(донације од међународних организација-

извор 06) 

 

У разделу III, глава 3.10 - Месне 

заједнице, функционална класификација 

160 - Опште јавне услуге: 

 

-позиција 161/0, економска класификација 

425-Текуће поправке и одржавање, износ од 

93.000,00  мења се и гласи 66.000,00 динара 

(средства из буџета-извор 01) 

 

-позиција 161/0 економска класификација 

425–Текуће поправке и одржавање, износ 

од 0,00 динара мења се и гласи  27.000,00 

динара (пренета неутрошена средства-извор 

13) 

 

-позиција 158/0, економска класификација 

421-Стални трошкови, износ од 430.312,98  

мења се и гласи 413.381,98 (средства из 

буџета-извор 01) 

 

-позиција 162/0, економска класификација 

426-Материјал, износ од 882.000,00 мења се 

и гласи 142.845,90  (средства из буџета-

извор 01) 

 

-позиција 163/0, економска класификација 

482-Порези и обавезне таксе, износ од 

54.887,00 мења се и гласи 41.460,10  

(средства из буџета-извор 01) 

 

-позиција 165/0, економска класификација 

512-Машине и опрема, износ од 25.000,00 

мења се и гласи 0,00  (средства из буџета-

извор 01) 

 

У разделу III, глава 3.11 - ЈП „Дирекција 

за уређење и изградњу општине 

Лајковац“,функционална класификација 

360 - Јавни ред и безбедност  

некласификовани на другом месту:  

 

-позиција 166/0 економска класификација 

425-Текуће поправке и одржавања, износ од 

0,00 динара мења се и гласи  762.322,35  

динара (пренета неутрошена средства-извор 

13) 

 

У разделу III, глава 3.11 - ЈП „Дирекција 

за уређење и изградњу општине 

Лајковац“,функционална класификација 

560 - Заштита животне средине 

некласификована на другом месту: 

 

-позиција 167/0 економска класификација 

421-Стални трошкови, износ од 
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10.000.000,00  динара мења се и гласи 

28.303.106,34 динара (средства из  буџета-

извор 01) 

 

-позиција 167/0 економска класификација 

421-Стални трошкови, износ од 

20.000.000,00  динара мења се и гласи 

25.296.893,66  динара (пренета неутрошена 

средства-извор 13) 

 

-позиција 167/1 економска класификација 

425-Текуће поправке и одржавања, износ од 

0,00  динара мења се и гласи 3.000.000,00 

динара (средства из  буџета-извор 01) 

 

-позиција 168/0 економска класификација 

511-Зграде и грађевински објекти, износ од 

45.000.000,00  динара мења се и гласи 

86.000.000,00 динара (средства из буџета-

извор 01) 

 

-позиција 168/0 економска класификација 

511-Зграде и грађевински објекти, износ од 

10.000.000,00  динара мења се и гласи 0,00 

динара (пренета неутрошена средства-извор 

13) 

 

У разделу III, глава 3.11 - ЈП „Дирекција 

за уређење и изградњу општине 

Лајковац , функционална класификација 

620 – Развој заједнице: 

 

-позиција 169/0 економска класификација 

411-Плате и додаци запосленима , износ од 

14.930.000,00  динара мења се и гласи 

15.106.000,00 динара (средства из  буџета-

извор 01) 

 

-позиција 170/0 економска класификација 

412-Социјални доприноси, износ од 

2.673.000,00  динара мења се и гласи 

2.704.500,00 динара (средства из  буџета-

извор 01) 

 

-позиција 174/0 економска класификација 

416-Награде, бонуси и остали посебни 

расходи, износ од 1.700.000,00  динара 

мења се и гласи 1.200.000,00 динара 

(средства из  буџета-извор 01) 

 

-позиција 175/0 економска класификација 

421-Стални трошкови, износ од 

47.352.000,00  динара мења се и гласи 

46.852.000,00 динара (средства из  буџета-

извор 01) 

-позиција 175/0 економска класификација 

421-Стални трошкови, износ од 500.000,00  

динара мења се и гласи 0,00 динара 

(донације од невладиних организација и 

појединаца-08) 

 

-позиција 177/0 економска класификација 

423-Услуге по уговору, износ од 

10.300.000,00  динара мења се и гласи 

9.386.500,00 динара (средства из  буџета-

извор 01) 

 

-позиција 179/0 економска класификација 

425-Текуће поправке и одржавања, износ од 

6.000.000,00  динара мења се и гласи 

10.000.000,00 динара (донације од 

невладиних организација и појединаца-08) 

 

-позиција 179/0 економска класификација 

425-Текуће поправке и одржавања, износ од 

11.800.000,00  динара мења се и гласи 

20.845.039,20  динара (средства из  буџета-

извор 01) 

 

-позиција 179/0 економска класификација 

425-Текуће поправке и одржавања, износ од 

0,00  динара мења се и гласи 954.960,80  

динара (пренета неутрошена средства-извор 

13) 

 

-позиција 180/0 економска класификација 

426-Материјал, износ од 8.203.000,00  

динара мења се и гласи 13.542.408,47 

динара (средства из буџета-извор 01) 

 

-позиција 182/0 економска класификација 

465-Остале дотације и трансфери, износ од 

150.000,00  динара мења се и гласи 

50.000,00 динара (средства из буџета-извор 

01) 

 

-позиција 183/0 економска класификација 

482-Обавезне таксе, износ од 700.000,00  

динара мења се и гласи 800.000,00 динара 

(средства из буџета-извор 01) 

 

-позиција 187/0 економска класификација 

511-Зграде и грађевински објекти, износ од 

246.111.000,00  динара мења се и гласи 

243.111.000,00 динара (донације од 

невладиних организација и појединаца-08) 

 

-позиција 187/0 економска класификација 

511-Зграде и грађевински објекти, износ од 

62.822.000,00  динара мења се и гласи 
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5.271.000,00 динара (средства од 

Републике-извор 07) 

 

-позиција 187/0 економска класификација 

511- Зграде и грађевински објекти, износ од 

34.500.000,00  динара мења се и гласи 

35.546.400,46 динара (пренета неутрошена 

средства-извор 13) 

 

-позиција 189/0 економска класификација 

512-Машине и опрема,  износ од 

1.000.000,00  динара мења се и гласи 

500.000,00 динара (донације од невладиних 

организација и појединаца-08) 

 

-позиција 179/1 економска класификација 

425-Текуће поправке и одржавања,  износ 

од 0,00  динара мења се и гласи 5.000.000,00 

динара (средства из буџета-извор 01) 

 

-позиција 188/0 економска класификација 

511-Зграде и грађевински објекти,  износ од 

140.000.000,00  динара мења се и гласи 

182.553.600,00 динара (средства из буџета-

извор 01) 

 

У Разделу III, 3.12 - Буџетски фонд 

пољопривреде, функционална 

класификација 421 - Пољопривреда: 

 

-позиција 190/0 економска класификација 

451-Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама, износ од 

6.000.000,00  динара мења се и гласи 

2.060.000,00 динара (средства из  буџета-

извор 01) 

 

-позиција 190/1 економска класификација 

451-Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама, износ од 

0,00  динара мења се и гласи 250.000,00 

динара (средства из  буџета-извор 01) 

 

У разделу III, глава 3.14 - Буџетски фонд 

за заштиту животне средине 

некласификована на другом месту, 

функционална класификација 560 - 

Заштита животне средине 

некласификована на другом месту: 

 

-позиција 194/0 економска класификација 

451-Субвенције нефинансијским 

предузећима и организацијама, износ од 

8.550.000,00  динара мења се и гласи 

18.450.000,00 динара (средства из  буџета-

извор 01) 

У Разделу III, 3.15 - Дотације невладиним 

организацијама, функционална 

класификација 160 - Опште јавне услуге: 

 

-позиција 197/0 економска класификација 

481-Дотације невладиним организацијама, 

износ од 0,00  динара мења се и гласи 

1.000.000,00 динара (пренета неутрошена 

средства-извор 13) 

 

У Разделу III, 3.15 - Дотације невладиним 

организацијама, функционална 

класификација 620 - Развој заједнице: 

 

-позиција 197/0 економска класификација 

481-Дотације невладиним организацијама, 

износ од 0,00  динара мења се и гласи 

230.640,00 динара (средства од Републике-

извор 07) 

- позиција 199/0 економска класификација 

481-Дотације невладиним организацијама, 

износ од 3.000.000,00  динара мења се и 

гласи 2.751.037,57 динара (средства из  

буџета-01) 

- позиција 199/0 економска класификација 

481-Дотације невладиним организацијама, 

износ од 0,00  динара мења се и гласи 

458.962,65 динара (пренета неутрошена 

средства-извор 13) 

 

У разделу III, глава 3.16 - Други 

корисници, функционална 

класификација 130 - Опште услуге: 

 

-позиција 201/0 економска класификација 

454-Субвенције приватним предузећима, 

износ од 0,00  динара мења се и гласи 

30.000,00 динара (пренета неутрошена 

средства-извор 13 ) 

 

У разделу III, глава 3.16 - Други 

корисници, функционална 

класификација 412 – Општи послови по 

питању рада: 

 

-позиција 205/2 економска класификација 

451-Субвенције нефинансијским 

предузећима и организацијама, износ од 

0,00  динара мења се и гласи 6.654.988,76 

динара (средства из  буџета-извор 01) 

 

У разделу III, глава 3.16- Други 

корисници, функционална 



15.07.2013. године                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                                 Број  4 

 

14 

 

класификација 510– Управљање 

отпадом: 

 

-позиција 205/1 економска класификација 

451-Субвенције нефинансијским 

предузећима и оранизацијама, износ од 

56.250,00  динара мења се и гласи 

1.125.000,00 динара (средства из  буџета-

извор 01)   

 

У разделу III, глава 3.16 - Други 

корисници, функционална 

класификација 610-Стамбени развој: 

 

-позиција 203/1 економска класификација 

454-Субвенције приватним предузећима,  

износ од 0,00 мења се и гласи 298.218,62 

динара (средства из буџета-извор 01)  

 

-позиција 203/1 економска класификација 

454-Субвенције приватним предузећима  

износ од 0,00 мења се и гласи 391.781,38  

динара (пренета неутрошена средства-извор 

13) 

 

У разделу III, глава 3.16 - Други 

корисници, функционална 

класификација 630 - Водоснабдевање:  

 

-позиција 206/0 економска класификација 

451-Субвенције нефинансијским 

предузећима и оранизацијама, износ од 

7.600.000,00  динара мења се и гласи 

10.475.240,00 динара (средства из  буџета-

извор 01) 

 

У разделу III, глава 3.16 - Други 

корисници, функционална 

класификација  830 - Услуге емитовања 

и штампања: 

 

-позиција 208/0 економска класификација 

451-Субвенције нефинансијским 

предузећима и организацијама, износ од 

11.174.760,24  динара мења се и гласи 

11.675.517,24  динара (средства из буџета-

извор 01) 

 

У разделу III, глава 3.17 - Фонд за 

солидарну стамбену изградњу 

функционална класификација 620 - 

Развој заједнице: 

 

-позиција 210/0 економска класификација 

423-Услуге по уговору , износ од 0,00  

динара мења се и гласи 156.223,32 динара 

(пренета неутрошена средства-извор 13) 

 

У разделу III, глава 3.18 - Туристичка 

организација, функционална 

калсификација 473 - Туризам: 

 

-позиција 216/0 економска класификација 

421-Стални трошкови, износ од 270.000,00 

динара мења се и гласи 295.000,00 (средства 

из буџета-извор 01) 

 

-позиција 217/0 економска класификација 

423-Услуге по уговору, износ од 

2.932.422,00 динара мења се и гласи 

3.271.746,84 (средства из буџета-извор 01) 

 

-позиција 218/0 економска класификација 

424-Специјализоване услуге, износ од 

640.000,00 динара мења се и гласи 

650.000,00 (средства из буџета-извор 01) 

 

-позиција 221/0 економска класификација 

512-Машине и опрема, износ од 47.500,00 

динара мења се и гласи 50.000,00 (средства 

из буџета-извор 01) 

 

У разделу III, глава 3.19 - Центар за 

социјални рад, функционална 

калсификација 090 - Социјална заштита: 

 

-позиција 222/0 економска класификација 

472-Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета, износ од 20.928.801,00 динара мења 

се и гласи 12.928.801,00 динара (средства из 

буџета-извор 01) 

Члан 10. 

У члану 19. : 

Став 1.мења се и гласи: 

За текућу буџетску резерву на 

позицији 36/0 планиран је износ од 

2.246.459,11 динара. 

 Средства текуће буџетске резерве 

користе се за непланиране сврхе за које 

нису извршене апропријације или за сврхе 

за које се у току године покаже да 

апропријације нису биле довољне.  

Став 1.мења се и гласи: 

        У сталну буџетску резерву издвајају се 

средства у износу од 883.821,64 динара - 

позиција 37/0. 
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Члан 11. 

 

Члан 20.мења се и гласи: 

 

 Распоред и коришћење средстава 

вршиће се у 2013.  години по Програму 

на који сагласност даје Општинско веће 

и то за: 

 - Раздео 3. Општинска управа – 

Глава 3.01, функционална класификација 

760, позиција 59/0, економска 

класификација 424 – Пројекат здравствена 

заштита становништва са сеоског подручја 

у износу од 20.475.134,00 динара на основу 

Програма Дома здравља. Међусобни 

односи се регулишу уговором који 

потписује председник Општине, а средства 

у износу од 3.000.000,00 динара на основу 

Програма за финансирање вантелесне 

оплодњу који доноси Општинско веће.  

 

 - Раздео 3. Општинска управа – 

Глава 3.15, функционална класификација 

160, позиција 198/0, економска 

класификација 481 – Општински одбор 

Црвеног крста у износу  од 1.222.400,00 

динара - на основу  Програма Црвеног 

крста. Међусобни односи се регулишу 

уговором који потписује председник 

Општине. 

 

 - Раздео 3. Општинска управа – 

Глава 3.15, функционална класификација 

420, позиција 198/0, економска 

класификација 424 – Шумско земљиште  – 

у износу  од 196.523,40 динара - на основу  

Програма развоја шумарства који доноси  

Одељење за привреду и имовинско правне 

послове. 

 

Члан 12. 

 

У члану 20а. Став 1 алинеја 3 мења се и 

гласи: 

 

                 -  Раздео 3 – Општинска управа – 

Глава 3.01, функционална класификација 

360, позиција 52/0 економска 

класификација 463 – износ од 1.834.553,29 

динара – Програм од казни за прекршаје на 

предлог Општинске управе - Одељења за 

привреду и имовинско правне послове. 

Члан 13. 

 

У члану 20б. Став 1 алинеја 1 мења се и 

гласи: 

 

         -Раздео 3. Општинска управа, Глава 

3.01, позиција 15/0, функционална 

класификација 040, економска 

класификација 472 - износ од 500.000,00 

динара (ученичке награде) - на  основу 

Одлуке о установљењу годишње награде  

по Конкурсу који спроводи Општинско 

веће. 

 

Члан 14. 

 

Члан 20в. мења се и гласи: 

 

 Распоред и коришћење средстава 

по Решењу Председника општине у 2013. 

години вршиће се за: 

 -Раздео 3. Општинска управа, Глава 

3.01, функција 040, позиција 15/0, 

економска класификација 472 – износ од 

9.083.333,00 динара једнократна помоћ у 

складу са Одлуком о додатним облицима 

заштите породиља. 

 

 -Раздео 3. Општинска управа,  Глава 

3.19 Центар за социјални рад, 

функционална класификација  090, 

позиција 222/0, економска класификација 

472 - износ од  9.889.000,00 динара по 

Одлуци о правима и услугама социјалне 

заштите - износ једнократне помоћи  

утврђује Председник,  а исплата се  врши 

преко Центра за социјални рад. 

 

Члан 15. 

 

Члан 20г мења се и гласи: 

 

Распоред и коришћење средстава по 

Конкурсу који спроводи Општинско веће 

у 2013. години вршиће се за:  

 

 

 -Раздео 3. Општинска управа, глава 

3.15, функционална класификација 160, 

позиција 197/0, економска класификација 

481 - буџетска средства намењена подршци 

пројектима удружења (невладине 

организације и друга удружења) и верских 

заједница износ од  1.000.000,00 динара. 

Додатна  средства по Ребалансу-по 
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конкурсу који спроводи Општинско веће. 

Међусобни односи регулишу се уговорима 

које потписује Председник општине. 

 

-Раздео 3. Општинска управа, Глава 

3.01, функција 412, позиција 54/0, 

економска класификација 463 - средства по 

Локалном акционом плану за запошљавање 

за општину Лајковац износ од 13.000.000,00 

динара. Уговор са Националном службом за 

запошљавање потписује председник 

Општине. 

 

-Раздео 3. Општинска управа, Глава 

3.01, функција 160, позиција 46/0-48/0, 

економска класификација 423 - средства у 

износу од 400.000,00 динара по Програму 

Савета за борбу против наркоманије. 

 

-Раздео 3. Општинска управа, глава 

3.12 Буџетски фонд пољопривреде, 

функционална класификација 421, позиција 

190/0, економска класификација 451 - 

средства у износу од 6.000.000,00 динара - 

по Програму за спровођење пољопривредне 

политике Општине Лајковац уз сагласност 

Министарства Конкурсе у оквиру програма 

спроводи општинска управа. Међусобни 

односи регулишу се Уговорима које 

потписује начелник општинске управе.  

 

 

-Раздео 3. Општинска управа, 

функционална класификација  560 – 

заштита животне средине средстава у 

износу од 170.000.000,00 динара 

распоређују се по Програму коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту 

животне средине Општине Лајковац уз 

сагласност Министарства. Конкурсе у 

оквиру програма спроводи општинска 

управа. Међусобни односи регулишу се 

Уговорима које потписује начелник 

општинске управе. 

 

-Раздео 3. Општинска управа, 

функционална класификација  - функција 

620, средстава од накнада за коришћење 

минералних сировина у износу од 

236.000.000,00 динара – по Програму 

унапређења услова живота локалне 

заједнице по Лајковац уз сагласност 

Министарства. Конкурсе у оквиру програма 

спроводи општинска управа. Међусобни 

односи регулишу се Уговорима које 

потписује начелник општинске управе. 

 

   - Раздео 3. Општинска управа – 

Глава 3.15, функција 810, позиција 20/0, 

економска класификација 481 - износ од 

20.656.100,00  динара по Правилнику о 

одобравању и финансирању програма 

којима се остварује општи интерес у 

области спорта од чега: 

 

- 18.550.295,00 динара - за 

финансирање годишњих програма 

спортских организација  

- 356.100,00 - за реализацију 

посебних програма по јавном позиву  

- 1.805.805,00 - за изузетно 

одобрење програма у току године  од 

стране Општинског већа 

 

- Раздео 3. Општинска управа – 

Глава 3.11. ЈП Дирекција за уређење и 

изградњу општине Лајковац, функција 620, 

позиција 166/0 - 189/0, - износ од 

780.105.731,28 динара по Програму 

пословања на који сагласност даје 

Скупштина општине у складу са Законом о 

јавним предузећима. 

 

Члан 16. 

Члан 20д.мења се  и гласи: 

 

Распоред и коришћење средстава 

по Одлукама које доноси Скуштина 

општине  у 2013. години вршиће се за: 

-Раздео 3. Општинска управа – 

Глава 3.19. - Центар за социјални рад, 

функција 090, позиција 222/0, економска 

класификација 472 - износ од 3.039.801,00 

динара - по Одлуци о правима и услугама 

социјалне заштите  преко Центра за 

социјални рад  

 

Члан 17. 

Члан 20ђ.мења се  и гласи: 

 

Средства у Раздео 3. Општинска 

управа, Глава 3.16, функција 630, позиција 

206/0, економска класификација 451 - ЈП 

„Градска чистоћа“ Лајковац у износу од 

10.475.240,00 динара за покриће губитака 

воде у водоводној мрежи по обрачуну за 
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2012. годину  биће коришћена за плаћање 

воде ЈКП „Колубара“ Лазаревац,  

 

Члан 18. 

Члан 21.мења се и гласи: 

 

 Новчана средства буџета Општине,  

директних и индиректих корисника 

средстава буџета, као и других корисника 

јавних средстава који су укључени у 

консолидовани рачун трезора Општине 

воде се и депонују на консолидованом 

рачуну трезора. 

 Новчана средства на 

консолидованом рачуну трезора могу се 

инвестирати у 2013. години само у складу 

са чланом 10. Закона о буџетском систему, 

при чему су, у складу са истим чланом 

Закона, председник општине, односно лице 

које он овласти, одговорни за ефикасност и 

сигурност тог инвестирања. 

 За превазилажење проблема 

неликвидности током 2013. године, могу се 

корисницима буџета позајмљивати средства 

са консолидованог рачуна трезора Општине 

Лајковац, до износа који не угрожава 

ликвидност тог рачуна.  

 Уколико на крају 2013. године због 

неостварења прихода позајмица са 

консолидованог рачуна трезора не буде 

враћена, може се пренети у наредну годину. 

 

Члан 19. 

 

Члану 34. Мења се и гласи:  

 

 Обавезе које преузимају директни, 

односно индиректни корисници буџетских 

средстава и организације за обавезно 

социјално осигурање морају одговарати 

апропријацији која им је одобрена за ту 

намену у тој буџетској години. 

Изузетно, корисници у 2013. години могу 

преузети обавезе по уговору који се односи 

на капиталне издатке и захтева плаћање у 

више година, на основу предлога Одељења 

за буџет и финасије, уз сагласност 

Општинског већа. 

 Корисници могу преузети обавезе 

по уговору само за капиталне пројекте у 

складу са предвиђеним средствима из 

прегледа планираних капиталних издатака 

буџетских корисника за текућу и наредне 

две буџетске године у општем делу буџета 

за текућу годину, укључујући и потребна 

средства до завршетка капиталних 

пројеката, односно након три године. 

Корисници су обавезни да, пре покретања 

поступка јавне набавке за преузимање 

обавеза по уговору за капиталне пројекте 

прибаве сагласност Општинског већа. 

 Корисници могу преузети обавезе 

по уговорима који, због природе расхода, 

захтевају плаћање у више година, под 

условом да пре покретања поступка јавне 

набавке имају обезбеђен део средстава за 

обавезе које доспевају у тој буџетској 

години, као и да прибаве писану сагласност 

Општинског већа, да ће обавезе које ће 

доспевати и бити укључене у финансијски 

план за наредне две године. 

 Корисници буџетских средстава, 

који су у складу са законом који уређује 

буџетски систем, преузели обавезе по 

уговорима који се односе на капиталне 

издатке и захтевају плаћање у више година, 

могу на основу предлога  Одељења за буџет 

и финансије, уз сагласност Општинског 

већа, да измене  елементе уговора који се 

односе на динамику плаћања уговорних 

обавеза.” 

 

Члан 20. 

 

У члану 38 став 2 мења се и гласи: 

 

 Набавком мале вредности, у смислу 

прописа о јавним набавкама сматра се 

набавка чија је вредност од од 349.000,00 

динара до 3.493.000,00 динара до  01.априла 

2013. године, а од 01.априла 2013. године 

набавком мале вредности, у смислу прописа 

о јавним набавкама сматра се набавка чија 

је вредност од 400.000,00 динара до 

3.000.000,00 динара 

 

Члан 21. 

 

Члан 39. мења се и гласи: 

 

 Директни и индиректни корисници 

буџетских средстава у 2013.години 

обрачунату исправку вредности 

нефинансијске имовине исказују на терет 

капитала, односно не исказују расход 

амортизације и употребе средстава за рад. 
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Члан 22. 

У члану 42. Став 2. мења се и гласи: 

   Средства за исплату накнаде за 

одузето земљиште  у складу са чланом 12-

12б Закона о начину и условима 

признавања права и враћању земљишта које 

је прешло у друштвену својину по основу 

пољопривредног земљишног фонда  и 

конфискацијом због неизвршених обавеза 

из обавезног откупа пољопривредних 

производа  ( Сл. Гл. Бр.18/91 и 20/92) 

планирана су у оквиру раздела 3. Глава 3.01 

Општинска управа, позиција 35/0, 

економска класификација 485 – Накнада 

штете нанета од стране државних органа  у 

износу од 5.000.000,00 динара.  

 

Члан 23. 

План прихода мења се и гласи:  

према Табели у прилогу. 

Члан 24. 

 Преглед Планираних капиталних 

издатака буџетских корисника за 2013, 

2014. и 2015 . годину мења се и гласи:  

 

према Табели у прилогу 

 

 

Члан 25. 

 

 Табеле за плате и број запослених 

мењају се и гласе као у прилогу. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-65/13-II од 15.07.2013.године 

 

           СЕКРЕТАР  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Јелена Живојиновић,с.р.  

 

   ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Предраг Мирковић,с.р. 
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ОПИС

1.Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 

нефинансијске имовине

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:

    -буџетска средства

    -сопствени приходи

    -донације

1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ, у чему:

     -текући буџетски расходи

     -расходи из сопствених прихода

    -донације 

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у 

чему

     -текући буџетски издаци

     -издаци из сопствених прихода

    -донације 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења 

јавних политика)

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине

Примања од задуживања

Неутрошена средства из ранијих година

Издаци за отплату главнице дуга

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

ОПИС

Економска 

класифика

ција

План средстaва 

буџета

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

      1,247,411,862.55 

1. Порески приходи 71          478,424,029.76 

 1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 

самодоприноса)

711          318,284,205.00 

 1.2 Самодопринос      711180

 1.3. Порез на имовину 713            24,212,250.00 

 1.4. Oстали порески приходи          135,927,574.76 

2.Непорески приходи, у чему: 74          701,883,099.01 

-поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски 

приходи)

         161,700,000.00 

-приходи од продаје добара и услуга            15,042,065.00 

3.Донације 731+732

4.Трансфери 733            62,293,733.78 

44,695.00

3,000,000.00

37,351,498.84

78,976,160.41

626,642,050.17

382,480,999.64

470,000.00

243,691,050.53

-119,072,354.25

1,247,411,862.55

9,725,465.00

-118,967,659.25

         Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима

113,372,354.25

9,615,465.00

739,737,471.63

1,366,379,521.80

712,746,285.21

257,441,975.78

4,811,000.00

104,695.00

I)Рачун прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и расхода и 

издатака за набавку нефинансијске имовине

17,265,721.42

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА РАСХОДA И ИЗДАТАКА

1,242,600,862.55

975,543,421.77

План
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Примања од продаје нефинансијске имовине 8              4,811,000.00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

      1,366,484,216.80 

1.Текући расходи 4          739,737,471.63 

 1.1. Расходи за запослене 41          167,325,676.28 

 1.2. Коришћење роба и услуга 42          330,096,772.98 

 1.3. Отплата камата 44            15,135,000.00 

 1.4.  Субвенције 45            87,945,359.90 

 1.5. Социјална заштита из буџета 47            37,405,454.44 

 1.6. Остали расходи,у чему:                                                                                                                                                       

-средства резерви                                                                            

48+49            48,078,367.78 

  -средства резерви                                                                            3,130,280.75             

2. Трансфери 463+465            53,750,840.25 

3.Издаци за набавку нефинансијске имовине 5          626,642,050.17 

5. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62                 104,695.00 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 

ЗАДУЖИВАЊА

                               -   

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске 

имовне

92

2. Задуживање 91

 2.1 Задуживање код домаћих кредитора 911

 2.2 Задуживање код страних кредитора 912

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

3. Отплата дуга 61 0.00

 3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611

 3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612

 3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613

4. Набавка финансијске имовине 6211 104,695.00

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА   

(класа 3, извор финансирања 13)
3

           78,250,011.94 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ 

ПРЕТХOДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)
3

726,148.47

ОПИС

Економска 

класифика

ција

План средстaва 

буџета

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

         964,618,097.77 

1. Порески приходи 71          475,724,029.76 

 1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке ( осим 

самодоприноса)

711          318,284,205.00 

 1.2 Самодопринос      711180

 1.3. Порез на имовину 713            24,212,250.00 

 1.4. Oстали порески приходи          135,927,574.76 

2.Непорески приходи, у чему: 74          433,346,634.01 

-поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски 

приходи)

         161,700,000.00 

-приходи од продаје добара и услуга              3,641,600.00 

        Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Лајковац за 2013 годину за извор 01-   

(средства буџета) утврђени су у осталим износима:
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3.Донације 731+732

4.Трансфери 733            51,316,434.00 

Примања од продаје нефинансијске имовине 8              4,231,000.00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

      1,002,014,291.61 

1.Текући расходи 4          661,592,041.61 

 1.1. Расходи за запослене 41          155,609,819.28 

 1.2. Коришћење роба и услуга 42          277,284,057.30 

 1.3. Отплата камата 44            15,130,000.00 

 1.4.  Субвенције 45            82,523,578.52 

 1.5. Социјална заштита из буџета 47            32,268,134.00 

 1.6. Остали расходи,у чему:                                                                                                                                                     48+49            46,289,165.55 

  -средства резерви                                                                            3,130,280.75             

2. Трансфери 463+465            52,487,286.96 

3.Издаци за набавку нефинансијске имовине 5          340,362,250.00 

5. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62                   60,000.00 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 

ЗАДУЖИВАЊА

                               -   

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске 

имовне

92

2. Задуживање 91

 2.1 Задуживање код домаћих кредитора 911

 2.2 Задуживање код страних кредитора 912

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

3. Отплата дуга 61 0.00

 3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 0.00

 3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612

 3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613

4. Набавка финансијске имовине 6211 60,000.00

СДК

 Табела 3а

####
593,849,500 14,500,000

Р.бр.

Назив капиталног пројекта
Конто    3 

ниво
Опис конта Извор Опис извора Буџет 2012 2013 2014  2015 Након   2015

0 1 2 2a 3 3a 4 5 6 7 8

1

По програму ЈП"Дирекција за уређење и 

изградњу општине Лајковац" 511000
Зграде и грађевински 

објекти
1 Приходи из буџета 297,921,100   

2

По програму ЈП"Дирекција за уређење и 

изградњу општине Лајковац" 511000
Зграде и грађевински 

објекти
7

Приходи од накнаде за 

коришћење минералних 

сировина

5,271,000

3

По програму ЈП"Дирекција за уређење и 

изградњу општине Лајковац"
511000

Зграде и грађевински 

објекти
8

Донације од невладини 

организација и 

појединаца

243,111,000

4

По програму ЈП"Дирекција за уређење и 

изградњу општине Лајковац" 511000
Зграде и грађевински 

објекти
13

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година

35,546,400

5

Програм санације губитка воде,вршење 

стручног надзора над извођењем радова на 

изградњи цевовода и вршење инвеститорских 

послова

451000

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама

1 Приходи из буџета 12,000,000 14,500,000

Укупно сви пројекти:

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2013 - 2015
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ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ

Табела 1

Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава локалне власти Буџетска 

средства

Остали извори Буџетска 

средства

Остали извори

1 2 3 4 5 6

1 Органи и организације локалне власти 4,869,300.75 73,657,860.98

2 Предшколске установе 3,092,677.00 391,639.00 39,352,634.00 7,917,465.00

3 Установе културе 872,118.00 11,347,816.00 118,000.00

4 Остале установе из области јавних служби 87,931.00 1,140,692.00

5

Јавна предузећа, дирекције и фондови 

основани од стране лок.власти који се 

финансирају из јавних прихода чија је намена 

утврђена посебним законом

1,398,000.00 17,810,500.00

6 Остали индирктни корисници буџета

5
Укупно за све кориснике буџетских 

средстава 

10,320,026.75 391,639.00 143,309,502.98 8,035,465.00

Редни 

број

Маса средстава за плате 

исплаћена за  август 2012. године

Маса средстава за плате 

планирана за 2013. годину

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2013 ГОДИНИ

Табела 2.

Редни 

број

Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава локалне власти

Број запослених на 

неодређено време

Број запослених на 

одређено време

Укупан број 

запослених

1 2 3 4 5(3+4)

1 Органи и организације локалне власти

1а Изабрна лица 9 9

1б Постављена лица и запослени 61 5 66

2
Установе које се финансирају из буџета (осим 

предшколских установа)

13 3 16

3

Привредна друштва и остали облици 

организовања чији је оснивач локална власт и 

месне заједнице (индиректни корисници 

буџета)

13 1 14

4

Укупно за све кориснике буџета на које 

се односи Закон о одређивању 

максималног броја запослених у локалној 

администрацији (1б+2+3)

87 9 96

5 Предшколске установе 61 1 62

6
Укупно за све кориснике буџетских 

средстава (4+5)

148 10 158
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На основу члана 39. Статута 

општине Лајковац (''Службени гласник 

општине Лајковац'', број: 11/08 ), 

Скупштина општине Лајковац, на седници 

одржаној дана 15.07.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРВЕ ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈАКОГ ПЛАНА  

ЈП РТВ ''ПРУГА'' ЛАЈКОВАЦ  

ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

I Даје се сагласност на Прве измене 

Финансијског плана ЈП РТВ ''Пруга'' 

Лајковац'' за 2013. годину.          

II Решење о давању сагласности 

Прве измене Финансијског плана ЈП РТВ 

''Пруга'' Лајковац'' за 2013. годину 

доставити ЈП РТВ ''Пруга'' и Одељењу за 

буџет и финансије Општинске управе 

општине Лајковац. 

III Решење о давању сагласности на 

Прве измене Финансијског плана ЈП РТВ 

''Пруга'' Лајковац'' за 2013. годину,  

објавити у ''Службеном гласнику општине 

Лајковац''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-65/13-II од 15.07.2013.године 

           СЕКРЕТАР  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Јелена Живојиновић,с.р.  

   ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Предраг Мирковић,с.р. 

********************* 
На основу члана 39. Статута 

општине Лајковац (''Службени гласник 

општине Лајковац'', број: 11/08 ), 

Скупштина општине Лајковац, на седници 

одржаној дана 15.07.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРВУ ИЗМЕНУ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА У ДЕЛУ ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН ЈП ''ГРАДСКА ЧИСТОЋА'' ЛАЈКОВАЦ 

ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

I Даје се сагласност на Прву измену 

Плана и Програма пословања у делу 

Финансијски план ЈП ''Градска чистоћа'' 

Лајковац за 2013. годину. 

II Решење о давању сагласности 

Прву измену Плана и Програма пословања 

у делу Финансијски план ЈП ''Градска 

чистоћа'' Лајковац за 2013. годину 

доставити ЈП ''Градска чистоћа'' и Одељењу 

за буџет и финансије Општинске управе 

општине Лајковац. 

III Решење о давању сагласности на 

Прву измену Плана и Програма пословања 

у делу Финансијски план ЈП ''Градска 

чистоћа'' Лајковац за 2013. годину,  

објавити у ''Службеном гласнику општине 

Лајковац''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-65/13-II од 15.07.2013.године 

           СЕКРЕТАР  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Јелена Живојиновић,с.р.  

   ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Предраг Мирковић,с.р. 

********************* 

На основу члана 39. Статута 

општине Лајковац (''Службени гласник 

општине Лајковац'', број: 11/08 ), 

Скупштина општине Лајковац, на седници 

одржаној дана 15.07.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА 

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА 

ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2013. ГОДИНУ, 

СА ПРЕЧИШЋЕНИМ ТЕКСТОМ 

 

I Даје се сагласност на Прву измену 

и допуну Програма за унапређење услова 

живота локалне заједнице за 2013. годину, 

са пречишћеним текстом, уз услов да се 

средства могу користити након добијања 

сагласности од стране Министарства 

природних ресурса, рударства и просторног 

планирања Републике Србије. 

II Решење о давању сагласности 

Прву измену и допуну Програма за 

унапређење услова живота локалне 

заједнице за 2013. годину, са пречишћеним 
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текстом  доставити Одељењу за привреду и 

имовинско-правне послове и Одељењу за 

буџет и финансије Општинске управе 

општине Лајковац. 

III Решење о давању сагласности на 

Прву измену и допуну Програма за 

унапређење услова живота локалне 

заједнице за 2013. годину, са пречишћеним 

текстом,  објавити у ''Службеном гласнику 

општине Лајковац''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-65/13-II од 15.07.2013.године 

           СЕКРЕТАР  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Јелена Живојиновић,с.р.  

   ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Предраг Мирковић,с.р. 

********************* 
На основу члана 39. Статута 

општине Лајковац (''Службени гласник 

општине Лајковац'', број: 11/08 ), 

Скупштина општине Лајковац, на седници 

одржаној дана 15.07.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

ЗА 2013. ГОДИНУ,  

СА ПРЕЧИШЋЕНИМ ТЕКСТОМ 

 

 

I Даје се сагласност на Прву измену 

и допуну Програма коришћења средстава 

буџетског Фонда за заштиту животне 

средине општине Лајковац за 2013. годину, 

са пречишћеним текстом, уз услов да се 

средства могу користити након добијања 

сагласности од стране Министарства 

енергетике, развоја и заштите животне 

средине Републике Србије. 

II Решење о давању сагласности 

Прву измену и допуну Програма 

коришћења средстава буџетског Фонда за 

заштиту животне средине општине 

Лајковац за 2013. годину, са пречишћеним 

текстом доставити Одељењу за привреду и 

имовинско-правне послове и Одељењу за 

буџет и финансије Општинске управе 

општине Лајковац. 

III Решење о давању сагласности на 

Прву измену и допуну Програма 

коришћења средстава буџетског Фонда за 

заштиту животне средине општине 

Лајковац за 2013. годину, са пречишћеним 

текстом,  објавити у ''Службеном гласнику 

општине Лајковац''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-65/13-II од 15.07.2013.године 

           СЕКРЕТАР  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Јелена Живојиновић,с.р.  

   ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Предраг Мирковић,с.р. 

********************* 
 

На основу члана 20. став 1. тачка 5. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник РС", број 129/07), члана 17. тачка 

12) и члана 14.став 1.тачка 5. Статута 

Општине Лајковац (,, Службени гласник 

општине Лајковац ", број 11/2008 ), а у вези 

са Законом о јавним путевима ("Службени 

гласник РС", број 101/05, 123/07, 101/11 и 

93/12) Скупштина општине Лајковац на 

седници одржаној 15.07.2013. године 

донела је 

 
ОД Л У К У 

О ЈАВНИМ  И НЕКАТЕГОРИСАНИМ 

ПУТЕВИМА 

 
I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком уређује се управљање, 

заштита, одржавање, финансирање, 

изградња и реконструкција општинских и 

некатегорисаних путева на територији 

општине Лајковац. 

 

Члан 2. 

 

Поједини изрази употребљени у овој 

одлуци имају следеће значење: 

1) општински пут јесте јавни пут који 

саобраћајно повезује насељена места на 
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територији општине, односно територију 

општине са мрежом државних путева; 

2) улица јесте јавни пут у насељу, одређен 

планским документима, који саобраћајно 

повезује делове насеља; 

3) некатегорисани пут јесте саобраћајна 

површина која је доступна већем броју 

разних корисника, коју Скупштина 

општине Лајковац (у даљем тексту: 

Скупштина општине) прогласи 

некатегорисаним путем и која је уписана у 

катастар непокретности као некатегорисани 

пут; 

4) заштитни појас јесте површина уз ивицу 

земљишног појаса, на спољну страну, чија 

је ширина одређена овом одлуком и служи 

за заштиту јавног и некатегорисаног пута и 

саобраћаја на њему; 

5) појас контролисане изградње јесте 

површина са спољне стране од границе 

заштитног појаса на којој се ограничава 

врста и обим изградње објеката, која је исте 

ширине као и заштитни појас и која служи 

за заштиту јавног и некатегорисаног пута и 

саобраћаја на њему. 

 

Члан 3. 

 

Општински путеви и улице (у даљем 

тексту: јавни путеви) и некатегорисани 

путеви, као добра у општој употреби, у 

државној су својини и на њима се могу 

стицати права коришћења, права 

службености и друга права одређена 

законом. 

 

Члан 4. 

 

Јавни пут обухвата: труп пута који чине 

доњи и горњи строј, путне објекте, 

прикључке, тротоаре, пешачке и 

бициклистичке стазе које прате коловоз 

пута, земљишни појас, ваздушни простор 

изнад коловоза у висини од најмање 7 m, са 

слободним простором у висини од најмање 

4,5 m од највише тачке коловоза, објекте за 

потребе пута, саобраћајну сигнализацију, 

опрему пута и објекте и опрему за заштиту 

пута, саобраћаја и околине. 

Некатегорисани пут обухвата: труп пута 

који чине доњи и горњи строј, путне 

објекте, прикључке, земљишни појас, 

ваздушни простор изнад коловоза у висини 

од најмање 7 m, са слободним простором у 

висини од најмање 4,5 m од највише тачке 

коловоза, објекте за потребе пута, 

саобраћајну сигнализацију, опрему пута и 

објекте и опрему за заштиту пута, 

саобраћаја и околине. 

 
I I  УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ И И  

НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА  

 

Члан 5. 

 

Управљање јавним и некатегорисаним 

путевима обухвата њихово: коришћење 

(организовање и контрола наплате накнаде 

за употребу пута, вршење јавних 

овлашћења и сл.); заштиту; вршење 

инвеститорске функције на изградњи и 

реконструкцији; организовање и обављање 

стручних послова на изградњи, 

реконструкцији, одржавању и заштити; 

уступање радова на одржавању; 

организовање стручног надзора над 

изградњом, реконструкцијом одржавањем и 

заштитом; планирање изградње, 

реконструкције, одржавања и заштите; 

означавање пута и вођење евиденције о 

путевима и саобраћајно-техничким 

подацима за те путеве. 

 

Члан 6. 

 

Послове управљања јавним и 

некатегорисаним путевима на територији 

општине Лајковац обавља Јавно предузеће 

"Дирекција за уређење и изградњу општине 

Лајковац" (у даљем тексту: Управљач пута). 

Управљач пута доноси средњорочни план 

изградње и реконструкције, одржавања и 

заштите јавних и некатегорисаних путева, 

уз сагласност Скупштине општине. 

Управљач пута доноси годишњи програм 

радова на одржавању, заштити, изградњи и 

реконструкцији јавних и некатегорисаних 

путева, уз сагласност Скупштине општине. 

 

Члан 7. 

 

Управљач пута дужан је да означава и води 

евиденцију о јавним и некатегорисаним 

путевима и о саобраћајно-техничким и 

другим подацима за путеве. 

 

Члан 8. 

 

Део јавног или некатегорисаног пута који 

по изградњи или реконструкцији не 
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припада изграђеном или реконструисаном 

јавном или некатегорисаном путу, не 

сматра се делом тог пута. 

Ако се део пута из става 1. овог члана и 

даље користи за саобраћај, извршиће се 

његова прекатегоризација, у поступку и на 

начин прописан за категоризацију 

општинских и некатегорисаних путева. 

Ако се део пута из става 1. овог члана не 

користи за саобраћај, о начину и условима 

коришћења земљишта на коме се налази тај 

пут одлучиће управљач пута у року од три 

месеца од дана престанка коришћења тог 

пута за саобраћај. 

 

Члан 9. 

 

Управљач пута дужан је да у року од 15 

дана од дана достављања употребне 

дозволе, поднесе захтев за упис права 

коришћења на јавном и некатегорисаном 

путу, као и права службености и других 

права одређених законом која се 

установљавају на јавном и некатегорисаном 

путу у корист других лица у јавне књиге и 

званичне евиденције у које се уписују права 

на непокретности. 

Управљач пута, односно лице у чију корист 

је установљено неко од права из става 1. 

овог члана, дужно је да у року од 15 дана од 

дана настанка промене на установљеним 

правима, заснованих на законом 

прописаном правном основу, поднесе 

захтев за упис промене, односно брисања 

података, у јавне књиге и званичне 

евиденције у које се уписују права на 

непокретности. 

 

Члан 10. 

 

Управљач пута издаје: 

1) сагласност на изградњу, односно 

реконструкцију прикључка на јавни и 

некатегорисани пут 

2) сагласност на грађење, односно 

постављање водовода, канализације, 

топловода, железничке пруге и других 

сличних објеката, као и 

телекомуникационих и електро водова, 

инсталација, постројења и сл. на јавни и 

некатегорисани пут 

3) сагласност на грађење, односно 

постављање водовода, канализације, 

топловода, железничке пруге и других 

сличних објеката, као и 

телекомуникационих и електро водова, 

инсталација, постројења и сл. у заштитном 

појасу јавног и некатегорисаног пута. 

4) сагласност на измену саобраћајних 

површина пратећих садржаја јавног и 

некатегорисаног пута  

5) сагласност на одржавање спортске или 

друге манифестације на јавном и 

некатегорисаном путу 

6) посебне дозволе за обављање ванредног 

превоза на јавном и некатегорисаном путу 

7) одобрења за постављање рекламних 

табли, рекламних паноа, уређаја за 

сликовно или звучно обавештавање или 

оглашавање на општинском и 

некатегорисаном путу, односно поред 

општинског и некатегорисаног пута. 

Акти из става 1. овог члана морају да 

садрже саобраћајно-техничке услове. 

Управљач пута дужан је да одлучи по 

захтеву за издавање сагласности, дозволе 

или одобрења из става 1. овог члана у року 

од осам дана од дана подношења захтева. 

Против акта из става 1. овог члана може се 

изјавити жалба Општинском већу општине 

Лајковац у року од осам дана од дана 

достављања тог акта. 

Управљач пута дужан је да о актима из 

става 1. овог члана води евиденцију. 

 

Члан 11. 

 

Управљач пута дужан је да обезбеди трајно 

непрекидно и квалитетно одржавање и 

заштиту јавног и некатегорисаног пута и да 

обезбеди несметано и безбедно одвијање 

саобраћаја на њима. 

Управљач пута одговара за штету која 

настане корисницима јавног и 

некатегорисаног пута због пропуштања 

благовременог обављања појединих радова 

на редовном одржавању јавног и 

некатегорисаног пута прописаних законом 

и овом одлуком, односно због извођења тих 

радова супротно прописаним техничким 

условима и начину њиховог извођења. 

 
I I I  ЗАШТИТА ЈАВНИХ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА  

 

Члан 12. 

 

Ради спречавања угрожавања стабилности 

јавног и некатегорисаног пута и 

обезбеђивању услова за несметано одвијање 
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саобраћаја и режима саобраћаја на путу, 

носилац права службености на путу, као и 

других права у складу са законом, може да 

изводи радове на путу (грађење, односно 

постављање водова, канализације, 

топловода, инсталација, постројења и сл.) 

само ако је за извођење тих радова 

прибавио сагласност управљача пута. 

 

Члан 13. 

 

У заштитном појасу поред јавног и 

некатегорисаног пута ван насеља, 

забрањена је изградња грађевинских или 

других објеката, као и постављање 

постројења, уређаја и инсталација, осим 

изградње саобраћајних површина пратећих 

садржаја пута, као и постројења, уређаја и 

инсталација који служе потребама пута и 

саобраћаја на путу. 

У заштитном појасу из става 1. овог члана 

може да се гради, односно поставља, 

водовод, канализација, топловод, 

железничка пруга и други сличан објекат, 

као и телекомуникационих и електро 

водова, инсталације, постројења и сл., по 

претходно прибављеној сагласности 

управљача пута који садржи саобраћајно-

техничке услове. 

Управљач пута дужан је да обезбеди 

контролу извођења радова из става 2. овог 

члана. 

 

Члан 14. 

 

Заштитни појас, са сваке стране пута, има 

следеће ширине: 

1) јавни пут 5 метара 

2) некатегорисани 3 метра 

Одредбе става 1. овог члана, у погледу 

ширине заштитног појаса, примењују се и у 

насељима, осим ако је другачије одређено 

просторним, односно урбанистичким 

планом. 

 

Члан 15. 

 

У појасу контролисане изградње поред 

јавног и некатегорисаног пута дозвољена је 

изградња објеката на основу донетих 

просторних и урбанистичких планова који 

обухватају тај појас. 

У појасу контролисане изградње забрањено 

је отварање рудника, каменолома и 

депонија отпада и смећа. 

Члан 16. 

 

Ограде поред јавних и некатегорисаних 

путева подижу се тако да не ометају 

прегледност пута и не угрожавају 

безбедност саобраћаја. 

Засади који служе као жива ограда могу 

бити висине до 1 метар, тако да не угрожава 

прегледност пута, уз обезбеђење природног 

проветравања и осунчавања пута.  

 

Члан 17. 

 

Постојеће обале, живице и растиње које се 

налази поред јавног и некатегорисаног пута 

уклониће – покрчиће у потпуности  

власници, односно непосредни корисници  

земљишта (њива, шума) које се граничи са 

наведеним путевима како би се омогућило 

природно проветравања и осунчавања пута. 

Власници, односно непосредни држаоци 

земљишта које се граничи са јавним и 

некатегорисаним путевима дужни су да 

одржавају канале и јаркове поред тих 

путева и не дозволе било којим радњама 

њихово затрпавање или пак зарастање у 

живицу израсле из обале.  

Поверава се месним заједницама старање о 

стању ограде, обале, живица и растиња и 

канала поред јавних и некатегорисаних 

путева на њиховом подручју. 

Када месна заједница утврди кршење 

одредаба члана 16. и става 1. и 2. овог члана 

обавестиће општинску управу - службу за 

инспекцијске послове, ради предузимања 

прописаних мера уз претходно упозорење 

власника, односно непосредног држаоца 

земљишта које се граничи са путем о 

обавези уклањања ограде, обале, живица и 

растиња и чишћења канала. 

 

Члан 18. 

 

Власници, односно корисници земљишта 

које се граничи са путем и улицом у 

обавези су да: 

1. ископају путни јарак (шанац) поред 

пута како би се прихватила и усмерила 

атмосферска вода; 

2. направе пропусте на путним јарковима 

ради уласка у своје парцеле тако да вода 

може несметано да протиче, а под условом 

да то ураде уз сагласност и техничке услове 

Управљача; 
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3. редовно одржавају путне јаркове и 

чисте их најмање једанпут годишње, и то 

најкасније до краја априла месеца сваке 

године; 

4. редовно косе траву и коров поред пута; 

Рок за извршење обавезе из става 1. овог 

члана одредиће се решењем комуналног 

инспектора. 

Ако власник, односно непосредни држалац 

земљишта које се граничи са јавним или 

некатегорисаним путем не уклони ограде, 

обале, живица и растиње за које се утврди 

да ометају прегледност пута или угрожавају 

безбедност саобраћаја, против власника ће 

бити поднета прекршајна пријава а решење 

ће се извршити принудним путем. 

Материјал добијен уклањањем ограда, 

обала, растиња, дрвећа, засада или објеката 

припада његовом власнику односно 

кориснику, по одбитку трошкова уклањања. 

За власнике, односно непосредне кориснике 

земљишта, који нису радно способна а 

домаћинство нема радно способне чланове, 

уређење обале поред јавног и 

некатегорисаног пута ће се извршити о 

трошку општине на њихов захтев. 

О поднетим захтевима из претходног става 

одлучиваће Општинско веће општине 

Лајковац.  

 

Члан 19. 

 

На раскрсници јавног и некатегорисаног 

пута са другим путем и укрштања јавног и 

некатегорисаног пута са железничком 

пругом у истом нивоу, морају се обезбедити 

зоне потребне прегледности у складу са 

прописима. 

 

Члан 20. 

 

Лице које управља објектом, постројењем, 

уређајем, инсталацијом и водовима, 

уграђеним у јавни и некатегорисани пут, 

дужно је да одржава тај објекат, 

постројење, уређај, инсталацију и вод, на 

начин којим се не оштећује пут, односно не 

угрожава безбедност саобраћаја или не 

омета одржавање пута. 

У случају оштећења, односно квара, 

објеката, постројења, уређаја, инсталација 

или водова из става 1. овог члана којима се 

оштећује пут или угрожава безбедност 

саобраћаја лице које управља тим објектима 

дужно је да без одлагања приступи 

отклањању оштећења, односно квара и 

истовремено о предузетим радовима без 

одлагања обавести управљача пута. 

Лице из става 1. овог члана, отклањању 

оштећења, односно квара, којим се не 

оштећује пут или не угрожава безбедност 

саобраћаја, приступа по претходно 

прибављеној сагласности управљача пута. 

Трошкове извођења радова из ст. 2. и 3. 

овог члана, као и трошкове извођења радова 

на враћању пута у првобитно стање сноси 

лице из става 1. овог члана. 

 

Члан 21. 

 

Забрањено је остављање грађевинског и 

другог материјала поред јавног и 

некатегорисаног пута, ако се тиме умањује 

прегледност на истом. 

 

Члан 22. 

 

Прикључак прилазног пута на јавни и 

некатегорисани пут може се градити уз 

сагласност управљача пута. 

Сагласност из става 1. овог члана садржи 

нарочито: посебне услове изградње, 

потребну саобраћајну сигнализацију и 

опрему. 

Управљач пута издаће сагласност из става 

1. овог члана ако утврди да су кумулативно 

испуњени следећи услови, и то ако: 

1) није могуће извршити повезивање 

прилазног пута на већ изведену раскрсницу, 

укрштај или прикључак на јавни, односно 

некатегорисани пута; 

2) прикључак из става 1. овог члана не 

смањују капацитет и проточност саобраћаја 

на јавном или некатегорисаном путу и 

3) прикључак из става 1. овог члана нема 

штетне последице за несметано и безбедно 

одвијање саобраћаја на јавном или 

некатегорисаном путу. 

Инвеститор изградње прикључка из става 1. 

овог члана сноси трошкове изградње и 

трошкове прикључка. 

Техничком прегледу изграђенoг прикључка 

на јавни или некатегорисани пут, 

присуствује овлашћени представник 

управљача пута. 

 

Члан 23. 

 

Власник, односно непосредни држалац 

земљишта и објеката, односно уређаја на 
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земљишту, које има најмање једну 

заједничку границу са јавним или 

некатегорисаним путем (у даљем тексту: 

сусед јавног или некатегорисаног пута) 

дужан је да омогући слободно отицање воде 

и одлагање снега са пута на његово 

земљиште, уз накнаду проузроковане 

штете. 

Сусед јавног или некатегорисаног пута 

дужан је да омогући прилаз путу или 

путном објекту ради извођења радова на 

одржавању пута или путног објекта, уз 

накнаду проузроковане штете. 

Управљач пута дужан је да закључи уговор 

са суседом јавног и некатегорисаног пута да 

на суседовом земљишту изгради одводне 

канале и друге уређаје за одвођење воде од 

трупа пута као и да постави привремене или 

сталне уређаје и регулације, односно 

подигне засаде, за заштиту пута и 

саобраћаја на њему од снежних лавина, 

сметова, буке, заслепљујућих ефеката и 

других штетних утицаја, ако се исти не 

могу изградити, поставити, односно подићи 

на јавном и некатегорисаном путу. 

Одредбе става 1. до 3. овог члана сходно се 

примењују и на власнике, односно 

непосредне држаоце земљишта, у случају 

када се њихово земљиште користи у исте 

сврхе. 

 

Члан 24. 

 

Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за 

сликовно или звучно обавештавање или 

оглашавање (у даљем тексту: натписи), 

могу се постављати на: 

1. општинском путу, односно поред тог 

пута на удаљености од пет метара, мерено 

од спољне стране од ивице коловоза, 

2. на некатегорисаном путу, односно поред 

тог пута на удаљености од три метра, 

мерено са спољне стране од ивице 

коловоза. 

Постављање натписа врши се на основу 

одобрења које издаје управљач пута. 

Натписе је дужно да одржава лице које је 

захтевало њихово постављање. 

 

Члан 25. 

 

На јавном и некатегорисаном путу 

забрањено је нарочито: 

1) привремено или трајно заузимање пута; 

2) извођење радова на путу који нису у вези 

са изградњом, реконструкцијом, 

одржавањем и заштитом 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 или путни јарак; 

5) спречавање отицања вода са пута, а 

посебно из путног јарка и из пропуста кроз 

труп пута и спречавање даљег отицања вода 

ка њиховим реципиентима; 

6) просипање, депоновање, остављање или 

бацање материјала, отпада, предмета и 

смећа на пут и земљишни појас; 

7) замашћивање пута мазивима или другим 

сличним материјама; 

8) постављање и коришћење светла или 

других светлосних уређаја на путу и поред 

пута, којима се омета одвијање саобраћаја 

на путу; 

9) орање и извођење других 

пољопривредних радова на банкинама, 

косинама и земљишном појасу; 

10) вучење предмета, материјала, оруђа и 

других врста терета по путу (греде, 

балвани, гране, камени блокови, плугови, 

дрљаче и сл.); 

11) паљење траве и другог растиња на путу, 

као и отпадних предмета и материјала; 

12) наношење блата са прилазног пута на 

пут; 

13) пуштање стоке на пут без надзора, 

напасање и напајање стоке на путу или 

путном јарку; 

14) окретање запреге, трактора, плуга и 

других пољопривредних машина и оруђа на 

путу; 

16) кочење запрежних возила спречавањем 

окретања точкова; 

17) укључивање возила на пут и 

искључивање са пута ван прикључка или 

укрштаја и наношење блата на пут; 

18) заустављање или остављање возила 

којим се омета коришћење пута; 

19) свако чињење којим се оштећује или би 

се могао оштетити пут или ометати 

одвијање саобраћаја на путу. 

 

Члан 26. 

 

Управљач пута покреће поступак код 

општинске управе – одељења за комунално 
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грађевинске, стамбене и урбанистичке 

послове, за ограничавање коришћења јавног 

и некатегорисаног пута, ако је пут у таквом 

стању да: 

1) саобраћај није могућ или је могућ 

саобраћај појединих врста возила; 

2) саобраћај појединих врста возила може 

бити штетан за пут и 

3) то захтевају основани разлози који се 

односе на заштиту пута и безбедност 

саобраћаја. 

Истовремено са покретањем поступка из 

става 1. овог члана, управљач пута 

предузима мере обезбеђења јавног и 

некатегорисаног пута постављањем 

припадајуће саобраћајне сигнализације и о 

предузетим мерама обавештава 

министарство надлежно за унутрашње 

послове и јавност путем средстава јавног 

информисања. 

 

Члан 27. 

 

Превоз возилом које само или са теретом 

премашује дозвољено осовинско 

оптерећење, укупну масу, ширину, дужину 

или висину, сматра се ванредним превозом 

у смислу ове одлуке. Дозвољено осовинско 

оптерећење на јавним путевима је 6 тона а 

на некатегорисаним путевима 4 тоне. 

Ванредни превоз може се обављати на 

јавним и некатегорисаним путевима на 

основу посебне дозволе коју издаје 

управљач пута за сваки појединачни превоз 

којом се одређују начин и услови превоза, 

као и износ накнаде за ванредни превоз. 

О издатим дозволама из става 3. овог члана 

управљач пута писмено обавештава 

министарство надлежно за унутрашње 

послове и општинску управу - службу за 

инспекцијске послове као и лице које врши 

послове на одржавању путева на којима ће 

се обавити ванредни превоз. 

Ванредни превоз може да се обавља на 

јавном и некатегорисаном путу без издате 

дозволе из става 3. овог члана, ако се тај 

превоз обавља ради интервенције приликом 

елементарних и других непогода, као и за 

потребе одбране земље. 

Лице које обавља ванредни превоз из става 

5. овог члана дужно је да пре почетка 

обављања ванредног превоза, обављање тог 

превоза усклади са управљачем пута. 

Лице из става 6. овог члана које обавља 

ванредни превоз из става 3. овог члана 

дужно је да о обављању тог превоза 

обавести министарство унутрашњих 

послова. 

 

Члан 28. 

 

Контролу ванредног превоза, као и 

контролу највећих дозвољених осовинских 

оптерећења, укупне масе и димензија 

возила, која саобраћају на јавном и 

некатегорисаном путу, врши општинска 

управа - служба за инспекцијске послове. 

Возило којим се обавља ванредни превоз 

без посебне дозволе из члана 27. ове 

одлуке, искључује из саобраћаја на јавном и 

некатегорисаном путу овлашћено лице из 

става 1. овог члана и одређује место 

паркирања возила до прибављања посебне 

дозволе. 

За време трајања искључења из саобраћаја, 

забрањено је коришћење возила које је у 

вршењу контроле искључено из саобраћаја. 

 

Члан 29. 

 

Лице које обавља ванредни превоз дужно је 

да тај превоз обавља у складу дозволом из 

члана 27. ове одлуке. 

Лице које обавља ванредни превоз дужно је 

да надокнади штету управљачу пута 

причињену обављањем ванредног превоза 

на јавном и некатегорисаном путу. 

 

Члан 30. 

 

Привремено или трајно учешће теретних 

возила са више од 50% у свим извршеним 

превозима терета на одређеном јавном и 

некатегорисаном путу или његовом делу 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.), 

сматра се прекомерним коришћењем тог 

пута, односно његовог дела у смислу ове 

одлуке. 

Учешће теретних возила лица које изводи 

радове, односно обавља привредну 

делатност из става 1. овог члана, утврђује 

управљач пута на основу просечног 

годишњег дневног саобраћаја теретних 

возила носивости више од 11,5 тона на 

јавном путу, односно 8 тона на 

некатегорисаном путу и то најмање 
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четвороструким бројањем саобраћаја на 

изворној - циљној локацији. 

За прекомерно коришћење јавног и 

некатегорисаног пута, његовог дела или 

путног објекта лице из става 1. овог члана 

плаћа накнаду у складу са актом управљача 

пута. 

Лице из става 1. овог члана дужно је да 

надокнади штету управљачу пута, 

причињену грубом непажњом. 

 

Члан 31. 

 

Возило које се онеспособи за даљу вожњу, 

као и терет који је пао са возила, ималац 

возила, односно терета дужан је да уклони 

са трупа јавног и некатегорисаног пута 

одмах, а најкасније у року од два часа од 

тренутка онеспособљавања возила, односно 

падања терета. 

Ако ималац возила или терета не изврши 

уклањање у року из става 1. овог члана, 

уклањање ће извршити управљач пута 

најкасније у року од 12 часова од тренутка 

онеспособљавања возила, односно падања 

терета о трошку имаоца возила, односно 

терета. 

Возило које се онеспособи за даљу вожњу, 

као и терет који је пао са возила ималац 

возила, односно терета дужан је да уклони 

са земљишног појаса јавног и 

некатегорисаног пута одмах, а најкасније у 

року од 12 часова од тренутка 

онеспособљавања возила, односно падања 

терета о трошку имаоца возила, односно 

терета. 

Ако ималац возила или терета уклањање не 

изврши у року из става 3. овог члана, 

уклањање ће извршити управљач пута 

најкасније у року од 24 часа од тренутка 

онеспособљавања возила, односно падања 

терета о трошку имаоца возила, односно 

терета. 

Уклањање возила, односно терета, са трупа 

или земљишног појаса јавног и 

некатегорисаног пута из става 1. до 4. овог 

члана мора се извршити тако да се не 

нанесе штета путу. 

Уклањање заустављеног или остављеног 

возила којим се омета коришћење јавног и 

некатегорисаног пута, извршиће се на 

начин прописан одредбама ст. 1. до 5. овог 

члана. 

 

 

Члан 32. 

 

Управљач пута дужан је да благовремено и 

на погодан начин обавештава јавност и 

кориснике јавних и некатегорисаних путева 

о стању и проходности тих путева, а у 

случају ограничења, обуставе и забране 

саобраћаја на тим путевима, у року од 48 

часова пре почетка примене наведених 

мера. 

 

Члан 33. 

 

Општинска управа - одељење за комунално 

грађевинске, стамбене и урбанистичке 

послове, забраниће саобраћај или саобраћај 

одређене врсте возила, на јавном и 

некатегорисаном путу, његовом делу или 

путном објекту, на предлог управљача пута, 

у следећим случајевима: 

1) ако се 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 врста возила у 

саобраћају наносило штету путу, његовом 

делу или путном објекту; 

3) ако то захтева извођење радова на 

реконструкцији и одржавању пута и 

4) ако то захтевају други разлози заштите 

пута и безбедности саобраћаја на путу. 

Општа забрана саобраћаја на јавном и 

некатегорисаном путу, његовом делу или 

путном објекту, може бити привремена, а 

забрана саобраћаја за одређене врсте возила 

на јавном и некатегорисаном путу, његовом 

делу или путном објекту, може бити 

привремена или стална 

 
IV ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА  

 

Члан 34. 

 

Одржавањем јавног и некатегорисаног пута 

у смислу ове одлуке сматрају се радови 

којима се обезбеђује несметан и безбедан 

саобраћај и чува употребна вредност пута. 

Управљач пута дужан је да при извођењу 

радова из става 1. овог члана обезбеди 

несметан и безбедан саобраћај и очува 

употребну вредност пута. 

Одржавање јавног и некатегорисаног пута 

обухвата редовно, периодично и ургентно 

одржавање. 
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Члан 35. 

 

Радови на редовном одржавању јавног и 

некатегорисаног пута јесу нарочито: 

1) преглед, утврђивање и оцена стања пута 

и путног објекта; 

2) местимично поправљање коловозне 

конструкције и осталих елемената трупа 

пута; 

3) чишћење коловоза и осталих елемената 

пута у границама земљишног појаса; 

4) уређење банкина; 

5) уређење и очување косина насипа, усека 

и засека; 

6) чишћење и уређење јаркова, ригола, 

пропуста и других делова система за 

одводњавање пута; 

7) поправка путних објеката; 

8) постављање, замењивање, допуњавање и 

обнављање саобраћајне сигнализације; 

9) чишћење саобраћајне сигнализације; 

10) постављање, замењивање, допуњавање 

и обнављање опреме пута и објеката и 

опреме за заштиту пута, саобраћаја и 

околине; 

11) чишћење опреме пута и објеката и 

опреме за заштиту пута, саобраћаја и 

околине; 

12) кошење траве и уређивање зелених 

површина на путу и земљишном појасу; 

13) чишћење снега и леда са коловоза пута 

и саобраћајних површина аутобуских 

стајалишта, паркиралишта, банкина, ригола. 

 

Члан 36. 

 

Радови на периодичном одржавању јавног и 

некатегорисаног пута обухватају: ојачање 

коловозне конструкције, реконструкцију и 

појачано одржавање. 

Радови на ојачању коловозне конструкције 

јесу нарочито: 

1) постављање шљунчаног, односно 

туцаничког застора на неасфалтираним 

путевима; 

2) обрада површине коловозног застора или 

заптивање; 

3) наношење новог асфалтног слоја по целој 

ширини коловоза одређене носивости; 

4) корекција облика постојећег застора или 

коловоза. 

Радови на рехабилитацији јавног и 

некатегорисаног пута јесу нарочито: 

1) селективно обнављање, замена и 

појачање дотрајалих коловозних застора и 

промена попречних нагиба коловоза на 

путу, односно његовом делу; 

2) замена сложених дилатационих справа, 

изолације, коловоза, ограде, сливника, 

лежишта, оштећених секундарних 

елемената и дотрајалих пешачких стаза на 

мостовима, надвожњацима, подвожњацима 

и вијадуктима; 

3) обнављање антикорозивне заштите 

челичних конструкција мостова, 

надвожњака, подвожњака и вијадуката; 

4) замена деформисаних, дотрајалих и 

привремених пропуста за воду; 

5) постављање нове саобраћајне 

сигнализације на путу, односно његовом 

делу. 

Радови на појачаном одржавању јавног и 

некатегорисаног пута (побољшање јавног и 

некатегорисаног пута), јесу нарочито: 

1) ублажавање појединих уздужних нагиба 

и исправка појединих кривина; 

2) проширење коловозне конструкције, 

банкина и осталих елемената трупа пута на 

краћим деловима пута; 

3) проширење раскрсница у нивоу; 

4) санирање клизишта и одрона; 

5) санација и израда потпорних, обложних и 

порталних зидова; 

6) замена или израда дренажног система за 

одводњавање подземних вода са пута и 

путног објекта; 

7) постављање нове опреме пута и нових 

објеката и опреме за заштиту пута, 

саобраћаја и околине на путу, односно 

његовом делу. 

Радови из ст. 2, 3. и 4. овог члана изводе се 

према техничкој документацији која се 

израђује у складу са законом, техничким 

прописима и стандардима и која садржи: 

општи део, пројектни задатак, технички 

опис, ситуациони план, уздужни профил, 

попречне профиле, детаље потребне за 

извођење радова, пројекат саобраћајне 

сигнализације и опреме, опис радова са 

предмером и предрачуном, пројекат 

регулисања саобраћаја за време извођења 

радова и техничку контролу техничке 

документације. 

Техничку документацију из става 5. овог 

члана, пре почетка извођења радова на 

ојачању, реконструкцији и појачаном 

одржавању јавног и некатегорисаног пута 

оверава општинска управа - одељење за 

комунално грађевинске, стамбене и 

урбанистичке послове, 
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Овера из става 6. овог члана престаје да 

важи ако се радови не започну у року од 

годину дана од дана извршене овере. 

Општинска управа надлежна - одељење за 

комунално грађевинске, стамбене и 

урбанистичке послове, образује комисију за 

технички преглед изведених радова на 

периодичном одржавању јавног и 

некатегорисаног пута и издаје акт о пријему 

тих радова. 

 

Члан 37. 

 

Радови на ургентном одржавању јавних и 

некатегорисаних путева обухватају радове 

условљене елементарним непогодама и 

ванредним околностима, у циљу 

обезбеђивања проходности пута и 

безбедног одвијања саобраћаја. 

 

Члан 38. 

 

Општинска управа - одељење за комунално 

грађевинске, стамбене и урбанистичке 

послове, доноси акт о редовном, 

периодичном и ургентном одржавању 

јавних и некатегорисаних путева којим се 

ближе уређују врсте радова, технички 

услови и начин извођења радова. 

 
V ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНИХ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА  

 

Члан 39. 

 

За употребу јавних и некатегорисаних 

путева на територији општине Лајковац 

плаћају се накнаде и то: 

1) накнада за ванредни превоз; 

2) накнада за постављање рекламних табли, 

рекламних паноа, уређаја за сликовно или 

звучно обавештавање или оглашавање на 

општинском и некатегорисаном путу, 

односно на другом земљишту које користи 

управљач пута, у складу са прописима; 

3) накнада за прекомерно коришћење пута, 

његовог дела или путног објекта; 

4) накнада за закуп делова земљишног 

појаса пута; 

5) накнада за закуп другог земљишта које 

користи управљач пута; 

6) накнада за прикључење прилазног пута 

на јавни и некатегорисани пут; 

7) накнада за постављање водовода, 

канализације, електричних, телефонских и 

телеграфских водова и сл. на путу; 

8) накнада за изградњу комерцијалних 

објеката којима је омогућен приступ са 

пута; 

9) годишња накнада за коришћење 

комерцијалних објеката којима је омогућен 

приступ са пута. 

Висину накнаде из става 1. овог члана 

утврђује управљач пута својим актом. 

На акт из става 2. овог члана сагласност 

даје Скупштина општине. 

 

Члан 40. 

 

Средства од наплаћене накнаде из члана 39. 

ове одлуке приход су управљача пута и 

користе се за изградњу, реконструкцију, 

одржавање и заштиту јавних и 

некатегорисаних путева, као и за трошкове 

коришћења и отплату кредита за наведене 

намене. 

 

Члан 41. 

 

У погледу наплате накнада утврђених овом 

одлуком, контроле, камате, повраћаја, 

застарелости, казне и осталог што није 

уређено овом одлуком, примењиваће се 

одредбе закона којим се уређује порески 

поступак и пореска администрација. 

 
VI ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 

ЈАВНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ 

ПУТЕВА  

 

Члан 42. 

 

Изградња и реконструкција јавног и 

некатегорисаног пута врши се у складу са 

законом којим се уређује планирање и 

изградња, законом којим се уређују посебни 

услови за изградњу јавних путева и овом 

одлуком. 

Општински пут мора да се изгради тако да 

има најмање две саобраћајне и две ивичне 

траке или ивичњаке у равни коловоза, а 

улица тротоар и уместо ивичних трака - 

ивичњаке. 

Некатегорисани пут мора да се изгради тако 

да има најмање једну саобраћајну траку и 

проширења за мимоилажење. 

Јавни и некатегорисани пут пут мора да се 

изгради тако да буде оспособљен да 



15.07.2013. године                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                                 Број  4 

 

34 

 

поднесе осовинско оптерећење од најмање 

шест тона. 

Путни објекти јавног и некатегорисаног 

пута морају се изградити тако да ширина 

коловоза на путном објекту не сме да буде 

мања од ширине коловоза пута. 

Саобраћајна површина аутобуског 

стајалишта на општинском путу мора се 

изградити ван коловоза тог пута. 

 

Члан 43. 

 

Инвеститор је дужан да, најмање 30 дана 

пре почетка радова на изградњи, односно, 

реконструкцији јавног и некатегорисаног 

пута или путног објекта о томе обавести 

јавност путем средстава јавног 

информисања или на други уобичајени 

начин. 

Лица, која су имаоци и која су дужна да се 

старају о објектима, постројењима, 

уређајима, инсталацијама и водовима 

уграђеним у труп јавног пута и у 

земљишном појасу, односно у путном 

објекту (канализација, водовод, електричне, 

телекомуникационе инсталације и сл.), 

усклађују радове на истим са радовима на 

реконструкцији јавног пута. 

Инвеститор је дужан да, најмање 60 дана 

пре почетка радова из става 1. овог члана, 

писмено 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 и некатегорисаном 

путу о свом трошку, а при изградњи јавног 

и некатегорисаног пута о трошку 

инвеститора тог 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 изградњи, 

односно реконструкцији јавног и 

некатегорисаног пута или извођењу других 

радова на том путу, одговарају за штету 

која настане због неблаговременог 

отпочињања извођења тих радова. 

 

Члан 44. 

 

Ако постојећи јавни и некатегорисани пут, 

односно његов део, треба изместити због 

грађења другог објекта (железничка 

инфраструктура, рудник, каменолом, 

акумулационо језеро, аеродром и сл), пут, 

односно његов део који се измешта, мора 

бити изграђен са елементима који 

одговарају категорији тог пута. 

Трошкове измештања јавног пута и 

некатегорисаног пута, односно његовог 

дела, из става 1. овог члана, сноси 

инвеститор објекта због чије изградње се 

врши измештање јавног пута, односно 

његовог дела, ако се другачије не 

споразумеју инвеститор и управљач пута. 

 

Члан 45. 

 

Одредбе ове одлуке којима се уређује 

изградња јавних и некатегорисаних путева 

примењују се и на реконструкцију ових 

путева. 

Реконструкцијом јавног и некатегорисаног 

пута у смислу ове одлуке сматрају се 

радови на постојећем путу, његовом делу и 

путном објекту, којима се мењају положај 

трасе пута у појасу његовог основног 

правца, конструктивни елементи, носивост, 

стабилност или проширује коловоз новим 

саобраћајним и зауставним тракама. 

Употребну дозволу за јавни и 

некатегорисани пут из става 2. овог члана 

издаје Општинска управа надлежна за 

послове саобраћаја. 

 
VII НАДЗОР  

 

Члан 46. 

 

Надзор над спровођењем ове одлуке и 

других општих и појединачних аката 

донетих на основу ове одлуке врши 

Општинска управа Општине Лајковац – 

Одељење за комунално 

грађевинске,стамбене и урбанистичке 

послове, а инспекцијски надзор врши 

саобраћајни или комунални инспектор (у 

даљем тексту инспектор). 

 

Члан 47. 

 

Инспектор не може да израђује или 

учествује у изради техничке документације 

и техничкој контроли техничке 

документације за објекте који су предмет 

инспекцијског надзора и да врши стручни 

надзор над изградњом, односно извођењем 
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радова на објектима који су предмет 

инспекцијског надзора. 

 

Члан 48. 

 

У вршењу надзора комунални инспектор 

подноси пријаву надлежном органу за 

учињено кривично дело, подноси захтев за 

покретање прекршајног поступка, 

обавештава други надлежан орган да 

предузме мере из своје надлежности и 

обавља друге послове прописане законом. 

 

Члан 49. 

 

У вршењу инспекцијског надзора 

инспектор има право и дужност да 

проверава: 

1) радове на изградњи, реконструкцији и 

одржавању јавног или некатегорисаног 

пута, његовог дела и путног објекта; 

2) техничку и другу документацију за 

изградњу, реконструкцију и одржавање 

јавног или некатегорисаног пута, његовог 

дела и путног објекта; 

3) испуњеност услова прописаних за лица 

која врше послове пројектовања, техничке 

контроле техничке документације, 

руковођења извођењем радова и вршења 

стручног надзора; 

4) стање јавног или некатегорисаног пута, 

његовог дела и путног објекта; 

5) правилно одржавање јавног или 

некатегорисаног пута, његовог дела и 

путног објекта у складу са техничким и 

другим прописима и условима којима се 

осигурава способност јавног или 

некатегорисаног, његовог дела и путног 

објекта за несметано и безбедно одвијање 

саобраћаја; 

6) услове одвијања саобраћаја на јавном 

или некатегорисаном путу; 

7) да ли се правилно и редовно спроводе 

прописане мере заштите јавног и 

некатегорисаног пута; 

8) примену техничких прописа, стандарда и 

норми квалитета приликом извођења радова 

и употребе материјала при изградњи, 

реконструкцији и одржавању јавног или 

некатегорисаног пута; 

9) да ли је за изградњу и реконструкцију 

јавног или некатегорисаног пута, његовог 

дела и путног објекта издато одобрење за 

изградњу, односно да ли је одобрење издато 

на прописан начин; 

10) да ли се јавни или некатегорисани пут, 

његов део и путни објекат гради према 

техничкој документацији на основу које је 

издато одобрење за изградњу и да ли је та 

документација израђена у складу са 

прописима; 

11) да ли извођач радова на изградњи и 

реконструкцији јавног или некатегорисаног 

пута, његовог дела и путног објекта води 

књигу инспекције и грађевински дневник на 

прописан начин; 

12) да ли се јавни или некатегорисани пут, 

његов део и путни објекат користи на 

основу издате употребне дозволе, односно 

да ли је дозвола издата на прописан начин; 

13) да ли је почетак изградње јавног или 

некатегорисаног пута, његовог дела и 

путног објекта, односно извођења радова 

пријављен на прописан начин; 

14) да ли се ванредни превоз врши са 

посебном дозволом. 

Поред послова из става 1. овог члана 

инспектор обавља и друге послове утврђене 

овом одлуком. 

 

Члан 50. 

 

У вршењу инспекцијског надзора 

инспектор је овлашћен да: 

1) забрани извршење радова који се изводе 

противно прописима, техничким прописима 

и стандардима и нормама квалитета 

приликом извођења радова и употребе 

материјала при изградњи, реконструкцији и 

одржавању јавног и некатегорисаног пута, 

његовог дела и путног објекта, противно 

условима одвијања саобраћаја на јавном и 

некатегорисаном путу, његовом делу и 

путном објекту или противно прописаним 

мерама заштите јавног и некатегорисаног 

пута, његовог дела и путног објекта; 

2) предложи органу надлежном за техничко 

регулисање саобраћаја забрану саобраћаја 

или саобраћаја одређене врсте возила, на 

јавном и некатегорисаном путу, његовом 

делу или путном објекту; 

3) нареди отклањање недостатака на јавном 

и некатегорисаном путу, његовом делу или 

путном објекту којима се угрожава или 

може бити угрожена безбедност саобраћаја; 

4) нареди рушење и уклањање објеката 

изграђених, односно постављених у 

заштитном појасу јавног и некатегорисаног 

пута и уклањање депонија отпада и смећа, 

супротно одредбама ове одлуке; 
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5) нареди рушење или уклањање ограде, 

обала, растиња, дрвећа, засада, 

грађевинског и другог материјала и натписа 

подигнутих, остављених или постављених 

супротно одредбама ове одлуке; 

6) нареди рушење и уклањање објеката, 

цевовода, водова, инсталација, натписа, 

ограде, обале, растиње, дрвећа, засада, 

грађевинског и другог материјала са јавног 

и некатегорисаног пута, његовог дела, 

путног објекта и земљишног појаса, осим 

објеката, цевовода, водова и инсталација за 

које је установљено право службености или 

друго право одређено законом; 

7) забрани радове који се изводе у 

непосредној близини јавног и 

некатегорисаног пута, његовог дела и 

путног објекта, а који могу угрозити 

њихову стабилност и безбедност 

саобраћаја; 

8) искључи из саобраћаја на јавном и 

некатегорисаном путу возило којим се 

обавља ванредни превоз без посебне 

дозволе; 

9) нареди инвеститору прибављање 

употребне дозволе, у року који не може 

бити краћи од 30 дана, ако утврди да се 

јавни и некатегорисани пут, његов део или 

путни објекат, за који је издато одобрење за 

изградњу, користи без употребне дозволе, а 

ако инвеститор не прибави употребну 

дозволу у утврђеном року, привремено 

забрани саобраћај на јавном и 

некатегорисаном путу, његовом делу или 

путном објекту; 

10) нареди постављање физичких препрека 

којима се онемогућава прикључење на 

јавни и некатегорисани пут, прикључком 

или укрштањем путева, односно 

прикључком прилазног пута на јавном и 

некатегорисаном путу, без претходно 

прибављене сагласности управљача пута, 

односно одобрења за изградњу; 

11) нареди отклањање неправилности, 

односно забрани даље извођење радова 

приликом изградње и реконструкције јавног 

и некатегорисаног пута, његовог дела и 

путног објекта, ако утврди да извођач 

радова не испуњава прописане услове; 

12) покрене поступак за укидање одобрења 

за изградњу, по праву надзора, ако утврди 

да је издато супротно закону; 

13) нареди рушење јавног и 

некатегорисаног пута, његовог дела или 

путног објекта, за које није издато 

одобрење за изградњу, односно 

реконструкцију; 

14) нареди отклањање недостатака у 

утврђеном року, ако утврди да се приликом 

извођења радова и употребе материјала при 

изградњи, реконструкцији и одржавању 

јавног и некатегорисаног пута, његовог 

дела и путног објекта, не примењују 

технички прописи и стандарди и норме 

квалитета, а ако се у утврђеном року 

недостаци не отклоне, забрани, односно 

обустави даље извођење радова и нареди 

рушење и уклањање изграђених, 

реконструисаних и одржаваних делова 

јавног и некатегорисаног пута или путног 

објекта на којима нису отклоњени наређени 

недостаци; 

15) нареди уклањање заустављеног или 

остављеног возила којим се омета 

коришћење јавног и некатегорисаног пута. 

 

Члан 51. 

 

Ако је јавни и некатегорисани пут, његов 

део или путни објекат у таквом стању да се 

на њему не може одвијати безбедан 

саобраћај, инспектор ће наредити да се без 

одлагања предузму мере обезбеђења, а по 

потреби може привремено забранити 

саобраћај на јавном и некатегорисаном 

путу, његовом делу или путном објекту. 

 

Члан 52. 

 

Против решења инспектора може се 

изјавити жалба Општинском већу општине 

Лајковац у року од осам дана од дана 

достављања. 

Жалба изјављена против решења из става 1. 

овог члана не одлаже извршење решења 

којим се: 

1) забрањују, односно обустављају радови; 

2) привремено забрањује саобраћај на 

јавном и некатегорисаном путу, његовом 

делу или путном објекту; 

3) наређује отклањање недостатака на 

јавном и некатегорисаном путу, његовом 

делу или путном објекту којима се 

угрожава или може бити угрожена 

безбедност саобраћаја; 

4) наређује рушење и уклањање објеката, 

цевовода, водова, инсталација, натписа, 

ограде, обале, растиње, дрвећа, засада, 

грађевинског и другог материјала са јавног 

и некатегорисаног пута, његовог дела, 
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путног објекта и земљишног појаса, осим 

објеката, цевовода, водова и инсталација за 

које је установљено право службености или 

друго право одређено законом 

5) искључује из саобраћаја на јавном и 

некатегорисаном путу возило којим се 

обавља ванредни превоз без посебне 

дозволе. 

 
VIII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 53. 

 

Новчаном казном од 50.000,00 до 

1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 

правно лице ако: 

1. не означава и не води евиденције о 

јавним и некатегорисаним путевима и о 

саобраћајно-техничким и другим подацима 

за те путеве (члан 7.); 

2. не одлучи о начину и условима 

коришћења земљишта на коме се налази 

део јавног или некатегорисаног пута који се 

не користи за саобраћај у року од три 

месеца од дана престанка коришћења пута 

за саобраћај (члан 8. став 3); 

3. у року од 15 дана од дана достављања 

употребне дозволе, не поднесе захтев за 

уписа права на јавном и некатегорисаном 

путу у јавне књиге и званичне евиденције у 

које се уписују права на непокретности 

(члан 9. став 1.); 

4. у року од 15 дана од дана настанка 

промена на установљеним правима на 

јавном путу, не поднесе захтев за упис 

промене, односно брисање података у јавне 

књиге и званичне евиденције у које се 

уписују права на непокретности (члан 9. 

став 2); 

5. гради објекте и поставља постројења, 

уређаје и инсталације супротно члану 13. 

став 1. oвe одлуке; 

6. гради, односно поставља, водовод, 

канализацију, топловод, железничку пругу 

и други сличан објекат, као и 

телекомуникационе и електро водове, 

инсталације, постројења и сл., без 

сагласности, односно супротно начину и 

условима утврђеним у издатој сагласности 

управљача пута (члан 13. став 2); 

7. не обезбеди контролу извођења радова на 

изградњи објеката и постављању 

постројења, уређаја и инсталација (члан 13. 

став 3); 

8.  појасу контролисане изградње отвара 

рудник, каменолом и депонију отпада и 

смећа (члан 15. став 2); 

9. подиже ограде, обале, растиње, дрвеће и 

засаде поред јавних и некатегорисаних 

путева супротно члану 16, 17. и 18. ове 

одлуке; 

10. оставља грађевински и други материјал 

поред јавног или некатегорисаног пута тако 

да тиме умањује прегледност на том путу 

(члан 21); 

11. ради прикључак прилазног пута на јавни 

или некатегорисани пут без сагласност 

управљача (члан 22. став 1); 

12. не омогући прилаз јавном или 

некатегорисаном путу или путном објекту 

ради извођења радова на одржавању пута 

или путног објекта (члан 23. став 2); 

13. поставља на јавном или 

некатегорисаном путу натписе, супротно 

члану 24. став 1. ове одлуке; 

14. поставља на јавном или 

некатегорисаном путу натписе без 

одобрења управљача пута (члан 24. став 2); 

15. не одржава натписе који су постављени 

на јавни или некатегорисани пут, односно 

поред тих путева (члан 24. став 3); 

16. поступа супротно одредбама члана 25. 

ове одлуке; 

17. обавља ванредни превоз без посебне 

дозволе управљача пута (члан 27. став 3.) 

18. о издатим посебним дозволама за 

ванредни превоз не обавести органе и лице 

из члана 27. став 4. ове одлуке; 

19. не усклади обављање ванредног 

превоза, са управљачем пута (члан 27. став 

6); 

20. не обавести министарство надлежно за 

унутрашње послове о обављању ванредног 

превоза, који се обавља без издате дозволе, 

ради интервенције приликом елементарних 

и других непогода, као и за потребе одбране 

земље, које је усклађено са управљачем 

пута (члан 27. став 7); 

21. за време трајања искључења, користи 

возило које је у вршењу контроле 

искључено из саобраћаја (члан 28. став 3.); 

22. обавља ванредни превоз супротно члану 

29. став 1. ове одлуке; 

23. не уклони са трупа јавног или 

некатегорисаног пута возило које се 

онеспособи за даљу вожњу, као и терет који 

је пао са возила у року из члана 31. став 1. 

ове одлуке; 
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24. не уклони са земљишног појаса јавног 

пута возило које се онеспособи за даљу 

вожњу, као и терет који је пао са возила, у 

року из члана 31. став 3. ове одлуке; 

25. нанесе штету јавном или 

некатегорисаном путу уклањањем возила, 

односно терета са трупа, односно 

земљишног појаса пута (члан 31. став 5); 

26. не обавештава јавност и кориснике 

путева на начин прописан у члану 32. ове 

одлуке; 

27. при извођењу радова на одржавању 

јавног и некатегорисаног пута не обезбеди 

несметан и безбедан саобраћај и очување 

употребне вредности пута (члан 34. став 2); 

28. се радови на ојачању, рехабилитацији и 

појачаном одржавању изводе без техничке 

документације или на основу техничке 

документације која не садржи прописане 

елементе (члан 36. став 5); 

29. пре почетка извођења радова на 

ојачању, рехабилитацији и појачаном 

одржавању јавног пута не овери техничку 

документацију код надлежног органа (члан 

36. став 6); 

30. пре почетка радова на изградњи, 

односно реконструкцији јавног или 

некатегорисаног пута или путног објекта не 

поступи на начин прописан у члану 43. став 

1. ове одлуке; 

31. не усклади радове на објектима, 

постројењима, уређајима, инсталацијама и 

водовима уграђеним у труп пута и у 

земљишном појасу, односно у путном 

објекту са радовима на реконструкцији пута 

(члан 43. став 2); 

32. пре почетка радова на изградњи или 

реконструкцији јавног или некатегорисаног 

пута не поступи на начин прописан у члану 

43. став 3. ове одлуке. 

33. при реконструкцији или извођењу 

других радова на јавном или 

некатегорисаном путу не изместе објекте, 

постројења, уређаје, инсталације и водове 

уграђене у труп јавног или некатегорисаног 

пута и у иземљишном појасу, односно у 

путном објекту или их не прилагоде 

насталим променама (члан 43. став 4.); 

34. измештени јавни или некатегорисани 

пут, односно његов део није изграђен са 

елементима који одговарају категорији тог 

пута (члан 44. став 1.); 

За прекршај из става 1. овог члана новчаном 

казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара 

казниће се и одговорно лице у правном 

лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се предузетник новчаном казном од 

5.000,00 до 250.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се физичко лице новчаном казном од 

5.000,00 до 75.000,00 динара. 

 
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 54. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о некатегорисаним путевима 

на територији општине Лајковац 

("Службени гласник општине Лајковац", 

број 22/93,7/02). 

 

Члан 55. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Лајковац". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-65/13-II од 15.07.2013.године 

           СЕКРЕТАР  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Јелена Живојиновић,с.р.  

   ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Предраг Мирковић,с.р. 

********************* 
На  основу члана 27. ,ст. 10. Закона 

о јавној својини ( “ Службени гласник РС “, 

бр. 72/11 ) и  члана 39 Статута општине 

Лајковац („Сл.гласник општине Лајковац “, 

бр.11/08) Скупштина општине  Лајковац на 

својој седници одржаној дана 15.07.2013. 

године  донела је 

 
О Д Л У К У 

 
1. Прибављају  се  у својину 

општине Лајковац, куповином, за потребе 

археолошког налазишта “Анине” у 

Ћелијама следеће катастарске парцеле: 
        - кп.бр.798 у пов.од 0.54.19 ха, уписане 

у лн.бр.163 КО Ћелије као власништво 

Каменице Бошка из Лазаревца 
          - кп.бр.799 у пов.од 0.55.39 ха, 

уписане у лн.бр.407 КО Ћелије као 

власништво Каменице Живојина из Ћелија 
- кп.бр.819 у пов.од 0.86.06 ха, уписане у 

лн.бр.214 КО Ћелије као власништво 
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Каменице Момчила из Ћелија, поступком 

непосредне погодбе. 
 

2. Средства за  куповину 

непокретности из тачке 1. ове Одлуке 

обезбеђују се у буџету општине Лајковац. 
 

3.  Катастарске парцеле из тачке 

један ове Одлуке прибавиће се по цени од 

1е/1м2, а на основу процене Комисије за 

процене тржишне вредности , 

Министарства финансија и привреде РС, 

Пореске Управе, Екпозитуре у Лајковцу, по 

средњем курсу евра НБС на дан закључења 

уговора о купопродаји непокретности за 

земљиште  и увећане за вредност дрвне 

масе и биљних култура процењеним на 

истима и то за: 
- кп.бр. 798  у КО Ћелије  вредност дрвне 

масе и биљних култура је 202.594,56 динара 
- кп.бр. 799 у  КО Ћелије  вредност дрвне 

масе и биљних култура је 219.067,32 динара 
- кп.бр. 819  у  КО Ћелије  вредност  

биљних култура је 258.180,00  динара 
  

 4. Овлашћује се председник 

Општине да пред надлежним  судом 

потпише и овери Уговор о купопродаји 

непокретности из тачке 1. ове Одлуке. 
 

5. Ова Одлука ступа  на снагу осмог 

дана од дана објављивања у “Службеном 

гласнику општине Лајковац “ . 
 

6. Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука СО Лајковац                      

бр: 06-32 /12- II од 21.05.2013. године . 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-65/13-II од 15.07.2013.године 

           СЕКРЕТАР  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Јелена Живојиновић,с.р.  

   ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Предраг Мирковић,с.р. 

********************* 
На  основу члана 27, став 10. и 

члана 29 . став 1. Закона о јавној својини 

(“Службени гласник РС“, бр. 72/11 ) и  

члана 39. Статута општине Лајковац ( „ 

Сл.гласник општине Лајковац “, бр.11/08) 

Скупштина општине  Лајковац на својој 

седници одржаној дана  15.07.2013.  године,  

донела 

 

О Д Л У К У 

 

1.  Прибавља  се  у јавну својину 

општине Лајковац , куповином путем јавног 

надметања , на основу Закључка Основног 

суда у Ваљеву , СЈ Лајковац бр: III -20- 

Ив.бр. 1292/13 од 19.06.2013. године,  а за 

потребе зелене пијаце 

        -  зграда -магацин бр.1 , пов. 808 м2, ( 

По+Пр+3Сп) , која је уписана у лн.бр: 2045 

КО Лајковац као приватна својина 

предузећа “ Вапек “ из Ваљева , са правом 

коришћења кп.бр. 865 KO Лајковац, у пов. 

од 0.11.76 ха, које је земљиште у државној 

својини и на којој је изграђен објекат који је 

предмет прибављања.  

 

2. Средства за  куповину 

непокретности из тачке 1. ове Одлуке 

обезбеђена су  у буџету општине Лајковац . 

 

3. Непокретност  из тачке 1. ове 

Одлуке прибавља се по цени од 

18.000.000,00 динара што представља 61 % 

од тржишне вредности предметне 

непокретности одређене Закључком 

Основног суда у Ваљеву, СЈ Лајковац бр: III 

-20- Ив.бр. 1292/13 од 19.06.2013. године, а 

која је нижа од тржишне вредности 

непокретности процењене од стране 

Министарства финансија и привреде РС , 

Пореске управе , Филијала Ваљево, 

Експозитура   Лајковац  у записнику бр. 

055- 464-08-00013/2013 – D1AOE од 

13.03.2013.године. 

 Порез на пренос апсолутних права 

предметне непокретности ће платити 

Општина Лајковац, на основу Решења 

надлежног органа, а средства су обезбеђена 

у буџету општине Лајковац. 

  У циљу стицања права на учешћу у 

поступку јавног надметања, општина 

Лајковац ће у депозит Основног суда у 

Ваљеву - Судска јединица у Лајковцу, на 

жиро-рачун бр. 840-267802-76 уплатити 
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10% утврђене вредности непокретности, 

Закључком Основног суда у Ваљеву – 

Судска јединица у Лајковцу, бр. III-20-

Ив.бр.1292/13 од 19.06.2013. године. 

 

4. Овлашћује се председник 

Општине Лајковац да пред надлежним  

судом потпише и овери Уговор о 

купопродаји непокретности из тачке 1. ове 

Одлуке, по претходно прибављеној 

сагласности надлежног јавног 

правобранилаштва на нацрт уговора. 

 

5.  Ова Одлука ступа  на снагу осмог 

дана од дана објављивања у “Службеном 

гласнику општине Лајковац “ . 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-65/13-II од 15.07.2013.године 

           СЕКРЕТАР  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Јелена Живојиновић,с.р.  

   ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Предраг Мирковић,с.р. 

********************* 
 

 На основу члана 21. став 2., члана 

25. и члана 31. став 3.  Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник 

Републике Србије'', број: 119/12) и члана 39. 

став 1. тачка 9.  Статута општинe Лајковац 

(''Службени гласник општине Лајковац'', 

број: 11/08), Скупштина општине Лајковац 

на седници одржаној дана 15.07.2013. 

године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ, 

ИЗДАВАШТВО И МАРКЕТИНГ  

 РТВ ''ПРУГА'' ЛАЈКОВАЦ 

 

 I Именује се за директора Јавног 

предузећа за информисање, издаваштво и 

маркетинг РТВ ''Пруга'' Лајковац, на период 

од четири године, 

 -Гордана Пауновић Живановић, 

дипломирани политиколог, из Лајковца. 

 

 II Решење доставити именованој, 

Јавном предузећу за информисање, 

издаваштво и маркетинг РТВ ''Пруга'' 

Лајковац и  Одељењу за буџет и финансије 

Општинске управе општине Лајковац. 

 

 III Решење ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном гласнику 

Републике Србије''. 

 

 IV Решење објавити у ''Службеном 

гласнику Републике Србије'', ''Службеном 

гласнику општине Лајковац'' и на интернет 

страници Општине Лајковац. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-65/13-II од 15.07.2013.године 

           СЕКРЕТАР  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Јелена Живојиновић,с.р.  

   ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Предраг Мирковић,с.р. 

********************* 
О б р а з л о ж е њ е  

  Скупштина општине Лајковац, на 

седници одржаној дана 14.06.2013. године, 

донела је Одлуку о спровођењу јавног 

конкурса за именовање директора Јавног 

предузећа за информисање, издаваштво и 

маркетинг РТВ ''Пруга'' Лајковац. 

 Оглас о јавном конкурсу за 

именовање директора Јавног предузећа за 

информисање, издаваштво и маркетинг РТВ 

''Пруга'' Лајковац објављен је у ''Службеном 

гласнику Републике Србије'' број 54 од 

21.06.2013. године. 

 Комисија за именовања општине 

Лајковац спровела је јавни конкурс за 

именовање директора Јавног предузећа за 

информисање, издаваштво и маркетинг РТВ 

''Пруга'' Лајковац и Општинском већу 

општине Лајковац доставила листу за 

именовање и записник о изборном 

поступку. 

 Општинско веће општине Лајковац, 

на основу листе за именовање и записника о 

изборном поступку, утврдило је предлог 

Решења о именовању директора Јавног 

предузећа за информисање, издаваштво и 

маркетинг РТВ ''Пруга'' Лајковац и исти 

упутило Скупштини општине Лајковац на 

разматрање. 

 Скупштина општине Лајковац, 

након разматрања достављене листе за 

именовање и предлога Решења, одлучила је 

као у диспозитиву Решења. 
********************* 
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 На основу члана 21. став 2., члана 

25. и члана 31. став 3.  Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник 

Републике Србије'', број: 119/12) и члана 39. 

став 1. тачка 9.  Статута општинe Лајковац 

(''Службени гласник општине Лајковац'', 

број: 11/08), Скупштина општине Лајковац 

на седници одржаној дана 15.07.2013. 

године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГРАДСКА ЧИСТОЋА'' 

ЛАЈКОВАЦ   

 

 I Именује се за директора Јавног 

предузећа ''Градска чистоћа'' Лајковац, на 

период од четири године, 

 

 -Марина Марковић, дипломирани 

инжењер пољопривреде, из Јабучја. 

 

 II Решење доставити именованој, 

Јавном предузећу ''Градска чистоћа'' 

Лајковац и  Одељењу за буџет и финансије 

Општинске управе општине Лајковац. 

 

 III Решење ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном гласнику 

Републике Србије''. 

 

 IV Решење објавити у ''Службеном 

гласнику Републике Србије'', ''Службеном 

гласнику општине Лајковац'' и на интернет 

страници Општине Лајковац. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-65/13-II од 15.07.2013.године 

           СЕКРЕТАР  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Јелена Живојиновић,с.р.  

   ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Предраг Мирковић,с.р. 

********************* 
О б р а з л о ж е њ е  

  Скупштина општине Лајковац, на 

седници одржаној дана 14.06.2013. године, 

донела је Одлуку о спровођењу јавног 

конкурса за именовање директора Јавног 

предузећа ''Градска чистоћа'' Лајковац. 

 Оглас о јавном конкурсу за 

именовање директора Јавног предузећа 

''Градска чистоћа'' Лајковац објављен је у 

''Службеном гласнику Републике Србије'' 

број 54 од 21.06.2013. године. 

 Комисија за именовања општине 

Лајковац спровела је јавни конкурс за 

именовање директора Јавног предузећа 

предузећа ''Градска чистоћа'' Лајковац и 

Општинском већу општине Лајковац 

доставила листу за именовање и записник о 

изборном поступку. 

 Општинско веће општине Лајковац, 

на основу листе за именовање и записника о 

изборном поступку, утврдило је предлог 

Решења о именовању директора Јавног 

предузећа ''Градска чистоћа'' Лајковац и 

исти упутило Скупштини општине 

Лајковац на разматрање. 

 Скупштина општине Лајковац, 

након разматрања достављене листе за 

именовање и предлога Решења, одлучила је 

као у диспозитиву Решења. 
********************* 

 

На основу члана 21. став 2., члана 

25. и члана 31. став 3.  Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник 

Републике Србије'', број: 119/12) и члана 39. 

став 1. тачка 9.  Статута општинe Лајковац 

(''Службени гласник општине Лајковац'', 

број: 11/08), Скупштина општине Лајковац 

на седници одржаној дана 15.07.2013. 

године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА 

УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 

ЛАЈКОВАЦ''   

 

 I Именује се за директора Јавног 

предузећа ''Дирекција за уређење и 

изградњу општине Лајковац'', на период од 

четири године, 

 

 -Владан Чоловић, дипломирани 

грађевински инжењер, из Лајковца. 

 

 II Решење доставити именованом,  

Јавном предузећу ''Дирекција за уређење и 

изградњу општине Лајковац'', кандидатима 

који су учествовали у поступку јавног 

конкурса и  Одељењу за буџет и финансије 

Општинске управе општине Лајковац. 

 

 III Решење ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном гласнику 

Републике Србије''. 
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 IV Решење објавити у ''Службеном 

гласнику Републике Србије'', ''Службеном 

гласнику општине Лајковац'' и на интернет 

страници Општине Лајковац. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-65/13-II од 15.07.2013.године 

           СЕКРЕТАР  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Јелена Живојиновић,с.р.  

   ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Предраг Мирковић,с.р. 

********************* 
О б р а з л о ж е њ е  

  Скупштина општине Лајковац, на 

седници одржаној дана 14.06.2013. године, 

донела је Одлуку о спровођењу јавног 

конкурса за именовање директора Јавног 

предузећа ''Дирекција за уређење и 

изградњу општине Лајковац''. 

 Оглас о јавном конкурсу за 

именовање директора Јавног предузећа  

''Дирекција за уређење и изградњу општине 

Лајковац'' објављен је у ''Службеном 

гласнику Републике Србије'' број 54 од 

21.06.2013. године. 

 Комисија за именовања општине 

Лајковац спровела је јавни конкурс за 

именовање директора Јавног предузећа 

предузећа ''Дирекција за уређење и 

изградњу општине Лајковац'' и 

Општинском већу општине Лајковац 

доставила листу за именовање и записник о 

изборном поступку. 

 Општинско веће општине Лајковац, 

на основу листе за именовање и записника о 

изборном поступку, утврдило је предлог 

Решења о именовању директора Јавног 

предузећа ''Дирекција за уређење и 

изградњу општине Лајковац'' и исти 

упутило Скупштини општине Лајковац на 

разматрање. 

 Скупштина општине Лајковац, 

након разматрања достављене листе за 

именовање и предлога Решења, одлучила је 

као у диспозитиву Решења. 
********************* 

 

 На основу члана 42. став 3. Закона о 

јавним предузећима (''Службени гласник 

РС'', број: 119/2012) и члана 39. став 1. 

тачка 9) Статута општине Лајковац 

(''Службени гласник општине Лајковац'', 

број: 11/08) и Решења о именовању 

вршиоца дужности директора Јавног 

предузећа за обављање комуналних 

делатности ''Лајковац услуге'' Лајковац 

(''Службени гласник општине Лајковац'', 

број: 14/12), Скупштина општине Лајковац, 

на седници одржаној дана 15.07.2013. 

године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

''ЛАЈКОВАЦ УСЛУГЕ'' ЛАЈКОВАЦ 

 

 I Именује се за вршиоца дужности 

директора Јавног предузећа за обављање 

комуналних делатности ''Лајковац услуге'' 

Лајковац 

 

 -Јован Савичић, из Лајковца, на 

период од шест месеци. 

 

 II  Решење о именовању вршиоца 

дужности директора Јавног предузећа за 

обављање комуналних делатности 

''Лајковац услуге'' Лајковац доставити: 

именованом,  Јавном предузећу за 

обављање комуналних делатности 

''Лајковац услуге'' Лајковац и Одељењу за 

буџет и финансије Општинске управе 

општине Лајковац.  

 

 III Решење ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-65/13-II од 15.07.2013.године 

           СЕКРЕТАР  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Јелена Живојиновић,с.р.  

   ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Предраг Мирковић,с.р. 

********************* 
На основу члана 39. Статута 

општине Лајковац (''Службени гласник 

општине Лајковац'', број: 11/08 ), 

Скупштина општине Лајковац, на седници 

одржаној дана 15.07.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  ПЛАНА И ПРОГРАМА 

РАДА СА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

 ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ 

ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ''  
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ЗА 2013. ГОДИНУ 

 
I Даје се сагласност на Измене и 

допуне Плана и програма рада са изменама 

и допунама Финансијског плана ЈП 

''Дирекција за уређење и изградњу општине 

Лајковац'' за 2013. годину. 

 

II Решење о давању сагласности  

Измене и допуне Плана и програма рада са 

изменама и допунама Финансијског плана 

ЈП ''Дирекција за уређење и изградњу 

општине Лајковац'' за 2013. годину 

доставити ЈП ''Дирекција за уређење и 

изградњу општине Лајковац'' и Одељењу за 

буџет и финансије Општинске управе 

општине Лајковац. 

 
III Решење о давању сагласности на 

Измене и допуне Плана и програма рада са 

изменама и допунама Финансијског плана 

ЈП ''Дирекција за уређење и изградњу 

општине Лајковац'' за 2013. годину,  

објавити у ''Службеном гласнику општине 

Лајковац''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-65/13-II од 15.07.2013.године 

           СЕКРЕТАР  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Јелена Живојиновић,с.р.  

   ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Предраг Мирковић,с.р. 

********************* 
На основу члана 46.  став 1. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“ број 72/09, 81/09 и 24/11) и члана 39. 

Статута Општине Лајковац ( „Сл. Гласник 

Општине Лајковац“, број 11/2008), 

Скупштина Општине Лајковац, на седници 

одржаној дана 15.07.2013. године, донела је:  

 
ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ПОВРШИНСКИ КОП КРЕЧЊАКА 

„МАЈДАН“ ЋЕЛИЈЕ КОД ЛАЈКОВЦА 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне 

регулације површински коп кречњака 

„Мајдан“ ЋЕЛИЈЕ, код Лајковца (у даљем 

тексту: План детаљне регулације). 

Члан 2. 

Предвиђено подручје дефинисано за 

експоатацију кречњака као техничко- 

грађевинског камена из лежишта „Мајдан“ 

Ћелије, код Лајковца, које је као такво 

одређено Просторним планом и  

Регионалним просторним планом 

Колубарског округа погођеног 

земљотресом, налази се у Ћелијама, и 

обухвата кат. парцеле: 445/1, 446/1, 446/2, 

446/3, 446/5, 447, 448, 449/2, 449/3, 450/2, 

451/2, 451/3, 465/4, 608, 609/1, 609/2, 610/1, 

610/2, 610/3, 610/4, 610/5, 617/1, 617/2, 

617/4, 617/5, 617/6, 617/7, 617/8, 617/9, 

617/10 ,617/11, 617/12, 617/13, 617/14, 

617/15, 617/16, 617/18, 617/19, 617/20, 

617/21, 617/22, 617/26, 617/27, 617/28, 

617/29, 617/30, 617/31, 1023, 1037, 1049, све 

к.о. Ћелије. 

Коначна граница Плана детаљне 

регулације ће се утврдити приликом израде 

и верификације Нацрта Плана детаљне 

регулације.  

 

Члан 3. 

Саставни делови Плана детаљне регулације 

су: 
1. Правила уређења, 

2. Правила грађења, 

3. Графички део. 

План детаљне регулације ће садржати 

нарочито: 
1. Границу плана и обухват грађевинског 

подручја, поделу простора на посебне 

целине и зоне, 

2. Детаљну намену земљишта, 

3. Регулационе линије улица и површина 

јавних намена, као и грађевинске линије 

са елементима за обележавање на 

геодетској подлози, 

4. Попис парцела и опис локација за 

површине јавне намене, садржаје и 

објекте, 

5. Мрежу и капацитете за саобраћајну, 

енергетстку, комуналну и другу 

инфраструктуру, 

6. Локације за које се обавезно израђује 

Урбанистички пројекат, 

7. Правила уређења и правила грађења по 

целинама и зонама,  

8. Друге елементе значајне за спровођење 

Плана детаљне регулације. 

 

Члан 4. 

Средства за израду Плана детаљне 

регулације биће обезбеђена од стране 
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Привредног друштва „Колубара- ИГМ“ а.д. 

Ћелије бб, Лајковац. 

 

Члан 5. 

Циљ израде Плана детаљне 

регулације је да се у складу са смерницама 

из Регионалног просторног плана 

Колубарског округа погођеног земљоресом, 

утврди намена земљишта и површине јавне 

намене, као и да се стекну услови за 

експлоатацију кречњака као техничко- 

грађевинског камена. 

Стварањем планског основа, 

утврдиће се услови за организовани 

просторни развој, заштиту и уређење 

подручја, као и планирање изградње 

објеката за индустријске садржаје и пратеће 

инфраструктуре.  

 

Члан 6. 

Рок за израду Плана детаљне 

регулације је шест месеци од дана ступања 

на снагу Одлуке. 

 

Члан 7. 

За Плана детаљне регулације 

површински коп кречњака „Мајдан“ Ћелије 

код Лајковца, обавезна је израда Извештаја 

о стратешкој процени утицаја Плана на 

животну средину.  

 

Члан 8. 

Ова Одлука се доноси по претходно 

прибављееном мишљењу Комисије за 

планове. 

 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана о дана објављивања у ''Сллужбеном 

гласнику Општине Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-65/13-II од 15.07.2013.године 

           СЕКРЕТАР  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Јелена Живојиновић,с.р.  

   ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Предраг Мирковић,с.р. 

********************* 
 

На основу члана 46.  став 1. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“ број 72/09, 81/09 и 24/11) и члана 39. 

Статута Општине Лајковац ( „Сл. гласник 

Општине Лајковац“, број 11/2008), 

Скупштина Општине Лајковац, на седници 

одржаној дана 15.07.2013. године, донела је:  
 

ОДЛУКУ  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ПОВРШИНСКИ КОП КРЕЧЊАКА 

„НЕПРИЧАВА“ КОД ЛАЈКОВЦА 

 

Члан 1. 

 

Приступа се изради Плана детаљне 

регулације за експлоатацију кречњака на 

локалитету Непричава (у даљем тексту: 

План детаљне регулације). 

 

Члан 2. 

 

Предвиђено подручје дефинисано за 

експлоатацију кречњака на локалитету 

Непричава, која је као такво одређено 

Регионалним просторним планом 

Колубарског округа погођеног 

земљотресом, налази се у Непричави, и 

обухвата кат. парцеле: 1568, 1569, 2165, 

2167, 2166, 1565/2, 1565/3, 1563, 1570, 1571, 

2163, 2162, 2161, 2144/1,2144/2, 2157/2, 

2157/1, 2158, 2155, 2164, све у К.О. 

Непричава. 

Коначна граница Плана детаљне 

регулације ће се утврдити приликом израде 

и верификације Нацрта Плана детаљне 

регулације.  

 

Члан 3. 

 

Саставни делови Плана детаљне регулације 

су: 

4. Правила уређења, 

5. Правила грађења, 

6. Графички део. 

План детаљне регулације ће садржати 

нарочито: 

9. Границу плана и обухват 

грађевинског подручја, поделу 

простора на посебне целине и зоне, 

10. Детаљну намену земљишта, 

11. Регулационе линије улица и 

површина јавних намена, као и 

грађевинске линије са елементима 

за обележавање на геодетској 

подлози, 

12. Попис парцела и опис локација за 

површине јавне намене, садржаје и 

објекте, 
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13. Мрежу и капацитете за саобраћајну, 

енергетстку, комуналну и другу 

инфраструктуру, 

14. Локације за које се обавезно 

израђује Урбанистички пројекат, 

15. Правила уређења и правила грађења 

по целинама и зонама,  

16. Друге елементе значајне за 

спровођење Плана детаљне 

регулације. 

 

Члан 4. 

 

Средства за израду Плана детаљне 

регулације биће обезбеђена од стране 

Привредног друштва „Колубара- ИГМ“ а.д. 

Ћелије бб, Лајковац. 

 

Члан 5. 

 

Циљ израде Плана детаљне 

регулације је да се у складу са смерницама 

из Регионалног просторног плана 

Колубарског округа погођеног земљоресом, 

утврди намена земљишта и површине јавне 

намене, као и да се стекну услови за 

експлоатацију кречњака као техничко- 

грађевинског камена. 

Стварањем планског основа, 

утврдиће се услови за организовани 

просторни развој, заштиту и уређење 

подручја, као и планирање изградње 

објеката за индустријске садржаје и пратеће 

инфраструктуре.  

 

Члан 6. 

 

Рок за израду Плана детаљне 

регулације је шест месеци од дана ступања 

на снагу Одлуке. 

 

Члан 7. 

 

За План детаљне регулације за 

експлоатацију кречњака на локалитету 

Непричава, обавезна је израда Извештаја о 

стратешкој процени утицаја Плана на 

животну средину.  

 

Члан 8. 

 

Ова Одлука се доноси по претходно 

прибављеном мишљењу Комисије за 

планове. 

 

Члан 9. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана о дана објављивања у ''Службеном 

гласнику Општине Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-65/13-II од 15.07.2013.године 

           СЕКРЕТАР  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Јелена Живојиновић,с.р.  

   ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Предраг Мирковић,с.р. 

********************* 
 

 На основу члана 17. став 2. Закона о 

библиотечко-информатичкој делатности 

(''Службени гласник Републике Србије'', 

број: 52/11) и члана 39. став 1. тачка 9.  

Статута општинe Лајковац (''Службени 

гласник општине Лајковац'', број: 11/08), 

Скупштина општине Лајковац на седници 

одржаној дана 15.07.2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

 I Именује се за директора Градске 

библиотеке Лајковац, на четири године, 

 -Снежана Бугарчић, економиста, из 

Јабучја. 

 

 II Решење доставити именованој, 

Градској библиотеци Лајковац,  Матичној 

библиотеци ''Љубомир Ненадовић'' Ваљево 

и  Одељењу за буџет и финансије 

Општинске управе општине Лајковац. 

 

 III Решење ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Лајковац''. 

 

 IV Решење објавити у ''Службеном 

гласнику општине Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-65/13-II од 15.07.2013.године 

           СЕКРЕТАР  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Јелена Живојиновић  

   ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Предраг Мирковић,с.р. 

********************* 
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 На основу члана 138. Закона о 

спорту ("Службени гласник Републике 

Србије", бр. 24/11 и 99/11 - др. закон),члана 

2. Правилника о одобравању и 

финансирању програма којима се остварује 

општи интерес у области спорта на 

територији општине Лајковац (''Службени 

гласник општине Лајковац'', бр. 11/12, 

12/12, 13/12) и члана 9.и 61. Пословника о 

раду Општинског већа општине Лајковац 

(''Службени гласник општине Лајковац'', 

бр.12/08), Општинско веће општине 

Лајковац, на седници одржаној дана 

11.07.2013. године, доноси  

 

ПРАВИЛНИК 

о условима за стипендирање за спортско 

усавршавање категорисаних спортиста, 

посебно перспективних спортиста 

 

Члан 1. 

Овим правилником утврђују се услови за 

стипендирање за спортско усавршавање 

категорисаних спортиста, посебно 

перспективних спортиста. 

Стипендирање из става 1. овог члана 

вршиће се из средстава обезбеђених 

буџетом општине.  

 

Члан 2. 

Категорисани спортиста јесте спортиста 

који је на основу остварених спортских 

резултата рангиран у складу са 

Националном категоризацијом спортиста. 

Перспективни (талентовани) спортиста 

јесте малолетни спортиста који је на основу 

остварених спортских резултата рангиран, у 

складу са Националном категоризацијом 

спортиста, у категорију перспективних 

спортиста. 

 

Члан 3. 

Кандидат за доделу стипендије мора да 

испуњава и опште услове и то: 

1. да има пребивалиште или боравиште, 

уколико су избегла или интерно расељена 

лица, на територији општине Лајковац 

најмање годину дана; 

2. да се у текућој години активно бави 

спортским активностима у организацији у 

области спорта у Републици Србији; 

3. да није корисник спортске стипендије по 

другом основу; 

4. да није у радном односу; 

5. да нема професионални уговор са 

спортском организацијом (клубом); 

6. да нема више од 26 година живота; 

7. да га надлежни Општински спортски 

савез предложи у посебном програму за 

добијање стипендија за спортско 

усавршавање категорисаних спортиста, 

посебно перспективних спортиста у оквиру 

броја стипендија на који тај Општински 

спортски савез има право у складу са овим 

правилником; 

 

Члан 4. 

Јавни позив за стипендирање спортиста 

средствима из буџета општине, који 

расписује Стручна комисија, садржи. опште 

и посебне услове које кандидати морају да 

испуне, документацију коју подносе, рок за 

подношење пријава, орган преко кога се 

подноси и образац пријаве, начин 

објављивања резултата јавног позива, рок за 

улагање приговора на одлуку о 

стипендирању, случајеве у којима се губи 

право на стипендију и друга питања од 

значаја за поступак стипендирања. 

Комисија може у јавном позиву да пропише 

и друге посебне услове. 

Јавни позив и одлука комисије о избору 

кандидата који остварују право на 

стипендију објављују се на званичном сајту 

општине Лајковац, средствима јавног 

информисања и огласној табли органа 

општине.  

 

Члан 5. 

Предлог за доделу стипендија подноси 

Спортски савез општине Лајковац. 

 

Члан 6. 

Комисија може у поступку избора 

кандидата затражити стручно мишљење од 

стране истакнутих стручњака или 

одговарајућих институција или 

организација у области спорта. 

Одлуку о износу стипендија и избору 

кандидата који остварују право на доделу 

стипендија по утврђивању испуњености 

услова из овог Правилника, доноси Стручна 

комисија. 

 

Члан 7. 

Учесник Јавног позива који није задовољан 

Одлуком Стручне комисије, може поднети 

приговор Општинском већу општине 
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Лајковац у року од 15 дана од дана 

објављивања Одлуке. 

 

Члан 8. 

Председник општине или лице које он 

овласти, са изабраним кандидатима 

потписује уговоре о стипендирању, којима 

се ближе уређују права и обавезе уговорних 

страна. 

Послове праћења реализације уговора из 

става 1. овог члана обављају надлежна 

Одељења Општинске управе општине 

Лајковац. 

 

Члан 9. 

Корисник губи право на стипендију у 

случају: 

1. када се утврди да подаци који су услов за 

доделу стипендије не одговарају 

чињеничном стању; 

2. да више не испуњава опште услове из 

члана 3. овог Правилника; 

3. да престане да се бави спортом у грани 

спорта за коју је добио стипендију; 

4. да својим понашањем или учешћем у 

активностима које нису у складу са 

законом, спортским правилима или другим 

општим актима организација у области 

спорта штети угледу спорта и на тај начин 

угледу спортске организације и општине, 

 

У случају из става 1.тачка 1,4 и 5 овог члана 

корисник је у обавези да врати до тада 

примљене стипендије. 

 

Члан 10. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Лајковац''. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-59/13-III  од 11.07.2013. године 

 

     ПРЕДСЕДНИК 

                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

      Живорад Бојичић, дипл.правник,с.р. 

********************* 
          На основу тачке 12. Упутства о 

јединственој  методологији за процену 

штете од елементарних непогода  

(„Службени лист СФРЈ“, бр.27/87) а у вези  

члана.5 став 3. Закона о коришћењу 

средстава за санацију и заштиту од 

елементарних непогода (“Службени 

гласник Републике Србије”, бр. 50/92), 

члана 61. Статута општине Лајковац 

(''Службени гласник општине Лајковац'', 

бр.11/2008) и члана 61 Пословника о раду 

Општинског већа  („Службени гласник 

Општине Лајковац, бр.12/08), Општинско 

веће општине Лајковац,  на седници 

одржаној дана 12.07.2013. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ  КОМИСИЈЕ   ЗА  ПРОЦЕНУ 

ШТЕТЕ ОД ГРАДА 

 

 I Образује се Комисија за процену 

штете од града на пољопривредним 

усевима у 2013.години на територији 

општине Лајковац. 

 

 II У  Комисију из тачке I Решења 

именују се: 

1.Влада Жујовић, члан Општинског већа 

општине Лајковац, за председника 

Комисије, 

2.Милутин Нишавић ,  члан Општинског 

већа општине Лајковац за члана, 

3.Лепосава Ранисављевић, запослена у 

Центру за пољопривреду,  за члана 

4.Душан Радовић, запослен у Општинској 

управи општине Лајковац, за  члана 

5.Љиљана Радивојевић, запослена у 

Општинској управи општине Лајковац, за  

члана 

       

 III Задатак Комисије је да хитно, а 

најкасније у року од 7 дана изврши процену 

штете од града на  пољопривредним 

усевима насталим на територији општине 

Лајковац у 2013. години , да о томе сачини 

извештај и исти достави Председнику 

општине, Општинском Већу и осталим 

надлежним органима ради санирања 

последица истих. 

 

 IV Решење доставити именованим 

члановима Комисије. 

 

 V Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „ Службеном 

гласнику Општине Лајковац“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-64/13-III  од 12.07.2013. године 

                                                                                 
    ПРЕДСЕДНИК 

                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

      Живорад Бојичић, дипл.правник,с.р. 

********************* 



15.07.2013. године                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                                 Број  4 

 

48 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

______________________________________ 

Назив акта                                             Страна 
Закључак о усвајању Извештаја о раду са 

годишњим Финансијским извештајем Јавног 

предузећа за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема 

Стубо-Ровни ''Колубара'' Ваљево за 2012. 

годину  ...................................................................1 

Решење о давању сагласности на Измене и 

допуне Програма пословања Јавног предузећа за 

управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

''Колубара'' Ваљево за 2013. 

годину.....................................................................1 

Закључак о усвајању Извештаја о раду са 

Финансијскијм извештајем Савета за борбу 

против наркоманије у општини Лајковац за 

2012. годину...........................................................2 

Закључак о усвајању Извештаја о раду са 

Финансијским извештајем Фонда за физичку 

културу општине Лајковац за 2012. 

годину.....................................................................2 

Закључак о усвајању Извештаја о извршењу 

Програма пословања са Финансијским планом 

ЈП ''Градска чистоћа'' Лајковац за 2012. 

годину.....................................................................3 

Закључак о усвајању Финансијског извештаја 

ЈП ''Дирекција за уређење и изградњу општине 

Лајковац'' за 2012. годину.....................................3 

Одлука о првом ребалансу буџета општине 

Лајковац за 2013. годину .....................................3 

Решење о давању сагласности на Прве измене 

Финансијског плана ЈП РТВ ''Пруга'' Лајковац за 

2013. годину.........................................................23 

Решење о давању сагласности на Прву измену 

Плана и Програма пословања у делу 

Финансијски план ЈП ''Градска чистоћа'' 

Лајковац за 2013. годину....................................23 

Решење о давању сагласности на Прву измену и 

допуну Програма за унапређење услова живота 

локалне заједнице за 2013. 

годину...................................................................23 

Решење о давању сагласности на Прву измену и 

допуну Програма коришћења средстава 

буџетског Фонда за заштиту животне средине 

општине Лајковац за 2013. годину ...................24 

 

 

 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

______________________________________ 

Назив акта                                             Страна 
Одлука  о  јавним  и  некатегорисаним  

путевима...............................................................24 

Одлука, којом се прибављају у својину општине 

Лајковац, катастарске парцеле у КО Ћелије за 

потребе археолошког налазишта ''Анине'' у 

Ћелијама...............................................................38 

Одлука, којом се прибавља у јавну својину 

општине Лајковац, зграда-магацин...................39 

Решење о именовању директора Јавног 

предузећа за информисање, издаваштво и 

маркетинг РТВ ''Пруга'' Лајковац.......................40 

Решење о именовању директора Јавног 

предузећа ''Градска чистоћа'' Лајковац..............41 

Решење о именовању директора Јавног 

предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу 

општине Лајковац''..............................................41 

Решење о именовању вршиоца дужности 

директора Јавног предузећа за обављање 

комуналних делатности ''Лајковац услуге'' 

Лајковац................................................................42 

Решење о давању сагласности на Измене и 

допуне Плана и програма рада са изменама и 

допунама Финансијског плана ЈП ''Дирекција за 

уређење и изградњу општине Лајковац'' за 2013. 

годину...................................................................42 

Одлука о изради Плана детаљне регулације за 

површински коп кречњака ''Мајдан'' Ћелије код 

Лајковца................................................................43 

Одлука о изради Плана детаљне регулације за 

површински коп кречњака ''Непричава'' код 

Лајковца................................................................44 

Решење о именовању директора Градске 

библиотеке Лајковац...........................................45 

Правилник о условима за стипендирање за 

спортско усавршавање категорсаних спортиста, 

посебно перспективних спортиста ................... 46 

Решење о образовању комисије за процену 

штете од града .................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Лајковац, Омладински трг 1, Лајковац 

ТЕЛЕФОН: 014/ 3433 – 109 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Јелена Живојиновић, секретар Скупштине општине 

Лајковац 

РЕДАКЦИЈА: Н. Ковачевић Милошевић, М. Марковић, Г. Илић, С Јовановић, Д. Милинковић 


