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Службени 

гласник 

општине 

Лајковац 

  

 

ГОДИНА XVII 

 

БРОЈ 11             26.12.2017. 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  26.12.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРОГРАМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА 

ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

I Даје се сагласност на Програм за 

унапређење услова живота локалне 

заједнице за 2018. годину. 
 

 
II Решење о давању сагласности на 

Програм за унапређење услова живота 

локалне заједнице за 2018. годину, 

доставити Одељењу за привреду и 

имовинско-правне послове и Одељењу за 

буџет и финансије Општинске управе 

општине Лајковац. 
 

 
III Решење о давању сагласности на 

Програм за унапређење услова живота  

 

 

 

локалне заједнице за 2018. годину, објавити 

у ''Службеном гласнику општине Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-173/17-II од 26.12.2017. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Живорад Бојичић ,с.р. 

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

На основу члана 39. Статута 

општине Лајковац (''Службени гласник 

општине Лајковац'', број: 11/08 ), 

Скупштина општине Лајковац, на седници 

одржаној дана  26.12.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРОГРАМ  КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
I Даје се сагласност на Програм 

коришћења средстава буџетског Фонда за 

заштиту животне средине општине 

Лајковац за 2018. годину. 
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II Решење о давању сагласности на 

Програм коришћења средстава буџетског 

Фонда за заштиту животне средине 

општине Лајковац за 2018. годину, 

доставити Одељењу за привреду и 

имовинско-правне послове и Одељењу за 

буџет и финансије Општинске управе 

општине Лајковац. 
 

III Решење о давању сагласности на 

Програм коришћења средстава буџетског 

Фонда за заштиту животне средине 

општине Лајковац за 2018. годину, објавити 

у ''Службеном гласнику општине Лајковац''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-173/17-II од 26.12.2017. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Живорад Бојичић ,с.р. 

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

 

           На  основу члана 76. Закона о 
приватизацији ( “ Службени гласник РС “, 

бр. 83/14 ..112/15  и 20/16 –аутентично 

тумачење ), члана 2а Закона о пореском 

поступку и пореској администрацији 

(“Службени гласник РС“, бр. 84/2002 

....108/16), члана 157. Закона о стечају 

(“Службени гласник РС “, бр. 104/09 

...83/14) и  члана 39. Статута општине 

Лајковац („Сл.гласник општине Лајковац“, 

бр.11/08), а у складу са Закључком Владе 

РС 05 бр: 023-3362/2016 од 25.03.2016. 

године Скупштина општине  Лајковац на 

седници одржаној дана 26.12.2017. године  

донела је 

 
О Д Л У К У 

о  отпису и конверзији потраживања 

Општине Лајковац према Грађевинском 

предузећу „ Мостоградња „ А.Д. Београд 

 
Члан  1. 

 
          Отписују се потраживања Општине 

Лајковац по основу уступљених  јавних 

прихода за период од 01.09.-

31.12.2015.године  према грађевинском 

предузећу „Мостоградња“ А.Д. из Београда, 

матични број: 07023251, у укупном износу 

од 1.668,13 динара. 

 

Члан 2. 

 
          Даје се сагласност да се потраживања  

Општине Лајковац по основу уступљених 

јавних прихода према грађевинском 

предузећу „Мостоградња „ А.Д. Београд  са 

стањем на дан 31.08.2015.године у укупном 

износу  од 63.131,99динара конвертују у 

улог Општине Лајковац у капиталу 

грађевинског  предузећа „Мостоградња „ 

А.Д. Београд . 

 
Члан 3. 

 
         Улог Општине Лајковац  у капиталу  

грађевинског  предузећа „Мостоградња„ 

А.Д. Београд биће опредељен у случају 

усвајања унапред припремљеног плана 

реорганизације субјекта приватизације.            

  
Члан 4. 

 
                Ова Одлука ступа  на снагу даном 

доношења  и биће  објављена у “Службеном 

гласнику општине Лајковац “. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-173/17-II од 26.12.2017. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Живорад Бојичић ,с.р. 

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

 

           На  основу члана 76. Закона о 

приватизацији ( “Службени гласник РС “, 

бр. 83/14 ..112/15  и 20/16 –аутентично 

тумачење), члана 2а Закона о пореском 

поступку и пореској администрацији 

(“Службени гласник РС“, бр. 

84/2002....108/16 ), члана 157. Закона о 

стечају (“Службени гласник РС “, бр. 

104/09...83/14) и  члана 39. Статута општине 

Лајковац ( „ Сл.гласник општине Лајковац“, 

бр.11/08), а у складу са Закључком Владе 

РС  05 бр: 023-4329/2017 од 11.05.2017. 

године Скупштина општине  Лајковац на 

седници одржаној дана 26.12.2017. године  

донела је 
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О Д Л У К У 

о  отпису  потраживања Општине 

Лајковац доспелих на дан 

31.12.2016.године  по основу  

неизмирених уступљених јавних прихода 

Привредног друштва „Друштво за 

одржавање зграда„ д.о.о. из Београда 

 

Члан  1. 

          Отписују се потраживања Општине 

Лајковац настала по основу  неизмирених 

уступљених  јавних прихода према 

Привредном друштву „Друштво за 

одржавање зграда „ д.о.о. из Београда, 

матични број: 20034378  доспелих на дан 

31.12.2016.године и то: 
1. На рачуну  711111 према 

територијалној припадности 

-главни дуг: 129.379,96 динара 

-камата : 136.211,04 динара 

-укупно: 265.591,00 динара 

     2.  У оквиру  рачуна  840-4848-37 
-главни дуг: 116.170,66 динара 

-камата : 15.235,99 динара 

-укупно: 131.406,65 динара          

 

Члан 2. 

         Отпис потраживања доспелих на дан 

31.12.2016.године по неизмирених 

уступљених  јавних прихода Привредном 

друштву „Друштво за одржавање зграда„ 

д.о.о. из Београда,, спровешће се уколико 

буде донето правоснажно решење којим се 

потврђује  усвајање унапред  припремљеног 

плана реорганизације субјекта  

приватизације.  

 

Члан 3. 

                Ова Одлука ступа  на снагу даном 

доношења  и биће  објављена у “ 

Службеном гласнику општине Лајковац “ . 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-173/17-II од 26.12.2017. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Живорад Бојичић ,с.р. 

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

           На  основу члана 76. Закона о 

приватизацији (“Службени гласник РС“, бр. 

83/14 .. 112/15  и 20/16 –аутентично 

тумачење), члана 2а Закона о пореском 

поступку и пореској администрацији 

(“Службени гласник РС“, бр. 84/2002 

....108/16), члана 157. Закона о стечају 

(“Службени гласник РС“, бр. 104/09...83/14) 

и  члана 39. Статута општине Лајковац 

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

а у складу са Закључком Владе РС  05 бр: 

023-8410/2015 од 13.08.2015. године 

Скупштина општине  Лајковац на седници 

одржаној дана 26.12.2017. године  донела је 

 
О Д Л У К У 

о  отпису  потраживања Општине 

Лајковац доспелих на дан 

31.12.2016.године  по основу  

неизмирених уступљених јавних прихода 

Привредног друштва за грађење , ремонт 

и одржавање пруга  „ЗГОП“ а.д. 

из Новог Сада 

 

Члан  1. 

          Отписују се потраживања Општине 

Лајковац настала по основу  неизмирених 

уступљених  јавних прихода према 

Привредном друштву за грађење , ремонт и 

одржавање пруга  „ЗГОП“ а.д. из Новог 

Сада, матични број: 08024596 у укупном 

износу од 183.682,03 динара доспелих на 

дан 31.12.2016. године. 

 

Члан 2. 

         Отпис потраживања доспелих на дан 

31.12.2016.године Привредног друштва за 

грађење , ремонт и одржавање пруга  

„ЗГОП“ а.д. из Новог Сада по неизмирених 

уступљених  јавних прихода, реализује се 

као мера у поступку приватизације  након 

продаје капитала  субјекта приватизације. 

         

Члан 3. 

                Ова Одлука ступа  на снагу даном 

доношења  и биће  објављена у “ 

Службеном гласнику општине Лајковац “ . 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-173/17-II од 26.12.2017. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Живорад Бојичић ,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 26.12.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЧЕТВРТЕ  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ 

ПОСЛОВАЊА   ЈП ''ГРАДСКА ЧИСТОЋА'' 

ЛАЈКОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ  

 

I Даје се сагласност на Четврте 

Измене и допуне Плана и Програма 

пословања у Финансијском плану  ЈП 

''Градска чистоћа'' Лајковац за 2017. годину.  

 II Решење о давању сагласности на 

Четврте Измене и допуне Плана и Програма 

пословања у Финансијском плану  ЈП 

''Градска чистоћа'' Лајковац за 2017. годину,  

доставити ЈП ''Градска чистоћа''  и  

Одељењу за буџет и финансије Општинске 

управе општине Лајковац. 

 III Решење о давању сагласности на 

Четврте Измене и допуне Плана и Програма 

пословања у Финансијском плану  ЈП 

''Градска чистоћа'' Лајковац за 2017. годину, 

објавити у ''Службеном гласнику општине 

Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-173/17-II од 26.12.2017. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Живорад Бојичић ,с.р. 

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

На основу члана 39. Статута 

општине Лајковац („Службени гласник 

општине Лајковац“, бр. 11/08), Скупштина 

општине Лајковац, на седници одржаној 

дана 26.12.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И 

ПРОГРАМ РАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 

''ХАЏИ РУВИМ'' ЛАЈКОВАЦ  

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I Даје се сагласност на План и 

Програм рада Културног центра ''Хаџи 

Рувим'' Лајковац за 2018. годину. 

II Решење о давању сагласности на 

План и Програм рада Културног центра 

''Хаџи Рувим'' Лајковац за 2018. годину, 

доставити КЦ ''Хаџи Рувим'' и Одељењу за 

буџет и финансије општине Лајковац. 

III Решење о давању сагласности на 

План и Програм рада Културног центра 

''Хаџи Рувим'' Лајковац за 2018. годину, 

објавити у ''Службеном гласнику општине 

Лајковац''.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-173/17-II од 26.12.2017. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Живорад Бојичић ,с.р. 

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

На основу члана 39. Статута 

општине Лајковац („Службени гласник 

општине Лајковац“, бр. 11/08), Скупштина 

општине Лајковац, на седници одржаној 

дана 26.12.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И 

ПРОГРАМ РАДА ГРАДСКЕ  БИБЛИОТЕКЕ  

ЛАЈКОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I Даје се сагласност на План и 

Програм рада Градске библиотеке Лајковац 

за 2018. годину. 

II Решење о давању сагласности на 

План и Програм рада Градске библиотеке 

Лајковац за 2018. годину, доставити 

Градској библиотеци Лајковац и Одељењу 

за буџет и финансије општине Лајковац. 

III Решење о давању сагласности на 

План и Програм рада Градске библиотеке 

Лајковац за 2018. годину, објавити у 

''Службеном гласнику општине Лајковац''.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-173/17-II од 26.12.2017. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Живорад Бојичић ,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 26.12.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ  

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 I Даје се сагласност на Програм рада 

Туристичке организације општине Лајковац 

за 2018. годину. 

 

 II Решење о давању сагласности на 

Програм рада Туристичке организације 

општине Лајковац за 2018. годину, 

доставити Туристичкој организацији 

општине Лајковац и  Одељењу за буџет и 

финансије Општинске управе општине 

Лајковац. 

 

 III Решење о давању сагласности на 

Програм рада Туристичке организације 

општине Лајковац за 2018. годину, објавити 

у ''Службеном гласнику општине Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-173/17-II од 26.12.2017. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Живорад Бојичић ,с.р. 

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

На основу члана  39. Статута 

општине Лајковац (''Службени гласник 

општине Лајковац'', број: 11/08), 

Скупштина општине Лајковац, на седници 

одржаној дана 26.12.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРОГРАМ РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ  

''УСТАНОВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ'' 

ЛАЈКОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 I Даје се сагласност на Програм рада 

Јавне установе ''Установа за спорт и 

омладину'' Лајковац за 2018. годину. 

 

 

 II Решење о давању сагласности на 

Програм рада Јавне установе ''Установа за 

спорт и омладину'' Лајковац за 2018. 

годину, доставити Јавној установи 

''Установа за спорт и омладину'' Лајковац и  

Одељењу за буџет и финансије Општинске 

управе општине Лајковац. 

 

 III Решење о давању сагласности на 

Програм рада Јавне установе ''Установа за 

спорт и омладину'' Лајковац за 2018. 

годину, објавити у ''Службеном гласнику 

општине Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-173/17-II од 26.12.2017. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Живорад Бојичић ,с.р. 

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

На основу члана  39. Статута 

општине Лајковац (''Службени гласник 

општине Лајковац'', број: 11/08), 

Скупштина општине Лајковац, на седници 

одржаној дана 26.12.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПЛАН И 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ПОСЛОВАЊА  

ЈП ''ГРАДСКА ЧИСТОЋА'' ЛАЈКОВАЦ ЗА 

2018. ГОДИНУ СА ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ 

КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА 

 ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

I Даје се сагласност  на План и 

Програм пословања са Финансијским 

планом пословања ЈП „Градска чистоћа“ 

Лајковац за 2018. годину са Планом и 

Програмом коришћења субвенција за 2018. 

годину.  

 II Решење о давању сагласности на 

План и Програм пословања са 

Финансијским планом пословања ЈП 

„Градска чистоћа“ Лајковац за 2018. годину 

са Планом и Програмом коришћења 

субвенција за 2018. годину, доставити ЈП 

''Градска чистоћа''  и  Одељењу за буџет и 

финансије Општинске управе општине 

Лајковац. 
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 III Решење о давању сагласности на 

План и Програм пословања са 

Финансијским планом пословања ЈП 

„Градска чистоћа“ Лајковац за 2018. годину 

са Планом и Програмом коришћења 

субвенција за 2018. годину, објавити у 

''Службеном гласнику општине Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-173/17-II од 26.12.2017. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Живорад Бојичић ,с.р. 

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

На основу члана 39. Статута 

општине Лајковац (''Службени гласник 

општине Лајковац'', број: 11/08 ), 

Скупштина општине Лајковац, на седници 

одржаној дана  26.12.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ  

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I Даје се сагласност на Локални 

акциони плана за запошљавање Општине 

Лајковац за 2018. годину.  

II Решење о давању сагласности на 

Локални акциони плана за запошљавање 

Општине Лајковац за 2018. годину, 

доставити начелнику Општинске управе 

општине Лајковац и Одељењу за буџет и 

финансије Општинске управе општине 

Лајковац. 

III Решење о давању сагласности на 

Локални акциони плана за запошљавање 

Општине Лајковац за 2018. годину, 

објавити у ''Службеном гласнику општине 

Лајковац''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-173/17-II од 26.12.2017. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Живорад Бојичић ,с.р. 

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

На основу  члана 7. Закона о финансирању 

локалне самоуправе (''Службени гласник 

РС'', број: 62/06,47/11 ,93/12,104/16,96/17 ) 

Уредбе о критеријумима за утврђивање 

накнаде  за заштиту и унапређење животне 

средине и највишег износа накнаде 

(„Сл.гласник РС.“бр.111/09) ,Одлуке о 

посебној накнади за заштиту и унапређење 

животне средине општине 

Лајковац(„Службени гласник општине 

Лајковац“ бр.2/17) и члана 39.став 1. тачка 

13. Статута општине Лајковац („Службени 

гласник Општине Лајковац“бр.11/08) уз 

сагласност Министарстава заштите животне 

средине број:401-00-00719/2017-02 од 

18.12.2017. године  Скупштина Општине 

Лајковац, на седници одржаној дана 

26.12.2017. године, доноси: 

 
О   Д   Л   У   К   У 

О  ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЕБНОЈ 

НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ 

ЛАЈКОВАЦ 

 

Члан 1. 

 

Члан 8. Одлуке о посебној накнади за 

заштиту и унапређење животне средине 

општине Лајковац („Службени гласник 

општине Лајковац“бр.2/17) мења се и гласи:  

 

Висина накнаде по основу коришћења 

непокретности утврђује се : 

 
1. За имаоце права својине на 

непокретности, односно закупце ако се 

непокретности користе по основу права 

закупа: 

 

- у износу од  0,5596 динар по 1 м2 

(метар квадратни) месечно-за 

коришћење стамбене зграде и станова 

намењених и подобних за становање 

(за сеоска подручја износ накнаде се 

умањује за 20 % ).  

 

- у износу од 1,6788 динара по 

м2месечно-за коришћење пословних 

зграда и пословног простора за 

обављање пословне делатности. 

 
- у износу од 0,5596  динара по 

м2месечно -за коришћење земљишта 

за обављање редовне делатности. 
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2. За правна лица и предузетнике  који на 

територији општине Лајковац обављају 

активности које утичу на животну 

средину и то: 

 

- у износу од 0,4% оствареног прихода 

на годишњем нивоу. 

 

(Листа активности које се обављају на 

територији општине Лајковац дефинисане 

Уредбом о одређивању активности чије 

обављање утиче на животну средину 

(„Сл.гласник РС“бр.109/09,8/10) дата је у 

Прилогу 1.ове Одлуке и чини њен саставни 

део). 

 

Члан 2. 

 

Члан 17. Одлуке о посебној накнади за 

заштиту и унапређење животне средине 

општине Лајковац („Службени гласник 

општине Лајковац“бр.2/17) мења се и гласи:  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Лајковац“ а примењиваће се 

почев од 01.01.2018. године. 

 

Члан 3. 

 

У осталом делу Одлука остаје 

непромењена. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-173/17-II од 26.12.2017. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Живорад Бојичић ,с.р. 

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

 

На основу члана 20.став 1.тачка 11.и  

члана 32. тачка 13. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 

129/07,101/16), члана 87. Закона о заштити 

животне средине („Службени гласник РС“, 

број: 135/04 ,36/09,72/09,43/11,14/16), члана 

6.  и члана 7.Закона о финансирању локалне 

самоуправе (''Службени гласник РС'', број: 

62/06,47/11,93/12…104/16,96/17) Уредбе о 

одређивању активности чије обављање 

утиче на животну средину („Службени 

гласник РС “број 109/09,8/10),Уредбе о 

критеријумима за утврђивање накнаде  за 

заштиту и унапређење животне средине и 

највишег износа накнаде („Сл.гласник 

РС.“бр.111/09)и члана 39.став 1. тачка 13. 

Статута општине Лајковац („Службени 

гласник Општине Лајковац“, број:11/08)уз 

сагласност Министарствa заштите животне 

средине ,број:401-00-00719/2017-02 од 

18.12.2017.године,Скупштина Општине 

Лајковац, на седници одржаној дана 

26.12.2017. године, донела је 

 
О   Д   Л   У   К   У 

О ПОСЕБНОЈ НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком прописује се посебна 

накнада за заштиту и унапређење животне 

средине(у даљем тексту:накнада),на 

територији општине Лајковац, утврђују се  

обвезници, висина, рокови, начин плаћања 

накнаде ради остваривања материјалних 

предуслова за остваривање права и 

дужности општине Лајковац у области 

заштите и унапређивања животне средине. 

 

                               

Накнада 

 

Члан 2. 

 

            Накнадом из члана 1.ове Одлуке 

сматра се новчани износ који обвезници 

плаћају на име  унапређења и заштите 

животне средине. 

 Накнада се уплаћује на наменски  

уплатни рачун јавних прихода. 

Средства обезбеђена од накнаде 

приход су буџета општине Лајковац , 

усмеравају се Буџетском Фонду за заштиту 

животне средине општине Лајковац и 

користе се наменски према Програму 

коришћења средстава буџетског Фонда за 

заштиту животне средине. 

      

Kритеријуми 

 

Члан 3. 

 

 Критеријуми за утврђивање накнаде су: 
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1. површина за коришћење стамбених и 

пословних зграда као и земљиште за  

обављање  редовне делатности (у даљем 

тексту : непокретност),и 
2. приход од обављања активности које 

утичу на животну средину. 

 

Члан 4. 

 

               Под пословним простором у 

смислу одредаба ове Одлуке сматра се 

површина простора у коме се обавља 

пословна делатност,која представља основ 

за утврђивање пореза на имовину . 

               Под земљиштем за обављање 

редовне делатности привредних субјеката у 

смислу одредаба ове Одлуке сматра се 

земљиште на којем није изграђен објекат 

или на којем постоји привремена 

грађевина,као и земљиште на којем се 

налази пословна зграда или пословна 

просторија,а које представља основ за 

утврђивање пореза на имовину. 

               Земљиште из става 1.тачка 1.овог 

члана не обухвата пољопривредно 

земљиште, шуме и шумско земљиште. 

 

Члан 5. 

 

             Под активностима које утичу на 

животну средину одредаба члана 3. Тачка 

2.ове Одлуке сматрају се активности које 

обухватају све захвате (сталне или 

привремене), 

којима се мењају и/или могу променити 

стања и услови у животној средини односно 

за које је обавезна или се може захтевати 

процена утицаја утврђене Уредбом о 

одређивању активности чије обављање 

утиче на животну средину  

(„Сл.гл.РС“109/09,8/10). 
 

Члан 6. 

 

 Приход из члана 3. тачка 2.ове 

Одлуке је износ који правно лице односно  

предузетник,оствари од продаје сировине, 

полупроизвода и производа у земљи и 

иностранству у години која претходи 

години у којој се утврђује накнада. 

            Уколико правно лице,односно 

предузетник ,обавља пословне активности 

на територији више јединица локалне 

самоуправе, накнада се утврђује сразмерно 

оствареном приходу на територији јединице 

локалне самоуправе на којој се пословне 

активности обављају. 

                                   

Обвезници 

Члан 7. 

 

Обвезници плаћања накнаде су: 

 

1.Имаоци права својине на непокретности, 

односно закупци ако се непокретности  

користе по основу права закупа-физичка и 

правна лица. 

 

2.Правна лица и предузетници који на 

територији општине Лајковац обављају  

активности које утичу на животну средину.   

 

Висина и начин наплате накнаде 

 

Члан 8. 

 

Висина накнаде по основу коришћења 

непокретности утврђује се : 

 
3. За имаоце права својине на 

непокретности, односно закупце ако се 

непокретности користе по основу права 

закупа: 

 

- у износу од 0,5596 динар по 1 м2 

(метар квадратни) месечно-за 

коришћење стамбене зграде и станова 

намењених и подобних за становање 

(за сеоска подручја износ накнаде се 

умањује за 20 % ).  

 

- у износу од 1,6788 динара по 

м2месечно-за коришћење пословних 

зграда и пословног простора за 

обављање пословне делатности. 

 
- у износу од 0,5596 динара по 

м2месечно -за коришћење земљишта 

за обављање редовне делатности. 

 

 
4. За правна лица и предузетнике  који на 

територији општине Лајковац обављају 

активности које утичу на животну 

средину и то: 

 

- у износу од 0,4% оствареног прихода 

на годишњем нивоу. 

 

(Листа активности које се обављају на 

територији општине Лајковац дефинисане 

Уредбом о одређивању активности чије 
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обављање утиче на животну средину 

(„Сл.гласник РС“бр.109/09,8/10) дата је у 

Прилогу 1.ове Одлуке и чини њен саставни 

део.) 

 

Члан 9. 

 

 Обвезницима накнаде из члана 7. 

тачка1.Одлуке накнада се утврђује  

Решењем надлежног органа,а плаћа у 

једнаким тромесечним ратама, у року од 45 

дана од дана почетка тромесечја. 

             Решења се, физичким лицима-

имаоцима права својине на 

непокретностима на територији Општине 

Лајковац,доносе на основу података из 

пријава за порез на имовину. 

             Правним лицима  , обвезницима из 

члана 7.тачка 1. Одлуке Решења се доносе 

на основу података из Пријаве за 

утврђивање обавезе по основу накнаде коју 

је обвезник ове накнаде дужан да поднесе 

Одсеку за утврђивање,наплату и контролу 

јавних прихода општинске управе општине 

Лајковац у року од 30 дана од дана ступања 

на снагу ове одлуке а за сваку наредну 

годину најкасније д 31. марта у години за 

коју се врши утврђивање накнаде (образац 

пријаве чини саставни део Одлуке) односно 

у року од 15 дана од дана почетка обављања 

делатности. 

             Обвезници наканаде из претходног 

става који су поднели пореске пријаве , 

нису у обавези да за исти пословни простор, 

односно земљиште за обављање посебне 

делатности подносе нову пријаву осим у 

случају промене података који су од 

утицајаза утврђивање накнаде. 

           Ако обвезник ове накнаде не поднесе 

пријаву, накнада ће се утврдити на основу 

података за утврђивање пореза на имовину 

којима располаже Одсек за утврђивање, 

наплату и контролу јавних прихода. 

           До доношења решења о утврђивању 

накнаде за текућу годину, ови обвезници 

накнаду плаћају аконтационо у висини 

утврђене обавезе за последњи месец године 

која претходи години за коју се утврђује и 

плаћа накнада 

             У случају коришћења 

непоктретности по основу закупа,власник 

непокретности-обвезникиз члана 7.тачка 1. 

Одлуке, у року од 8 дана од добијања 

Решења  Одсеку за контролу и наплату 

јавних прихода доставља доказе о закупу, 

на основу којих надлежни орган доноси 

Решење којим обавезује закупца да плати 

накнаду. У супротном накнаду за 

непокретност дату у закуп плаћа власник. 

 

Члан 10. 
 

             Обвезницима накнаде из чланa 

7.тачка 2. Висина накнаде утврђује се 

Решењем надлежног органа за сваку 

календарску наоснову података из пријаве 

за утврђивање обавезе по основу накнаде 

коју је обвезник ове накнаде дужан да 

поднесе Одсеку за утврђивање,наплату и 

контролу јавних прихода општинске управе 

општине Лајковац у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке а за сваку 

наредну годину најкасније д 31. марта у 

години за коју се врши утврђивање накнаде 

(образац пријаве чини саставни део Одлуке) 

односно у року од 15 дана од дана почетка 

обављања делатности.  

            Износ накнаде плаћа се 

тромесечно,на начин предвиђен чланом 

39.Закона о порезима на имовину 

(„Сл.гласник Републике Србије“ бр.26/2001 

...24/2011,..68/2014.). 

            Надлежни орган доноси Решење 

којим утврђује висину аконтационе накнаде 

за текућу годину на основу висине 

остваренох прихода из претходне године по 

пријави обвезника. Обрачун накнаде врши 

се на годишњем нивоу а плаћа у једнаким 

тромесечним ратама  у року од 45 дана од 

од дана почетка тромесечја. 

           До доношења решења о утврђивању 

накнаде за текућу годину, ови обвезници 

накнаду плаћају аконтационо у висини 

утврђене обавезе за последње тромесечје 

године која претходи години за коју се 

утврђује и плаћа накнада 

          Решење којим се утврђује коначна 

годишња обавеза за текућу годину доноси 

се по основу пријаве обвезника за наредну 

годину. 

          Разлику између коначне накнаде 

утврђене Решењем и аконтационо уплаћене 

накнаде  по тромесечјима , обвезник је 

дужан да уплати у року од 15 дана од дана 

доношења Решења о утврђивању висине 

коначне годишње обавезе. 

           Уколико је износ уплаћених 

аконтација у току године  већи од износа 

коначно обрачунате накнаде  по истеку 
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године, више плаћена накнада урачунава се 

као аконтација за наредни период. 

           Ако обвезник ове накнаде не поднесе 

пријаву,накнада ће се утврдити на основу 

података за утврђивање пореза на имовину 

којима располаже Одсек за утврђивање, 

наплату и контролу јавних прихода ,базе 

података које води Одељење за привреду и 

имовинско –правне послове и/или података 

утврђених путем инспекцијске контроле од 

стране инспектора заштиту животне 

средине општине Лајковац. 

 

Члан 11. 

 

Обвезници накнаде из чланa 7.тачка 

1. и 2. дужни  су да сваку насталу промену 

пријаве надлежном органу најкасније у 

року од 15 дана од дана настанка промене.  

 

Члан 12. 

 

           Ако је једно лице обвезник плаћања 

накнаде по више основа,највиши износ 

накнаде коју тај обвезник  плаћа не може 

бити већи од 0,4% оствареног прихода на 

годишњем нивоу. 

           Накнаду не плаћају државни органи 

,органи локалне самоуправе ,установе и 

предузећа чија се делатност финансира из 

јавног прихода до 50%. 

 

Завршне одредбе 

 

Члан 13. 

 

          У погледу начина утврђивања 

накнаде обрачунавања застарелости, 

наплате,рокова за плаћање и обрачуна 

камате сходно се примењују одредбе Закона 

којим се уређује порески поступак и 

пореска администрација. 

 

Члан 14. 

 

          О реализацији ове Одлуке  стараће се  

Одељење за привреду и имовинско-правне 

послове и Одељење за буџет и финансије 

општинске управе општине Лајковац-Одсек 

за утврђивање,наплату и контролу јавних 

прихода. 

           Базу  података о обвезницима чије 

активности утичу на животну средину ,а 

односе се на пројекте за које је обавезна и 

за које се може захтевати процена утицаја 

на животну средину а који плаћају накнаду 

у складу са чланом 8.тачка 2 ове Одлуке, 

води и ажурира Одељење за привреду и 

имовинско-правне послове и  податке из 

базе благовремено доставља Одсеку за 

утврђивање,наплату и контролу јавних 

прихода. 

 

Члан 15. 

 

            Контролу података битних за 

утврђивање висине накнаде врши 

инспектор за заштиту животне средине 

општине Лајковац. 

           Инспектор за заштиту животне 

средине  општинске управе општине 

Лајковац, дужан је да податке од значаја за 

утврђивање накнаде по основу обављања 

активности које утичу на животну средину 

,а које су одређене Уредбом о одређивању 

активности чије обављање утиче на 

животну средину („Сл.гл.РС“109/09,8/10) 

без одлагања достави Одсеку за 

утврђивање,наплату и контролу јавних 

прихода. 

 

Члан 16. 

 

       Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о утврђивању посебне 

накнаде за заштиту и унапређење животне 

средине(„Сл.гласник општине Лајковац“ 

број:3/13). 

Члан 17. 

 

         Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лајковац“, а примењиваће се 

почев од 01.01.2018.године. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-173/17-II од 26.12.2017. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Живорад Бојичић ,с.р. 

******************* 
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Образац ПП-ПНЗЖС 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 

Општинска управа Лајковац 

Одељење за буџет и финансије 

Одсек за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода 

 

ПРИЈАВА 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

1. ПОДАЦИ O TAKСЕНОМ ОБВЕЗНИКУ 
 

1.1     Фирма – пословно име      

 

1.2     Порески идентификациони број (ПИБ)          

    

1.3   . Подаци о одговорном 

лицу 

 

 

1.4     Матични број (правног лица, односно предузетника)   

 

1.5      Јединствени матични број грађана (ЈМБГ) 

 

1.6     Подаци о седишту / 

пребивалишту  

 

       1.6.1. Адреса, телефон, факс, Е-mail 

 

2. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ 

 

2.1. Површина за коришћење пословних зграда и пословних 

просторија                     

2.1.1 – Основ коришћења а) власништво б)закуп 

 

2.2.Површина за коришћење земљишта за обављање редовне делатности 

     

2.3. Остварени приход од обављања одређенихактивности које утичу на животну средину 

 

- Активност чије обављање утиче на животну средину                    

   

  

- Капацитет  

 

- Укупни остварени приход у претходној години  

  

 -      Остварени приход у претходној години од пословних 

активности на територији 

        Општине Лајковац     

 
У прилогу пријаве обавезно доставити: 

- Биланс успеха за претходну годину 
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- Доказе о оствареном приходуод пословних активности на територији општине 

Лајковац 

- Доказе о праву закупа за закупце пословног простора 

НАПОМЕНА: 

Под пословним простором сматра се површина простора у коме се обавља пословна делатност, која 

представља основ за утврђивање пореза на имовину. 

Под земљиштем за обављање редовне делатности привредних субјеката сматра се земљиште на којем 

није изграђен објекат или на којем постоји привремена грађевина, као и земљиште на којем се не налази 

пословна зграда или пословна просторија, а које представља основ за утврђивање пореза на имовину. 

Под земљиштем се не подразумева пољопривредно земљиште, шума и шумско 

земљиште. 

Рубрику под бројем2.3 попуњавају само привредни субјекти који обављају активности које утичу на 

животну средину, а које су одређене Уредбом о одређивању активности чије обављање утиче на животну 

средину („Службенигласник РС“, број 109/09 и 8/2010). 

 

Подкривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци унети у 

пријави потпуни и тачни. 

_________________      _______________                                    М.П.              

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 

 (место)      (Датум)       

                                  

____________________________ 

 

 

                                                                                       

ПРИЛОГ 1. 

 

I. Пројекти за које је обавезна процена утицаја на животну средину 

1-Постројења за 

1) за површинску обраду метала и пластичних материјала коришћењем електролитичких 

или хемијских процеса, где запремина када за третман прелази 30 m3 

 

2 -Постројења за 

           1) производњу цементног клинкера, цемента и креча у ротационим или другим 

пећима  

         капацитета преко 500 t дневно за производњу цементног клинкера или креча 

капацитета преко 50 t дневно у ротационим пећима 

 

3-. Експлоатација подземних вода или обогаћивање подземних вода код којих је годишња 

запремина експлоатисане или обогаћене воде једнака количини од 10 милиона m3 или 

више 

 

4-. Објекти за интензиван узгој живине или свиња са капацитетом преко 

- 85.000 места за производњу бројлера 

- 40.000 места за живину у узгоју и експлоатацији 

- 2.000 места за производњу свиња (преко 30 kg тежине) 

- 750 места за крмаче 

 

5. Индустријска постројења за производњу 

- папира и картона са производним капацитетом који прелази 20 t/дан 
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6. Постројења за прераду хране 

 

1) кланице са производним капацитетом већим од 50 t меса на дан 

2) обрада и прерада одређена за производњу прехрамбених производа из: 

- сировина животињског порекла (изузев млека) са производним капацитетом финалних 

производа већим од 75 t на дан 

- биљних сировина са производним капацитетом финалних производа већим од 300 t на 

дан (просечна тромесечна вредност) 

3) обрада и прерада млека, код којих је количина примљеног млека већа од 200 t на дан 

(просечна годишња вредност) 

 

7.-Остале активности 

 

 1) постројења за површинску обраду материјала, предмета или производа коришћењем 

органских растварача, посебно за одећу, штампање, превлачење, одмашћивање, 

водоотпорност, бојење, чишћење или импрегнацију, са капацитетом изнад 150 kg/h или 

више од 200 t годишње. 

 

II. Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 

 

1. Пољопривреда, аквакултура и шумарство 

 

1) системи за наводњавање и одводњавање - мелиоративни системи 

- подручје на коме се простиру је веће од 20 ha 

2) објекти за интензиван узгој и држање живине 

- капацитета од 30.000 до 85.000 места за бројлере 

- капацитета од 10.000 до 40.000 места за живину (укључујући и ловну перад) 

3) објекти за интензиван узгој говеда 

- капацитета 200 места за говеда и више 

4) објекти за интензиван узгој 

- свиња капацитета од 1.000 до 2.000 места за свиње 

- крмача капацитета од 450 до 750 места за крмаче 

5) интензиван узгој риба у базенима и рибњацима 

- за салмониде годишње производње 10 t и више 

- за циприниде површине 5 ha и веће. 

 

2. Производња и прерада метала 

 

1) постројења за површинску обраду метала и пластичних материјала коришћењем 

електролитичких или хемијских поступа 

- сви пројекти који нису наведени под I. 

2) постројења за припрему, обогаћивање, печење и синтеровање металних руда, као и 

искоришћавање јаловине 

- сви пројекти 

 

3. Индустријска прерада минерала 

 

1) постројења за суву дестилацију угља (плинаре, тињајуће пећи и др.) 

- сви пројекти 

2) постројења за производњу цементног клинкера, цемента и креча у ротационим или 

другим пећима 

- сви пројекти који нису наведени под I. 
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3) постројења за производњу стакла и стаклених влакана, укључујући производњу стакла 

које се добија прерадом старог стакла 

- капацитета до 20 t на дан 

4) постројења за производњу керамичких производа печењем (плочице, санитарна 

галантерија, кућни прибор од керамике и порцелана и слично) као и производња 

грађевинског материјала печењем (цреп, цигла и слично) 

- капацитета од 40 t до 75 t на дан 

5) постројења за производњу асфалтних мешавина укључујући мобилна постројења 

- капацитета преко 50 t на сат 

 

4. Прехрамбена индустрија 

 

1) постројења за производњу, третман, прераду или обраду производа из 

- сировина животињског порекла (осим млека) капацитета од 10 t до 75 t на дан 

- сировина биљног порекла капацитета од 30 t до 300 t на дан 

2) постројења за прераду, паковање и конзервирање меса, поврћа и воћа 

- капацитета преко 10 t на дан 

3) постројења за производњу хране за животиње осим мешаона сточне хране за сопствене 

потребе 

- капацитета преко 5 t на дан 

4) постројења за обраду, третман и прераду млека 

- капацитета од 5.000 литара до 200.000 литара на дан 

5) постројења за захватање и прераду подземних вода, пуњење и паковање 

- сви пројекти 

6) постројења за производњу слаткиша или сирупа 

- капацитета преко 5.000 t годишње 

7) постројења за производњу 

- алкохолних пића капацитета преко 10.000 литара дневно 

- безалкохолних пића капацитета преко 20.000 литара дневно 

- сирћета капацитета преко 10.000 литара дневно 

8) постројења за клање животиња 

- капацитета од 3 t до 50 t на дан 

9) млинови и сушаре 

- капацитета преко 200 t дневно 

10) хладњаче (без погона за прераду сировине) 

- капацитета преко 10 t расхладног флуида у систему 

 

5. Индустрија текстила, коже, дрвета и папира 

 

1) постројења за производњу папира и картона 

- сви пројекти који нису наведени под I. 

2) постројења за производњу производа од целулозе (иверица, лесонит, медијапан и 

шперплоча) 

- сви пројекти 

3) постројења за прераду, обраду и оплемењивање дрвета 

- сви пројекти 

4) постројења за предтретман влакана, тканина и папира (прање, бељење, мерцеризација, 

штампање, хемијски третман) или бојење влакана или тканина 

- капацитета до 10 t на дан 
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На основу члана 20. ст. 1.тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 

бр. 129/07 и 83/14), члана 93. и 94. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник 

РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Правилника 

о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта 

(''Службени гласник РС'', бр. 27/15) и члана 39. Статута општине Лајковац (''Службени 

гласник општине Лајковац'', бр. 11/08), Скупштина општине Лајковац, на седници 

одржаној дана 26.12.2017.године, донела је 

 

 

 

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

        1.УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1.  

 

Овим програмом се   ближе се уређује  садржина, поступак и начин  уређивања 

грађевинског земљишта на територији општине Лајковац. 

 

Члан 2.  

 

 Програм обезбеђује  да радови на уређивању грађевинског земљишта у 

2018.години,  буду усклађени са реалним потребама и могућностима просторног 

развоја и изградње на територији општине Лајковац. 

Програмом се обухватају сви радови на уређивању грађевинског земљишта на 

територији општине Лајковац, без обзира на њихове специфичности у погледу 

извора и услова финансирања, организације обављања стручних послова и сл, као 

и на посебне надлежности, овлашћења и улоге појединих субјеката.  

 

Члан 3.  

 

Програмом се  омогућава  просторно и временско усклађивање свих активности 

на просторном развоју и изградњи општине Лајковацј, како међусобно тако и са 

могућностима и циљевима укупног развоја, утврђеним кроз просторне и 

урбанистичке планове и развојне програме.  

У остваривању циља из става 1. овог члана, садржајем и начином доношења 

Програма, омогућава се:  

1) остваривање захтева за рационално коришћење грађевинског земљишта и 

успостављање оптималног односа између улагања у комуналну инфраструктуру и 

капацитета објеката које она опслужује;  

2) висок степен ефикасности и економичности у реализацији планираних радова, 

кроз усклађивање динамике и других услова изградње појединих објеката;  

3) утврђивање извора финансирања предвиђених радова на уређивању 

земљишта, у целини и по појединим подручјима изградње и врстама радова и  

4) благовремено предузимање свих организационих, правних и других мера које 

су потребне за ефикасно извршење предвиђених радова.  

 

Члан 4.  
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Програм се доноси за 2018. годину, и обухвата радове који су планирани у тој 

буџетској години. 

 

 

Члан 5.  

Програм садржи:  

1) уводни део,  

2) оцену усклађености Програма са циљевима укупног развоја општине 

Лајковац;  

3) приказ предвиђених радова на уређивању грађевинског земљишта;  

4) приказ извора и услова финансирања предвиђених радова на уређивању 

земљишта и  

5) мере за спровођење Програма.   

  

 

 

2. ОЦЕНА УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОГРАМА СА ЦИЉЕВИМА УКУПНОГ РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ 

 

 

Програм је у складу са визијом општине Лајковац и стратешким циљевима развоја  

општине Лајковац, као  модерне општине која је спремна да се интегрише у савремене 

европске токове са: развијеном привредом, туризмом и предузетништвом, изграђеном 

квалитетном и модерном инфраструктуром, високим степеном енергетске 

ефикасности, очуваном животном средином, високим степеном запослености и без 

сиромаштва, ефикасном општинском администрацијом и очуваним културно- 

историјским наслеђем. 

 

Визија економски ефикасне и одрживе заједнице захтева утврђивање приортета као 

уопштених дугорочних циљева чијом реализацијом ће се достићи основни циљ – 

одрживи развој општине Лајковац чији су стратешки циљеви: квалитетно и 

квантитетно унапређена саобраћајна инфраструктура, успостављена модерна и 

ефикасна локална самоуправа и достигнути одржив економски развој. 

У том смислује неопходно је унапредити и израдити урбанистичко планску 

документацију за развој саобраћајне инфраструктуре у односу на целокупан локални 

развој, изместити локалне и регионалне путеве у складу са динамиком измештања 

насеља као последица развоја површинских копова и индустријско енергетског 

комплекса и изградње аутопута Београд – Јужни Јадран, као и унапредити квалитет и 

квантитет јавно комуналних услуга. Јавно комуналне услуге подразумевају послове 

везане за управљањекомуналним отпадом, снабдевање пијаћом водом и управљање 

отпадним водама. Главно питање које треба решитиу оквиру овог циљаје цена 

коштања комуналних услуга у приградским насељима и селима. Цена комуналних 

производа и услуга треба да уважи начело покрића свих трошкова и омогући развој 

комуналног сектора и улагање у инфраструктуру. Претходно било којој активности у 

правцу реализације овог циља, неопходно је израдити студију о исплативости и 

реалним могућностима за увођење комуналних хуслуга у приградска насеља и села.  

 

 

3.  ПРИКАЗ ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ   

                                                         ЗЕМЉИШТА  
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     3.1.  Припремање земљишта  

Подаци у Програму о припремању земљишта,  односе се на прибављање земљишта, 

припремне радове, истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, 

израду планске и техничке документације, расељавање, уклањање објеката, санирање 

терена и друге потребне радове. У оквиру припремања земљишта, подаци се односе на: 

 

 

  

3.1.1. Решавање имовинско-правних односа 

 

 

р.бр. 

опис позиције 

обим по 

јединици 

мере 

Напомена - 

трошкови 

вештачења      Износ 

1. К.п. бр. 35/1 КО 

Лајковац  

2649m2  3.100.000,00 

2. K.п. бр. 40 КО 

Лајковац 

260 m2  300.000,00 

 

         3.1.2. Урбанистички планови – планска документација 

 

р.б 

опис позиције 

обим по 

јединици. 

мере 

напомена 

Износ 

1. Усаглашавање просторног плана - пренета 

обавеза 

     186 m2  

1.368.000,00 

2. Катастарско-топографски план за локацију 

''Војни круг'' - пренета обавеза 

3,87 hа  

55.000,00 

3. Катастарско-топографски план за локацију 

''Тржно-пијачни центар'' - пренета обавеза 

      0,94 hа  

50.000,00 

4. Измене и допуне ПГР за насељено место 

Лајковац           

         18 hа  1.200.000,00 

 

3.1.3. Инжењерско-техничких испитивања 

 

р.б. опис позиције обим јед. 

мере 

напомена износ 

1. Геомеханичка испитивања за санацију клизишта у 

Пепељевцу -пренета обавеза 

2.500 m2  

400.000,00 

2. Израда техничке документације за санацију клизишта 

у Пепељевцу - пренета обавеза                                                                      

2.500 m2  300.000,00 

 

3.2. 1. Асанациони радови 
 

р.б. опис позиције обим јед. 

мере 

напомена износ 

1. 

Накнада штете настале услед извођења радова - 

пренета обавеза 

 У ул. 

М.П.Барили, 

Хајдучкој,  

Б.Радичевић 

1.000.000,00 

 

2. Накнада штете настале услед извођења радова   1.000.000,00 
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3.3.  Комунално опремање земљишта 

 

3.3.1.  Систем водоснабдевања 

            3.3.1.1.Објекти за захватање, довод и прераду сирове воде 

 

р.б. Опис позиције обим јед. 

мере 

напомена износ 

1.  

Израда техничке документације (ИДР, ПГД) 

примарног развода водоводне мреже дела насеље 

Јабучје - пренета обавеза 

22.500 m 

ɸ 90 

ɸ 110 

ɸ 160 

 

 

1.200.000,00 

2.  Израда техничке документације (ИДР, ПГД) за 

примарни довод воде од амбуланте до школе у 

Врачевићу - пренета обавеза 

350 m 

ɸ 110 

 

 

200.000,00 

3.  Израда идејног пројекта примарне мреже у 

Врачевићу - засеок Костевац - пренета обавеза 

1600 m 

ɸ 110 

 

150.000,00 

4. Израда техничке документације за наставак 

изградње регионалног цевовода за транспорт 

пијаће воде од резервоара Оштриковац у Словцу 

ка Лајковцу, Лазаревцу и Убу 

5.000 m 

ɸ 500 

ɸ 600 

Зај.фин. 

општ. 

Лајковац,Л

азаревац  

и Уб  

5.000.000,00 

5. Израда идејног решења и ПГД за решавање 

водоснабдевања насељених места Придворица, 

Пепељевац и Стрмово - пренета обавеза                                                                                                     

16.000 m 

ɸ 100 

  

 

24.900,00        

6. Водоснабдевање дела општине Лајковац - 

изградња водоводне мреже Пепељевац - Стрмово - 

Придворица - I фаза                                                                                                              

Надзор                                                                                                               

5.000 m 

ɸ 100 

  

19.700.000,00 

300.000,00 

7. Повезивање постојећег цевовода за Ратковац са 

резервоаром Оштриковац и са црпном станицом 

Словац - пренета обавеза                                                                                              

Надзор - пренета обавеза                                                                               

1.500 m 

ɸ 90 

ɸ 250 

ɸ 280 

  

12.490.000,00  

200.000,00 

8. Повезивање локалног  цевовода у Ратковцу на 

затварачницу ПК Оштриковац                                                                                        

Надзор                                                                                                              

200 m 

ɸ 150 

ɸ 250 

ɸ 450 

  

2.060.000,00 

40.000,00 

               

 

 

 

         3.3.1.2. Објекти за основни развод чисте воде  

р.б. опис позиције обим јед. 

мере 

напомена износ 

1.  Израда техничке документације за изградњу 

цевовода Ратковац - Врачевић и резервоара у 

Врачевићу 

Техничка контрола 

5.500 m 

ɸ 160 

 

 

1.650.000,00 

150.000,00 

2.  Водоснабдевање дела општине Лајковац - 

изградња водоводне мреже у Јабучју - I фаза                                               

Надзор                                                                                                               

2.500 m 

ɸ 110 

 

  

9.850.000,00 

150.000,00 
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3.  Доградња бунара за водоснабдевање ромског 

насеља Дубрава у Јабучју                                                

Надзор                                                                                                         

132 m 

1,8 l/s  

  

980.000,00 

24.500,00 

4. Доградња бунара за водоснабдевање насеља 

Требеж у Јабучју  

Надзор                                                                                                                   

123 m 

1,5 l/s 

 220.000,00 

5.500,00 

5. Радови на електро инсталацијама бунара у Јабучју 

- Милићи - пренета обавеза                                                          

50 m 

7,5 l/s 

  

150.000,00 

6. Радови на електро инсталацијама бунара у Јабучју 

- Дубрава - пренета обавеза                                                         

50 m 

1,8 l/s 

  

150.000,00     

7. Радови на електро инсталацијама бунара у Јабучју 

- Требеж                                                                                         

150 m 

1,5 l/s 

 200.000,00     

8. Извештај о затеченом стању бунара у порти 

Јабучје 

163 m 

7 l/s 

 35.000,00 

9. Извештај о затеченом стању бунара Јабучје - 

Горњи крај Милићи 

120 m  

7,5 l/s 

 35.000,00 

10. Извештај о затеченом стању бунара у Врачевићу 

– Костевац 

150 m 

1,10 l/s 

 35.000,00 

11. Извештај о затеченом стању бунара у Врачевићу 

– амбуланта 

130 m 

2 l/s 

 35.000,00 

12. Извештај о затеченом стању бунара у Пепељевцу 35 m 

0,25 l/s 

 35.000,00 

 

           3.3.1.3.Дистрибутивна мрежа  

р.б. опис позиције обим јед. 

мере 

напомена износ 

1.  

Израда идејног пројекта водоводне мреже, веза 

улице Светог Саве и Извиђачке - пренета обавеза 

300 m  

ɸ 150 

 

 

120.000,00 

2.  Израда техничке документације за реконструкцију 

водоводне мреже у Ћелијама 

500 m 

ɸ 160 

 

 160.000,00 

3.  Израда техничке документације за изградњу 

водоводне мреже у МЗ Степање 

Техничка контрола 

3.000 m 

ɸ 90 

ɸ 110 

ɸ 160 

 

 320.000,00 

30.000,00 

4. Прикључци на водоводну мрежу - пренета обавеза      

Прикључци на водоводну мрежу    

25 kom ɸ 

25 

ɸ 32 

ɸ 63 

ɸ 90 

 

 500.000,00 

2.000.000,00 

5. Набавка и уградња водомера на 12 (дванаест) 

мерних места на магистралном цевоводу Лајковац 

- Лазаревац - пренета обавеза                                                                                           

  11 ком.   

3.056.000,00                                   

6. Усаглашавање тендерске документације (ГП ВДС 

Лајковац) 

Техничка контрола 

8 km 

 ɸ 280 

ɸ 315 

 

 1.450.000,00 

150.000,00 

 

3.4.1.Систем канализације 
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               3.4.1.1.Одвођење отпадних (фекалних) вода  

 

р.б. опис позиције обим 

јед. мере 

напомена износ 

1.  Израда пројектне документације фекалне 

канализације са миникомпактним постројењем у 

Требежу - пренета обавеза                                                                                   

ɸ 250 

3 km 

35 m3 

 

650.000,00 

2.  Израда пројектне документације фекалне 

канализације са миникомпактним постројењем у 

Дубрави - пренета обавеза                                                                                   

ɸ 250 

4 km 

35 m3 

 

650.000,00 

3.  Израда пројектне документације фекалне 

канализације у Марковој цркви - пренета обавеза 

Tехничка контрола пројекта - пренета обавеза             

2.100 m 

ɸ 250 

 

 

110.880,00 

21.480,00 

4. Израда пројектне документације фекалне 

канализације у Боговађи -пренета обавеза    

Tехничка контрола пројекта - пренета обавеза                                       

2.800 m  

215.040,00 

21.480,00                                               

5. Израда пројектне документације фекалне 

канализације у Ћелијама -пренета обавеза 

Техничка контрола пројекта - пренета обавеза                    

3.000 m 

ɸ 250 

 

 

158.400,00 

21.480,00                                                

6. Израда техничке документације(ИДР, ПГД) 

фекалне канализације у ул. Лајковачка пруга - 

наставак - пренета обавеза 

600 m 

ɸ 250 

 

 150.000,00 

7. Усаглашавање главног пројекта фекалне 

канализације насеља Јабучје - други део - пренета 

обавеза 

5.000 m 

ɸ 250 

ɸ 200 

 

 200.000,00 

8. Израда техничке документације (ИДР, ПГД) за 

наставак фекалне канализације МЗ Рубрибреза 

Техничка контрола 

2.000 m 

ɸ 250 

ɸ 200 

 

 300.000,00 

50.000,00 

9. Израда техничке документације за фекалну 

канализацију -Железнички мост у Ћелијама ППОВ 

Ћелије 

1.000m 

 ɸ 110 

 

 300.000,00 

10. Изградња фекалне канализације у Јабучју - рејон 

Шеринка - наставак - пренета обавеза 

Надзор - пренета обавеза 

1.450 m 

ɸ 200 

 

 10.603.000,00 

200.000,00 

11. Изградња фекалне канализације у улици 

Извиђачкој     

Надзор                                                            

500m  

ɸ 250 

 

 8.150.000,00 

150.000,00 

12. Изградња фекалне канализације у ул.Војводе 

Мишића 

(нова Проте Матеје) од Пепељевачке рампе до 

Васића рампе у Рубрибрези и фекалне канализације 

за део насеља Рубрибреза (од Васића рампе поред 

државног пута Ib реда бр. 27 до игралишта у 

Рубрибрези) - пренета обавеза 

Надзор - пренета обавеза 

3.864 m 

ɸ 200 

ɸ 250 

 

 3.624.000,00 

173.000,00 

13. Изградња мреже фекалне канализације Словац 

Надзор 

3.000 m 

ɸ 200 

 

 11.800.000,00 

200.000,00 

14. Изградња фекалне канализације у улици 

Лајковачка пруга 

600 m 

ɸ 110 

 7.050.000,00 

150.000,00 
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Надзор  

15. Прикључак фекалне канализације Словца на ППОВ 

Словац  

Надзор  

100 m 

 ɸ 200 

ɸ 250 

 

 1.080.000,00 

20.000,00 

 

                 3.4.1.2.Одвођење атмосферских вода  

р.б. опис позиције обим јед. 

мере 

напомена износ 

1. 

 

Радови на атмосферској канализацији ПУ 

„Лептирић“ - пренета обавеза                                                     

268,5 m  

ɸ 300 

 

1.920.000,00 

 

3.4.1.3.  Општи систем каналисања (који обухвата и фекалне и 

атмосферске воде)   

р.б. опис позиције обим 

јед. 

мере 

напомена износ 

1. Улагање у санацију и чишћење водотокова на 

територији општине Лајковац  

300 m Спораз.са  

Србијаводе 

7.000.000,00 

2. Прикључци на канализациону мрежу кан шахте      1.000,000 

3.4.1.4. Црпне станице 

р.б. опис позиције обим 

јед. 

мере 

напомена износ 

1.  Израда техничке документације (ИДР, ПГД) 

фекалне црпне станице Непричава и Словац - 

пренета обавеза 

35 m3 

на дан 

 

600.000,00 

2.  Израда техничке документације(ИДР, ПГД) 

фекалне црпне станице Ћелије - пренета обавеза 

45m3 на 

дан 

 

400.000,00 

3.  Израда техничке документације(ИДР, ПГД) 

фекалне канализације и фекалне црпне станице у 

ул. Петра Бојовића - пренета обавеза  

1.200 m 

10m3 на 

дан 

 

450.000,00 

4. Изградња црпне станице Борверк - пренета обавеза      

Надзор - пренета обавеза                                                                                                                                                            

85 m3 

на дан 

 5.420.000,00 

80.000,00 

5. Изградња фекалне црпне станице Словац 

Надзор 

15 m3 

на дан 

 7.050.000,00 

150.000,00 

6. Изградња фекалног колектора у Индустријској зони 

- пренета обавеза  

Надзор - пренета обавеза                                                                                                                

1.000 m 

ɸ 250 

ɸ 400 

 7.347.000,00 

300.000,00 

7. Погон за пречишћавање отпадних вода – 

реконструкција - надзор - пренета обавеза  

180 m3 

на дан 

 150.000,00 

 

           3.4.1.5.Постројења за пречишћавање  

р.б. опис позиције обим јед. 

мере 

напомена износ 

1. Израда техничке документације за погон за 

пречишћавање вода  

у Боговађи - пренета обавеза 

40 m3 на 

дан 

 

288.000,00 

2. Израда техничке документације за погон за 

пречишћавање вода  

у Марковој Цркви - пренета обавеза 

40 m3 на 

дан 

 

288.000,00 

3. Израда техничке документације (ИДР,ПГД, ПЗИ) за 40 m3 на  450.000,00 
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повезивање дела Непричаве на ППОВ Словац и 

осталих неизграђених делова у Словцу - пренета 

обавеза 

Техничка контрола 

дан 50.000,00 

 

 

3.5.1. Електро-енергетска мрежа 

               3.5.1.1. Разводна мрежа напона 0,4 kV  

 

р.б. опис позиције обим јед. 

мере 

напомена износ 

1.  Радови на електро инсталацијама у свлачионици у 

Бајевцу - пренета обавеза 

350 m   

150.000,00 

2.  Радови на електро инсталацијама у свлачионици у 

Непричави - пренета обавеза 

100 m  

150.000,00 

3.  Радови на електро енергетским инсталацијама 

Ћелије Лађевац 

240 m  150.000,00 

4. Радови на електо енергетским инсталацијама 

Ћелије - пут за Д. Туцовић                                                                    

700 m  200.000,00 

5. Радови на електо енергетским инсталацијама 

Јабучје - Грчићи                                                                                          

1.100 m  200.000,00 

6. Радови на електо енергетским инсталацијама 

резервоара за воду у Степању                                                         

350 m   500.000,00 

7. Електрична бројила 20 kom  300.000,00 

8. Атести, таксе за прикључење, легализације и сл. - 

пренета обавеза                                                                                      

Атести, таксе за прикључење, легализације  и сл. 

15  100.000,00 

1.100.000,00 

 

          3.5.1.2. Мрежа јавне расвете  

р.б. опис позиције обим јед. 

мере 

напомена износ 

1.  Јавна расвета по мерним местимa                                                                                                                                                                102 

м.места 

 35.000,000,00 

2.  Набавка материјала за одржавање јавне расвете        500 

светиљки 

 3.000.000,00 

3.  Одржавање и реконструкција јавне расвете - 

пренета обавеза 

Одржавање и реконструкција јавне расвете          

500 

светиљки 

 1.000.000,00 

2.000.000,00 

4. Измештање мерне групе са трафостаница - 

пренета обавеза                                                                                      

6 м.група  600.000,00 

 

3.6.1. Телекомуникациона мрежа 

         3.6.1.1. Транзитни и магистрални телекомуникациони водови 

 

р.б. опис позиције обим јед. 

мере 

напомена износ 

1. Набавка опреме и софтвера за видео надзор 4 камере  3.000.000,00 

 

2. Елаборат видео надзор                                                                                    4 камере  550.000,00 

 

 

3.7.1. Саобраћајне површине 
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          3.7.1.1. Коловозне површине 

р.б опис позиције обим 

јед. 

мере 

напомена износ 

1.  Израда техничке документације за улицу Војка 

Петровића (ИДР, ПГД, ПЗИ) - пренета обавеза                                                                  

150 m   

100.800,00 

2.  Израда техничке документације за пут у Бајевцу - 

Ивковићи  (ИДР, ПГД, ПЗИ) - пренета обавеза                                                                   

500 m   

144.000,00 

3.  Израда техничке документације за пут у Бајевцу - 

Павловићи  (ИДР, ПГД, ПЗИ) - пренета обавеза                                                                   

500 m  

144.000,00 

4.  Усаглашавање пројектне документације локалног и 

некатегорисаног пута Словац - Стошићи - пренета 

обавеза    

500 m  

114.000,00 

5. Усаглашавање пројектне документације локалног и 

некатегорисаног пута у Ратковцу - Бркићи - пренета 

обавеза                                                                                                   

400 m  

180.000,00 

6. Усаглашавање пројектне документације локалног и 

некатегорисаног пута у Врачевићу - Протићи - 

пренета обавеза                                                                                                   

2.300 m  

200.000,00 

7. Усаглашавање пројектне документације улице 

Војводе Путника - пренета обавеза                                                                            

550 m  

250.000,00 

8. Израда техничке документације за изградњу улице 

која повезује улице Вука Караџића и Извиђачку  

Техничка контрола                                                                                                                                                              

800 m  

800.000,00 

50.000,00 

9. Израда техничке документације за изградњу улице 

Момчила Радовановића са кишном канализацијом    

Техничка контрола                                                                                                                                                                                                                                                               

310 m  

300.000,00 

30.000,00 

10. Израда техничке документације за изградњу улице 

Балканске са фекалном и кишном канализацијом   

Техничка контрола   

585 m  

400.000,00 

40.000,00 

11. Израда техничке документације за извођење радова 

на периодичном одржавању локалнoг и 

некатегорисаног пута  Борверк - Село Лајковац                                                                

450 m    

 

130.000,00    

12. Израда техничке документације за извођење радова 

на периодичном одржавању локалнoг и 

некатегорисаног пута Врачевић - Молеровићи                                                               

850 m    

 

240.000,00 

13. Израда техничке документације за извођење радова 

на периодичном одржавању локалнoг и 

некатегорисаног пута Рубрибреза - Ивановићи                                                                                                            

200 m    

 

60.000,00   

14. Израда техничке документације за извођење радова 

на периодичном одржавању локалнoг и 

некатегорисаног пута Ћелије - Лађевац                                                                                                                       

280 m    

 

80.000,00 

15. Израда техничке документације за извођење радова 

на периодичном одржавању локалнoг и 

некатегорисаног пута - крак ка улици Лајковачка 

пруга                                                                                                             

750 m    

 

220.000,00 

16. Израда техничке документације за извођење радова 

на периодичном одржавању локалнoг и  

некатегорисаног пута Врачевић - Костојевац                                                                                                    

500 m    

 

150.000,00 

17. Израда техничке документације за извођење радова 

на периодичном одржавању локалнoг и  

300 m    
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некатегорисаног пута Степање - Молеровићи                                                                                                        100.000,00 

18. Израда техничке документације за извођење радова 

на периодичном одржавању локалнoг и  

некатегорисаног пута Маркова црква - Гајићи                     

500 m    

 

150.000,00      

19. Израда техничке документације за извођење радова 

на периодичном одржавању локалнoг и 

некатегорисаног пута Пепељевац - пут од чесме ка 

гробљу                                                                                  

500 m    

 

150.000,00     

20. Израда техничке документације за извођење радова 

на периодичном одржавању локалнoг и 

некатегорисаног пута Јабучје Ђорићи - Петровићи                                                                 

850 m   

 

230.000,00 

21. Израда техничке документације за извођење радова 

на периодичном одржавању локалнoг и  

некатегорисаног пута Боговађа Гајићи                                   

400 m    

 

100.000,00      

22. Израда техничке документације за извођење радова 

на периодичном одржавању локалнoг и 

некатегорисаног пута Јабучје Томићи                                      

870 m    

 

240.000,00                            

23. Реконструкција некатегорисаног пута у Ратковцу, 

пут за Бркиће до Наномирице - пренета обавеза                                         

Надзор - пренета обавеза                                                                                           

520 m    

6.255.000,00 

150.000,00 

24. Изградња и реконструкција дела улице Димитрија 

Туцовића - пренета обавеза                                                                       

Надзор - пренета обавеза                                                                                  

166 m    

1.970.000,00 

30.000,00 

25. Реконструкција некатегорисаног пута Ивковићи 

Бајевац - пренета обавеза                                                                                               

Надзор - пренета обавеза                                                                                

563 m    

6.000.000,00 

100.000,00                                                                                                                                                                                                                         

 

 3.7.1.1. А Периодично одржавање локалних и некатегорисаних путева 

р.б. опис позиције 

периодично одржавање локалног  

некатегорисаног пута: 

обим 

јед. 

мере 

напомена износ 

1.  Борверк - Село Лајковац                                                            

Надзор                                                                                                                 

450 m    

3.000.000,00 

 50.000,00    

2.  Врачевић - Молеровићи                                                             

Надзор                                                                                                               

850 m    

5.980.000,00 

100.000,00 

3.  Рубрибреза - Ивановићи                                                            

Надзор                                                                                                                 

200 m    

1.340.000,00 

25.000,00 

4.  Ћелије - Лађевац                                                                                                                                                                                                                                                                   

Надзор                                                                                                                 

280 m    

1.880.000,00 

30.000,00 

5.  Крак ка улици Лајковачка пруга                                      

Надзор                                                                                                                 

750 m    

5.250.000,00                                                                                                                                    

85.000,00 

6.  Врачевић - Костојевац                                                                                                                                                           

Надзор                                                                                                                 

500 m    

3.350.000,00 

60.000,00 

7.  Степање - Молеровићи                                                                                                                                                            

Надзор                                                                                                                

300 m    

2.000.000,00 

30.000,00 
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8.  Маркова црква - Гајићи                                                            

Надзор                                                                                                                

500 m    

3.350.000,00   

     60.000,00                                                           

9.  Пепељевац - пут од чесме ка гробљу                                

Надзор                               

500 m   

  3.350.000,00   

      60.000,00                                                                                                                                                                                                                  
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 3.7.1.1.Б Редовно одржавање локалних и накатегорисаних путева 

 

р.б. опис позиције обим јед. 

мере 

напомена износ 

1. Одржавање и поправка коловозне конструкције 

на територији општине Лајковац                                                 

6.000 m 2   

7.000.000,00              

2. Радови на  одржавању, санацији и 

реконструкцији путева са материјалом- камен, са 

ангажовањем механизације и превозом на 

територији општине Лајковац                                                                 

5.000 m3    

 

8.000.000,00 

3. радови за одржавање, санацију и реконструкцију 

путева са ангажовањем механизације и превозом 

на територији општине лајковац - пропусти                                                          

500 m   

 

2.000.000,00 

4. Зимско одржавање путева и јавних површина – 

пренета обавеза  Зимско одржавање путева и 

јавних површина                                                                                            

278,90 km  1.500.000,00 

    2.000.000,00 

5. Кошење површина поред путева тарупом                                                                                        245,36 km         3.500.000,00 

 

6. Чишћење улица и тротоара чистилицом                                                                                  150.000m2            500.000,00 

7. Чишћење улица и тротоара     пренета обвеза                        7.544m2       19.700.000,00 

       2.642.900,00 

8. Прање и прскање улица                                                                       210.500m2       1.220.000,00      

 

 

          3.7.1.2. Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе  

 

р.б. опис позиције обим.јед. 

мере 

напомена износ 

1. Изградња тротоара у улици Милене Павловић 

Барили - пренета обавеза                                                                                                

500 m   1.100.000,00 

2. Изградња тротоара у улици Бранка Радичевића                                                                                                                          

Надзор 

1.000 m   3.440.000,00 

60.000,00 

3. Замена камених плоча у улици Владике Николаја 

Надзор 

500 m2  4.200.000,00 

70.000,00 

4. Замена рамова на тротоарима   300.000,00 

5.  Постављање ограде поред пешачке стазе у 

Рубрибрези –пренета обавеза 

Наставак радова 

400 m   986.100,00 

 

700.000,00 

6. Постављање ограде на путу у Ћелијама Врелине 

- пренета обавеза  

Наставак радова  

75 m  250.000,00 

 

350.000,00 

 

7. Набавка и уградња опреме за регулисање 

паркирања на јавним површинама (килоте и 

слично) – пренета обавеза  

650 ком.  497.250,00 

8.  Постављање аутобуских стајалишта 4 ком.  1.000.000,00 
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            3.7.1.3. Саобраћајна сигнализација 

 

р.б. опис позиције обим јед. 

мере 

напомена износ 

1. Управљање саобраћајном инфраструктуром 

(хоризонтална сигнализација)                                                        

900 m2   

600.000,00 

2. Управљање саобраћајном инфраструктуром  

(вертикална сигнализација)  

90 ком.   

600.000,00 

3. Одржавање пружних прелаза - пренета обавеза    

Одржавање пружних прелаза                 

3    п.п.  2.000.000,00 

   2.000.000,00 

4. Набавка и удрагња лежећих полицајаца         5  300.000,00 

5. Уградња саобраћајних огледала        1  50.000,00 

 

 

 

3.8.1. Уређење парковских површина 

           3.8.1.1.Локалне парковске површине 

 

р.б. опис позиције обим по 

јед. 

мере 

напомена износ 

1. Уређење зелених површина и пратећих садржаја 

око Основне школе у Ратковцу - пренета обавеза 

Надзор - пренета обавеза                                                                                           

4.000 

m2 

 2.950.000,00 

50.000,00 

2. Кошење зелених површина 113.804 

m 

 1.500.000,00 

 

3. Израда техничке документације за трг Железничара 

- пренета обавеза 

6,63 ha  300.000,00 

4. Израда техничке документације за уређење 

површина у центру Јабучја - пренета обавеза 

78 a  336.000,00 

5. Израда техничке документације (ПЗИ) за уређење 

простора испред зграде општине                                                   

450 m2  250.000,00 

7. Уређење простора испред зграде општине 

Надзор 

450 m2  6.850.000,00 

150.000,00 

8. Израда техничке документације за изградњу 

градског трга са елементима парковског уређења           

Техничка контрола 

Изградња градског трга са елементима парковског 

уређења 

Надзор 

10 a  300.000,00 

30.000,00 

5.880.000,00 

120.000,00 

 

 

3.8.1.2. Травњаци са украсним шибљем 

 

Р.б. Опис позиције Јед. мере Напомен

а 

Износ 

1.  Уређење цвећа 5.000 

ком. 

 400.000,00 
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3.9.1. Карактеристике земљишта односно објеката на њима 

           3.9.1.1.   Локације намењене за изградњу објеката јавне намене; 

 

Р.б. Опис позиције Јед. мере Напомен

а 

Износ 

1. Клизалиште - пренета обавеза 

Клизалиште  

600 m2  3.000.000,00 

3.000.000,00 

2. Санација дела фасаде на згради општине - пренета 

обавеза 

Надзор - пренета обавеза 

120 m2  980.000,00 

20.000,00 

3. Завршетак радова на свлачионици у Непричави - 

пренета обавеза 

Надзор - пренета обавеза  

201 m2  1.940.000,00 

30.000,00 

4. Израда техничке документације за изградњу сеоске 

куће у Пепељевцу  

Техничка контрола                                                                           

Изградња сеоске куће у Пепељевцу 

Надзор 

347,26 

m2 

  

550.000,00 

50.000,00 

14.700.000,00 

300.000,00 

5. Извештај о затеченом стању свлачионице у 

Ћелијама 

110 m2  35.000,00 

6. Извештај о затеченом стању свлачионице у Јабучју 200m2  35.000,00 

7. Извештај о затеченом стању капеле у Врачевићу  130m2  35.000,00 

8. Извештај о затеченом стању за дом у Стрмову 140m2  35.000,00 

9. Израда техничке документације за изградњу 

затворене градске пијаце                                                                                     

Техничка контрола                                                                                                

Изградња градске затворене пијаце                                                     

Надзор      

   

300 m2   

600.000,00 

60.000,00 

16.700.000,00 

300.000,00 

         

3.9.1.2. локације за изградњу јавних објеката (образовање, култура, здравство, 

социјална заштита и сл.);  

 

 

Р.б. Опис позиције Обим 

по јед. 

мере 

Напомена Износ 

1. Завршетак спољашњег уређења терена 

предшколске установе „Лептирић“ - пренета 

обавеза  

Надзор - пренета обавеза     

Завршетак спољашњег уређења терена 

предшколске установе „Лептирић''   

Надзор              

Технички пријем –пренета обавеза 

Пројекат изведеног стања вртића – пренета обавеза   

890m2 Финанс.  

Средст.  

Обез. од 

Мин.привр

еде 

24.345.000,0 

17.388.869,5 

650.000,00 

 

9.800.000,00 

200.000,00 

600.000,00 

300.000,00 

2. Израда техничке документације за изградњу 

котларнице на биомасу школскo - спортскoг - 

здравственoг комплекса         

Надзор 

Изградња котларнице на био масу школско-

спортског-здравственог комплекса 

3 MW условно 

средствима 

Канц.за 

јавна 

улагања 

 

600.000,00 

300.000,00 

20.000.000,00 
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3. Пројекат изведеног стања амфитеатра ОШ „Миле 

Дубљевић“ - пренета обавеза 

1110 м2  290.000,00 

4. Идејни пројекат адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања објекта Средње школе 

''17. септембар'' у Лајковцу - пренета обавеза                                      

2.800 

m2 

 350.000,00 

5. Идејни пројекат адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања објекта ОШ Бајевац - 

пренета обавеза 

625 m2  200.000,00 

6. Израда техничке документације (ПЗИ) за извођење 

санације, адаптације и инвестиционог одржавања 

објекта Средње школе "17. септембар" у Лајковцу – 

пренета обавеза 

2.800 

m2 

 700.000,00 

7. Израда техничке документације (ПЗИ) за извођење 

санације, адаптације и инвестиционог одржавања 

објекта Основне школе "Миле Дубљевић" у 

Бајевцу, општина Лајковац – пренета обавеза 

625 m2  400.000,00 

8. Израда техничке документације за изградњу 

школске спортске хале у Јабучју            

Техничка контрола              

Изградња школске спортске хале у Јабучју           

Надзор 

800m2 Условно  

средст. 

Канц.за 

јавна 

улагања 

800.000,00 

80.000,00 

30.000.000,0400.0

00,00 

9. Радови на санацији, адаптацији и инвестиционом 

одржавању објекта средње школе „17.септембра“ 

Надзор на  санацији, адаптацији и инвестиционом 

одржавању објекта Средње школе „17. септембар“ 

у Лајковцу                                                

2.800 

м2 

 70.000.000,00 

 

 

1.500.000,00 

10. Радови на санацији, адаптацији и инвестиционом 

одржавању објекта средње школе „Миле 

Дубљевић" у Бајевцу                                                  

Надзор на санацији, адаптацији и инвестиционом 

одржавању објекта Основне школе "Миле 

Дубљевић" у Бајевцу                                                  

625 м2  30.000.000,00 

500.000,00 

11. Амбуланта  у Боговађи преко ундп 

додати 

164m2  4.500.000,00 

12. Изградња затвореног базена - пренета обавеза 

Надзор - пренета обавеза 

Изградња затвореног базена 

Надзор         

925m2 Финансира

ње 

средств.обе

з. кредит. 

21.700.000,00 

300.000,00 

32.000.000,00 

110.000.000,0 

450.000,00 

     

         3.9.1.3. значајнији комунални објекти који се реализују као самостални 

подухвати 

Р.б. Опис позиције Обим 

по јед. 

мере 

Напомена Износ 

1. Изградња постројења за пречишћавање отпадних 

вода у насељеном месту Словац - пренета обавеза      

Надзор - пренета обавеза                                                   

40m3  

 

 

27.600.000,00 

350.000,00 

2. Фекална мрежа и постројење за пречишћавање 

отпадних вода у Боговађи 

Надзор 

40m3 

2.800m 

40m3 

на дан 

 29.500.000,00 

500.000,00 
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ɸ 250 

 

3. Погон за пречишћавање отпадних вода – 

реконструкција - надзор - пренета обавеза 

180m3

на дан 

 150.000,00 

 

           3.9.1.4. Специфични објекти комуналне опреме  

 

Р.б. Опис позиције Јед. мере Напомена Износ 

1. Одржавање и санација дивљих депонија 2.000m2  1.000.000,00 

2. Чишћење дивљих депонија 2.000m2  1.000.000,00 

3. 

Пражњење контејнера                                                                            

8.900 

ком. 

 

14.400.000,00 

 

 

 

4.  ПРИКАЗ ИЗВОРА И УСЛОВА ФИНАНСИРАЊА ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА 

УРЕЂИВАЊУ ЗЕМЉИШТА 

 

За реализацију Програма планирају се средства  и то према слецдећим изворима прихода: 

1) Приходи од средстава буџетског фонда за заштиту животне средине     172.884.660,00 

динара 

2) Приходи од накнаде за коришћење минералних сировина                 360.907.700,00динара 

3) Општи приходи буџета                                                                               3.820.000,00 

динара 

4) Приходи по основу новчаних казни од прекршаја                                      4.983.350,00 

динара 
5) Приходи по основу уговора о кредиту                                              110.000.000,00 динара 

6) Приходи од Министарства привреде                                                     17.388.869,50 динара 

7) Приходи по основу сарадње са УНДП                                                  4.500.000,00 динара 

Условно финансирање: 

8) Приходи по уговору са Канцеларијом за јавна улагања                   150.000.000,00 динара 

9) Приходи по споразуму са ЕПС-ом                                                        50.000.000,00 динара 

 

 

У случају промене обима или структуре средстава за финансирање Програма приступиће 

се изради измена и допуна Програма, а његова садржина ће бити утврђена према 

критеријумима за избор појединачних позиција Програма.      

Радови на уређивању грађевинског земљишта који нису обухваћени овим Програмом, могу 

се изводити под условом да се обезбеде посебна средства за финансирање.  

 

5. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

 

 

Oдржавање јавних и зелених површина,зимско одржавање, одржавање и санацију дивљих 

депонија, прикључке на канализациону мрежу и канализационе шахте, као и одређене 

радове на канализационој и водоводној мрежи, Општинска управа повериће ЈП ''Градска 

чистоћа'' Лајковац, које ће их спроводити према сопственом  Програму пословања.  

За одређене активности, за које надзор није предвиђен Програмом, именоваће се надзор од 

стране Општинске управе. 

Носиоци активности утврђени овим Програмом имају право и обавезу да предузимају све 

прописане мере и радње у циљу његове реализације, а посебно да у име општине Лајковац, 
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покрећу одговарајуће поступке ради прибављања услова и сагласности, грађевинских 

дозвола, пријава почетка извођења радова и добијања употребне дозволе. 

Носиоци активности утврђени овим Програмом у обавези су да се старају о његовој 

реализацији и да о остварењу Програма подносе извештаје надлежним органима општине 

Лајковац.                                                               

 

                                     ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПО ПОЗИЦИЈАМА        

 

3.1.3   Решавање имовинско правних односа                                                3.400.000,00 

3.1.4   Планска документација                                                                        2.673.000,00 

3.1.3.     Инжењерско-техничка испитивања земљишта                                      700.000,00 

3.2.        Асанациони радови                                                                               2.000.000,00 

3.3.1.1. Објекти за захватање, довод и прераду сирове воде                        41.364.900,00 

3.3.1.2. Објекти за основни развод чиста воде                                               13.705.000,00 

3.3.1.3. Дистрибутивна мрежа                                                                           7.786.000,00 

3.4.1.1.  Одвођење отпадних (фекалних) вода                                               46.048.760,00 

3.4.1.2.  Одвођење атмосферских вода                                                              1.920.000,00 

3.4.1.3.  Општи систем каналисања                                                                   8.000.000,00 

3.4.1.4.  Црпне станице                                                                                      21.947.000,00 

3.4.1.5.  Постројења за пречишћавање отпадних вода                                     1.076.000,00 

3.5.1.1.  Разводна мрежа 0,4 KV                                                                          2.850.000,00 

3.5.1.2.  Мрежа јавне расвете                                                                             41.600.000,00 

3.6.1.1.  Транзитни и магистрални телекомуникациони водови                      3.550.000,00 

 3.7.1.1. Коловозне површине                                                                            19.107.800,00 

3.7.1.1.  А  Периодично одржавање локалних и некатегорисаних путева  

                                                                                                                              30.000.000,00 

3.7.1.1.  Б  Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева           47.062.900,00 

3.7.1.2.  Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе         12.953.350,00 

3.7.1.3.  Саобраћајна сигнализација                                                                  5.550.000,00 

3.8.1.1. Локалне парковске површине                                                            18.716.000,00 

3.8.1.2. Травњаци са украсним шибљем                                                             400.000,00 

3.9.1.1. Локације за изградњу објеката јавне намене                                  206.820.000,00 

3.9.1.2. Локације за изградњу јавних објеката                                            213.903.869,50 

3.9.1.3. Значајни комунални објекти који се реализују као самостални  

              подухвати                                                                                              58.100.000,00 

3.9.1.4.Специјални објекти комуналне опреме                                                 16.400.000,00 

 

 

 

 

                        ПРЕГЛЕД ПРЕМА НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА УСЛУГА 

 

1. Индивидуална потрошња 

3.3.1.1. Објекти за захватање, довод и прераду сирове воде                       41.364.900,00 

3.3.1.2. Објекти за основни развод чиста воде                                               13.705.000,00 

3.3.1.3. Дистрибутивна мрежа                                                                           7.786.000,00 

3.4.1.1.  Одвођење отпадних (фекалних) вода                                               46.048.760,00 

3.4.1.2.  Одвођење атмосферских вода                                                              1.920.000,00 

3.4.1.3.  Општи систем каналисања                                                                   8.000.000,00 

3.4.1.4. Црпне станице                                                                                       14.150.000,00 

3.4.1.5.  Постројења за пречишћавање отпадних вода                                     1.076.000,00 

3.5.1.1.  Разводна мрежа 0,4 KV                                                                          2.850.000,00 

3.5.1.2.  Мрежа јавне расвете                                                                                 600.000,00 
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3.6.1.1.  Транзитни и магистрални телекомуникациони водови                     3.550.000,00 

                                                                                                                          

                                                                                                                            141.050.660,00 

2.    Заједничка потрошња 

3.4.1.4.  Црпне станице                                                                                         7.797.000,00 

3.5.1.2.  Мрежа јавне расвете                                                                             41.000.000,00 

3.7.1.1. Коловозне површине                                                                             19.107.800,00 

3.7.1.1.  А  Периодично одржавање локалних и некатегорисаних путева  

                                                                                                                              30.000.000,00 

3.7.1.1.  Б  Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева           47.062.900,00 

3.7.1.2.  Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе         12.953.350,00 

3.7.1.3.  Саобраћајна сигнализација                                                                 5.550.000,00 

3.8.1.1. Локалне парковске површине                                                            18.716.000,00 

3.8.1.2. Травњаци са украсним шибљем                                                             400.000,00 

 

                                                                                                                       182.587.050,00 

 

    

Укупно индивидуална и заједничка потрошња            323.637.710,00 динара 

 

 

 

 

 

                              ПРЕГЛЕД ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОМ РАНГУ 

 

1. Магистрална мрежа 

 

3.3.1.1. Објекти за захватање, довод и прераду сирове воде                              41.364.900,00 

3.3.1.2. Објекти за основни развод чиста воде                                                         

13.705.000,00 
3.3.1.3. Дистрибутивна мрежа                                                                                 7.786.000,00 

3.4.1.3.  Општи систем каналисања                                                                        7.000.000,00 

3.4.1.4.  Црпне станице                                                                                            7.747.000,00 

3.5.1.2.  Мрежа јавне расвете                                                                                 41.000.000,00 

3.6.1.1.  Транзитни и магистрални телекомуникациони водови                            3.550.000,00 

3.7.1.1.  Б  Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева                 47.062.700,00 

3.7.1.3.  Саобраћајна сигнализација                                                                        5.200.000,00 

 

                                                                                                                               174.465.800,00 

 

 

2. Примарна мрежа 

 

3.4.1.1.  Одвођење отпадних (фекалних) вода                                               46.048.760,00 

3.4.1.3.  Општи систем каналисања                                                                         

1.000.000,00 

3.4.1.4.  Црпне станице                                                                                     14.150.000,00 

3.4.1.5.  Постројења за пречишћавање отпадних вода                                    1.076.000,00 

3.7.1.1. Коловозне површине                                                                          19.107.800,00 

3.7.1.1.  А  Периодично одржавање локалних и некатегорисаних путева  30.000.000,00                                                                                                                             

3.7.1.2.  Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе         11.953.350,00 

3.8.1.1. Локалне парковске површине                                                              3.000.000,00 
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3.8.1.2. Травњаци са украсним шибљем                                                             400.000,00 

 

                                                                                                                        126.735.910,00 

 

3. Секундарна мрежа  

 

3.4.1.2.  Одвођење атмосферских вода                                                             1.920.000,00 

3.5.1.1.  Разводна мрежа 0,4 KV                                                                        2.850.000,00 

3.5.1.2.  Мрежа јавне расвете                                                                               600.000,00 

3.7.1.2.  Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе           1.000.000,00 

3.7.1.3.  Саобраћајна сигнализација                                                                    350.000,00 

3.8.1.1. Локалне парковске површине                                                           15.716.000,00 

 

                                                                                                                       22.436.000,00 

 

 

Укупно магистарлна, примарна и секундарна потрошња      323.637.710,00 динара 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-173/17-II од 26.12.2017. године 

 

      

          СЕКРЕТАР                      ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

       Горан Илић,с.р.                    Живорад Бојичић,с.р. 

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

 

На основу члана 29. став 2. тачка 3. Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама (''Службени гласник РС'', број: 88/11 и 15/16) и члана 39. Статута општине 

Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 11/08), Скупштина општине 

Лајковац, на седници одржаној 26.12.2017. године, донела је  
 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ КОНЦЕСИОНОГ АКТА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

ГРАДСКО-ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Концесиони акт за поверавање обављања делатности градско-проградског 

превоза путника на територији општине Лајковац. 

 

Члан 2. 

 

 Задужује се Стручни тим, именован Решењем Скупштине општине Лајковац 

(''Службени гласник општине Лајковац'', број: 11/11 и 9/16) да се стара о реализацији 

Одлуке. 
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Члан 3. 

 

 Одлука о усвајању Концесионог  акта за поверавање обављања делатности градско-

проградског превоза путника на територији општине Лајковац ступа на снагу осмог дана 

од дана доношења, а објавиће у ''Службеном гласнику општине Лајковац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-173/17-II од 26.12.2017. године 

      

          СЕКРЕТАР                      ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

       Горан Илић,с.р.                 Живорад Бојичић,с.р. 

 

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

      

          ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ             

 

 

Концесиони акт за поверавање обављања делатности градско – приградског превоза 

путника на територији општине Лајковац 

 

 

 

 

 

 

Лајковац,  октобар 2017. године 
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Садржај: 

 

 

 Појам концесије  

 Предмет концесије 

 Разлози за давање концесије 

 Одузимање поверених послова 

 Утицај концесионе делатности на животну средину, на инфраструктуру и 

друге привредне области, на ефикасно функционисање техничко – 

технолошких система. 

 Минималне техничке, финансијске и искуствене квалификације које учесник 

у поступку мора да испуњава да би му се омогућило учествовање у поступку 

избора концесионара и преговарања 

 Рок трајања концесије – образложење предложеног рока 

 Подаци о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог 

улагања, начин плаћања, давања гаранција или других средстава обезбеђења 

за извршавање концесионих обавеза, права и обавезе концесионара према 

корисницима услуга које су предмет концесије и питања везана за подношење 

приговора од стране тих корисника, питања услова и начина вршења надзора, 

и цене и опште услове за коришћење добара и обављање делатности 

 

 Подаци о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог 

улагања, начин плаћања, давања гаранција или других средстава 

обезбеђења за извршавање концесионих обавеза 

 Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет 

концесије и питања везана за подношење приговора од стране тих 

корисника, питања услова и начина вршења надзора, као и општи услови 

за коришћење добара и обављање делатности 

 Цена комуналне услуге градског и приградског линијског превоза путника 

 

 Подаци о накнадама које плаћају концедент и концесионар 

 Оцена о потребном броју радних места и квалификоване радне снаге у вези са 

извршавањем концесије, уколико се предлаже да то буде елеменат 

концесионог акта 

 Подаци о другим уговорима за које се очекује да ће бити закључени пре, 

истовремено или после закључења јавног уговора, било у форми прилога 

јавног уговора, било као посебни уговори, ради остварења економске 

оправданости или комерцијалних потреба релевантног пројекта, као што су 

уговори о преносу права коришћења непокретних и покретних ствари, пренос 

односно уступање концесионару уговора које закључи јавно тело, преузимање 

запослених итд; 

 Предлог линија у градском и приградском линијском превозу путника на 

територији општине Лајковац 
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Законски прописи  који су коришћени при изради Предлога Концесионог акта 

 Закон о јавно – приватном партнерству и концесијама 

 Закон о комуналним делатностима  

 Закон о локалној самоуправи 

 Закон о јавним набавкама 

 Закон о превозу путника у друмском саобраћају 

 Одлука  о организацији и начину обављања градског и приградског линијског 

превоза путника на територији општине Лајковац 

 Општи акти локалне самоуправе 
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 Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско - 

приградског превоза путника на територији општине Лајковац 

 

 Појам концесије 

 

Чланом 10. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени 

гласник РС«, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) је дефинисано да је концесија у 

смислу овог закона, уговорно или институционално ЈПП са елементима концесије 

у коме је јавним уговором уређено комерцијално коришћење природног богатства, 

добра у општој употреби која су у јавној својини, односно добра у својини јавног 

тела или обављања делатности од општег интереса, које јавни партнер уступа 

приватном партнеру, на одређено време, под посебно прописаним условима, уз 

плаћање концесионе накнаде од стране приватног, односно јавног партнера, при 

чему приватни партнер сноси ризик везан за комерцијално коришћење предмета 

концесије. 

 

 Предмет концесије 

 

Организација обављања градског и приградског линијског превоза путника на 

територији општине Лајковац је у надлежности општине Лајковац, што је дефинисано 

одредбама Закона о  превозу путника у друмском саобраћају («Сл. гласник РС», бр. 

68/2015), Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр.129/2007 , 83/2014 и 

101/2016), Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/2011 и 104/2016), 

као и одредбама Одлуке  о организацији и начину обављања градског и приградског 

линијског превоза путника на територији општине Лајковац број: 06-99/15-II од 30.11.2015. 

године и Oдлуке о измени Одлуке о организацији и начину обављања градског и 

приградског линијског превоза путника на територији општине Лајковац број 06-98/17-II 

од 30.06.2017. године. 

Сходно наведеном, треба напоменути да је предмет концесије поверавање 

обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији 

општине Лајковац. 

 

 Разлози за давање концесије 

 

Разлози, односно оправданост за давање предметне концесије, садржани су у 

законској обавези општинe Лајковац да обезбеди организацију обављања градског и 

приградског линијског превоза путника на територији града, а што је дефинисано: 

 чланом 57. Закона о  превозу путника у друмском саобраћају («Сл. гласник 

РС», бр. 68/15) је дефинисано да јединице локалне самоуправе  уређују и 

обезбеђују, у складу са законом, организацију и начин обављања јавног превоза 

путника који се обавља на територији јединице локалне самоуправе и такси 

превоза 
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 чланом 65. став 1. тачка 2. Закона о  превозу путника у друмском саобраћају 

(«Сл. гласник РС», бр. 68/15) је дефинисано да  општинскa, односно градскa 

управa, односно управa надлежнa за послове саобраћаја врши регистрацију и 

оверу реда вожње за градски и приградски превоз,  

 чланом 20, тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр.129/07, 

83/14 и 101/2016) је дефинисано да општина преко својих органа у складу са 

Уставом и Законом уређује и обезбеђује обављање  и развој  комуналне 

делатности - линијског  градског и приградског превоза путника у друмском 

саобраћају,  

 чланом 2. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11 и 

104/2016) је дефинисано да су комуналне делатности у смислу овог закона 

делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних 

потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе 

дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, 

доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем, као и да су 

комуналне делатности делатности од општег интереса, али и да је као 

комунална делатност, између осталог, дефинисана и делатност  градског и 

приградског превоза путника, 

 чланом 4, став 1. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 

88/11 и 104/2016) је дефинисано да јединица локалне самоуправе, у складу са 

овим законом, обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за 

изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и 

технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних 

делатности и њихов развој, 

 чланом 4, став 3. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 

88/11 и 104/2016) је дефинисано да јединица локалне самоуправе уређује у 

складу са законом услове обављања комуналних делатности, права и обавезе 

корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин 

вршења надзора над обављањем комуналних делатности обезбеђујући 

нарочито: 

 

1) одговарајући обухват, обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева 

нарочито: здравствену и хигијенску исправност према прописаним стандардима и 

нормативима, тачност у погледу рокова испоруке, сигурност и заштиту корисника у 

добијању услуга, поузданост, приступачност и трајност у пружању услуга; 

2) развој и унапређивање квалитета и асортимана комуналних услуга, као и 

унапређивање организације рада, ефикасности и других услова пружања услуга; 

3) сагласност са начелима одрживог развоја, која су дефинисана посебним законом 

који уређује одређену комуналну делатност; 

4) ефикасно коришћење ресурса и смањење трошкова обављања комуналних 

делатности успостављањем сарадње две или више јединица локалне самоуправе и 

другим активностима када за то постоји могућност; 

5) конкуренцију у обављању делатности. 

 

 чланом 9. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11 и 

104/2016) којим је дефинисано да се поверавање обављања комуналне делатности 

врши на основу одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о начину 

обављања комуналне делатности и уговора о поверавању, осим када се оснива јавно 

предузеће, као и да се на поступак поверавања обављања комуналне 

делатности  чије се финансирање обезбеђује из буџета јединице локалне 

самоуправе, односно чије се финансирање обезбеђује у целости или делимично 
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наплатом накнаде од корисника комуналних услуга, примењују се одредбе закона 

којима се уређује јавно-приватно партнерство и концесије, 

 кроз организацију обављања градског и приградског линијског превоза путника 

на територији општине Лајковац потребно је обезбедити првенствено адекватан 

превоз ђака до школских установа, као и радника до радних места, али и других 

категорија грађана Лајковца, а који исказују захтеве за коришћењем услуга 

градско-приградског превоза путника за долазак до циљних дестинација, 

односно општина Лајковац је дужна да обезбеди потребан обим и квалитет 

комуналне делатности јавног превоза у зависности од потреба и материјалних 

могућности корисника услуга и материјалних могућности општине, а сходно 

члану 5. Одлуке  о организацији и начину обављања градског и приградског 

линијског превоза путника на територији општине Лајковац број: 06-99/15-II од 

30.11.2015. године и Oдлуке о измени Одлуке о организацији и начину 

обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији 

општине Лајковац број 06-98/17-II од 30.06.2017. године. 

 

Општина Лајковац заузима површину од 186 км2 и обухвата 19 насељених места. 

По подацима пописа из 2011. године број становника је 15.475. Удаљеност насељених 

места од административног центра и  магистралних путева креће се у распону од 5 до 30 

км. До насељених места саобраћа међумесни аутобуски превоз два пута дневно у кружним 

релацијама које обухватају више насељених места  и то у раним јутарњим и поподневим  

сатима, што не одговара потребама локалног становништва , а  нарочито не потребама 

ученика и радно ангажованих лица и то из разлога неусклађености са радним временом 

школских установа и радним временом запослених.Стога, постојеће линије проузрокују 

«празан ход», односно неефикасно управљање временом. Међумесни превоз тренутно 

обављају саобраћајна предузећа «Ластра» из Лазаревца и «Голуб» из Обреновца. Постоји и 

организован такси превоз али је исти ограниченог капацитета, скуп и нерациоалан из угла 

потреба и могућности већег дела становништва и не може бити замена за организован 

јавни превоз. 

 Превоз ученика основних школа у Јабучју са два издвојена одељења и у Лајковцу 

са десет издвојених одељења у сеоским подручјима  уговара се путем јавних набавки. 

Ученици са територије општине Лајковац који похађају средњу школу у Лајковцу 

делимично користе међумесни превоз за долазак и повратак из школе. У складу са 

Одлуком СО Лајковац на релацијама на којима постоји организован међумесни превоз 

путника Општина финансира куповину месечних карата за ученике којима тај превоз 

одговара. За релације на којима не постоји организован међумесни превоз путника 

ученицима се исплаћује накнада у новцу у висини цене карте за исту или сличну релацију. 

Рударски  басен Колубара Лазаревац за своје запослене , којих са територије општине 

Лајковац  има око 2000, организује сопствени уговорени тзв.»раднички» превоз.Остале 

категорије становништва-ученици средњих школа, запослени у јавном и приватном 

сектору,пензионери и др. не могу користити ове врсте превоза тако да за њих практично не 

постоји организован превоз. Средње образовање захтева гравитирање ученика ка 

административном центру независно од тога  да ли је средња школа на територији 

општине Лајковац или не јер значајан број ученика средње школе путује међумесним 

превозом у школе у суседним општинама за који је неопходна веза до и из Лајковца. Исто 

се односи и на део лица са територије општине Лајковац  запослених  на територији 

општине Лајковца или ван ње. И за једну и за другу категорију неопходно је обезбедити 

превоз у терминима који омогућују благовремен долазак у школу, односно на посао и 

одговарајући повратак.Постојеће међумесне линије задовољавају само потребу 

становништва насељеног места Лајковац 

Организовањем градског и  приградског линијског превоза на начин који је 

предмет ове концесије обезбеђује се превоз свим категоријама становништва,са свих 
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делова територије општине Лајковац у адекватним терминима  и на начин који задовољава 

потребе сваке поједначне  категорије  у погледу обима и времена превоза. 

По спровођењу концесије  створиће се  услови за уговарање поступка превоза свих 

ученика и основних и средње школе куповином месечних карата у преговарачком 

поступку по искључивом праву са концесионаром што ће произвести како сигурност у 

вршењу  услуге како за ученике тако и за превозника. 

Укидање месних канцеларија, реформа државних органа и процес регионализације  

намећу потребу за јачим интезитетом дневних миграција. Иста не може бити задовољена 

постојећим стањем које карактерише  недовољан број полазака и неефективност 

постојећих линија.  

Како општина Лајковац нема јавно предузеће које се бави обављањем делатности 

градског и приградског линијског превоза путника и како није потписан ниједан јавни 

уговор о обављању градског и приградског линијског превоза путника неопходно је 

спровести поступак реализације пројекта јавно–приватног партнерства са елементима 

концесије за обављање делатности од општег интереса из своје надлежности, односно 

поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-

приградском саобраћају на територији општине Лајковац, а сходно одредбама Закона о 

јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени гласник РС», бр. 88/2011, 15/2016 

и 104/2016). 

Поверавањем обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градском и 

приградском саобраћају на територији општине Лајковац је значајно са аспекта 

обезбеђивања адекватног превоза ђака до школских установа, радника до радних места, и 

других категорија грађана који исказују захтеве за коришћењем услуга линијског превоза 

путника за долазак до бираних одредишта, чиме се стварају потребни услови за нормално 

функционисање и  свакодневну комуникацију грађана општине Лајковац, нарочито 

социјално угрожених група и старих, самачких домаћинстава која немају другу 

алтернативу превоза до административног центра. 

У функционисању градског и приградског превоза путника користи се мрежа путне 

инфрастуктуре на територији општине Лајковац, односно постојећи државни и локални 

путеви. Реч је углавном о новоизграђеним и  путевима на  којма су вршене реконструкције 

скоријег датума. Исти је у функцији омогућавања мобилности и приступачности свим 

социјалним категоријама становништва. Такође, у функцији је повећања мобилности свих 

грађана уз рационално коришћење просторних, економских и еколошких ресурса 

предметног простора. 

 

 

 Права и обавезе јавног и приватног партнера 

 

Међусобна права и обавезе у реализацији пројекта ЈПП, са или без елемената концесије, 

уговорне стране уређују јавним уговором чија је садржина прописана чланом 46. Закона о 

јавно-приватном партнерству и концесијама. 

На питања која се односе на јавне уговоре, а која нису посебно уређена овим актом и 

Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама, примењују се одредбе закона 

којим се уређују облигациони односи. 

Јавни уговор садржи све одредбе, услове и друге клаузуле које јавни партнер сматра 

корисним за испуњавање задатка приватног партнера и за однос приватног партнера са 

другим учесницима који играју значајну улогу у реализацији ЈПП са или без елемената 

концесије. 

Јавним уговором ће бити уређено следеће: 

 

1) карактер и обим услуга које треба да обезбеди Превозник састоји се у следећем: 
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Пакет ''А'' линија у градско – приградском превозу путника 

1. Лајковац-Пепељевац-Стрмово-Придворица-Ратковац  

2. Лајковац-Рубрибреза-Непричава-Словац-Маркова Црква-Ратковац  

3. Лајковац-Врачевић-Наномир-Доњи Лајковац-Боговађа-Ћелије  

4. Лајковац-Словац-Степање-Бајевац-Руклада-село Лајковац  

 

     Пакет ''Б'' линија у градско – приградском превозу путника 

 

1. Лајковац-Лајковац село-Дубрава-Бубања-Виш-Старо село-Јабучје центар-

Лајковац  

2. Лајковац-Милановића рампа-Скобаљ-Доњи крај-Дабинац-Јабучје центар-

Лајковац 
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Превозник се обавезује да региструје редове вожње за наведене линије са минималним 

бројем полазака и повратака дневно по линији, а према Изјави Превозника из Конкурсне 

документације. 

 

2) расподела ризика између јавног и приватног партнера  
Превозник преузима одговорност за трошкове пословања. Средства за обављање 

комуналне делатности градско-приградског превоза путника на територији општине 

Лајковац обезбеђују се у целости из буџета Општине Лајковац. 

Општинско  веће ће за сваку годину утвдити категорије лица које ће остварити право на 

повлашћену цену превоза у градско-приградском саобраћају.    

 

3) одредбе о минималном захтеваном квалитету и стандарду услуга  

Минимални захтевани квалитет и стандард услуга при обављању комуналне делатности 

градско-приградског превоза путника на територији Општине Лајковац које Превозник 

мора  да испуни утврђују се у оквиру Јавног позива и Конкурсне документације. 

У случају промене возила и возача у току извршења уговора Превозник је дужан да одмах 

достави доказ да друго возило одговара условима из конкурсне документације и измену 

списка и пријаве Фонду-М образац. 

  

4) обим искључивих права приватног партнера  

Превозник има искључиво право обављања комуналне делатности градско-приградског 

превоза путника на територији општине Лајковац на утврђеним линијама градско-

приградског превоза;  

 

5) обим обавезе приватног партнера да зависно од случаја обезбеди измену услуга у 

току трајања уговора да би се удовољило измењеној стварној тражњи за услугом, 

њеном континуитету и њеном пружању под суштински истим условима свим 

корисницима, као и последице тога на накнаду (и трошкове финансирања) за 

приватног партнера  

Изузетно, Превозник може привремено из оправданих разлога вршити одступања од 

регистрованих линија, за које постоје регистровани и оверени редови вожње, у погледу 

скраћења, продужења и/или измене трасе линија, осим на линијама за превоз ученика у 

току трајања школске године о чему мора обавестити Службу за инспекцијске послове – 

Комуналну  инспекцију и благовремено информисати кориснике услуга, а према 

законским и подзаконским актима. 

Оправданим разлозима сматрају се разлози дефинисани Одлуком о организацији и начину 

обављања градско-приградског линијског превоза путника на територји општине Лајковац. 

 

6)  могући обим измена јавног уговора након његовог закључења, лица која имају 

право да то захтевају и механизам за усаглашавање тих измена;  

Након закључења јавног уговора не постоји могућност његове измене. 

 

7) јемства која треба да обезбеди приватни партнер  

У циљу извршења уговорних обавеза приликом закључења уговора Превозник је дужан да 

приложи банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 2,5% укупнe 

процењене вредности концесије понуде без ПДВ-а, са роком важности 30 дана  дуже од 

уговореног рока за испуњење уговорне обавезе, по потписивању уговора;  

Банкарска гаранција се враћа превознику по престанку рада због истека рока на који се 

овај уговор закључује или споразумног раскида уговора. 

 

8) покриће осигурањем које треба да обезбеђује приватни партнер; 

Превозник је дужан да има полису осигурања путника у јавном саобраћају од последица 

несрећног случаја. 
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9) расположиви правни лекови у случају да било која уговорна страна не изврши своје 

уговорне обавезе; 
Уговорне стране су сагласне да ће се за све што није предвиђено Уговором примењивати  

одредбе  Закона о облигационим  односима и другим важећим прописима. 

У случају евентуалног спора по Уговору, уговорне стране ће спорна питања решавати 

споразумно, а, уколико то није могуће, спор ће решавати пред Привредним судом у 

Ваљеву. 

 

10) мера у којој било која уговорна страна може бити изузета од одговорности за 

неизвршење или кашњење у испуњењу уговорних обавеза услед околности реално ван 

њене контроле (виша сила, промена закона и сл.);  

Уговорна страна може бити изузета од одговорности за неизвршење или кашњење у 

испуњењу уговорних обавеза услед више силе. 

 

11) рок трајања јавног уговора и права и обавезе уговорних страна након његовог 

истека, поступак продужења уговореног рока укључујући његове последице на 

финансирање пројекта; 

Општина поверава на временски период од 5 (пет) година, а Превозник прихвата обављање 

делатности градско–приградског превоза путника на територији општине Лајковац. 

 

12) разлози и последице превременог раскида (укључујући минималан износ који се 

мора исплатити јавном или приватном партнеру), уговорне казне  

Уговорна страна може раскинути Уговор под условом да обавести другу уговорну стану, 

као и кориснике услуга превоза у градско-приградском превозу путника, најкасније 30 

(тридесет) дана пре раскида Уговора, односно престанка обављања делатности: 

1) ако приватни партнер не обавља јавне радове или не пружа јавне услуге према 

стандардима квалитета за такве радове, односно услуге на начин како је договорено 

јавним уговором; 

2) ако приватни партнер не спроводи мере и радње неопходне ради заштите добра у 

општој употреби, односно јавног добра, ради заштите природе и културних добара; 

3) ако је приватни партнер дао неистините и нетачне податке који су били 

одлучујући за оцену његове квалификованости приликом избора најповољније 

понуде; 

4) ако приватни партнер својом кривицом не започне са извршавањем јавног 

уговора у уговореном року; 

5) ако приватни партнер обавља и друге радње или пропушта да обави неопходне 

радње које су у супротности са јавним уговором; 

6) ако је приватни партнер пренео на треће лице своја права из јавног уговора без 

претходног одобрења јавног партнера; 

7) у другим случајевима у складу са одредбама јавног уговора и општим правилима 

облигационог права и прихваћеним правним правилима за конкретну врсту 

уговора. 

Уколико Превозник престане са обављањем делатности линијског превоза путника у 

градско-приградском саобраћају на територији општине Лајковац на регистрованим 

линијама, за које постоје регистровани и оверени редови вожње, пре истека отказног рока 

од 30 (тридесет) дана, исти се обавезује да обезбеди превоз путника до истека рока од 30 

(тридесет) дана. 

Приватни партнер може једнострано раскинути јавни уговор у складу са овим законом, 

јавним уговором и општим правилима облигационог права, ако јавни партнер поступа на 

начин који доводи до неодрживости уговорног односа или који у потпуности ремети 

могућности приватног партнера у спровођењу јавног уговора. 

Разлози за раскид дефинишу се јавним уговором. 
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Пропусти јавног партнера могу бити: 

1) експропријација, заплена или одузимање имовине или удела приватног 

партнера од стране јавног партнера; 

2) пропуст јавног партнера у погледу плаћања доспелих исплата приватном 

партнеру; 

3) кршење обавеза из јавног уговора од стране јавног партнера које у значајној 

мери ремети или онемогућује приватног партнера у извршавању уговорних 

обавеза. 

На последице превременог раскида јавног уговора због пропуста јавног 

партнера примењују се посебна правила утврђена јавним уговором као и општа 

правила облигационог права 

 

 

13) меродавно право и механизам за решавање спорова;  

Уговорне стране су сагласне да ће се за све што није предвиђено овим Уговором 

примењивати  одредбе  Закона о облигационим  односима и другим важећим прописима. 

У случају евентуалног спора по Уговору, уговорне стране ће спорна питања решавати 

споразумно, а, уколико то није могуће, спор ће решавати пред Привредним судом у 

Ваљеву. 

 

14) евентуална права јавног партнера да приватном партнеру одобри закључење 

најважнијих подизвођачких уговора или уговора са зависним друштвима приватног 

партнера или са другим повезаним лицима или других уговора којима се поверава 

обављање одређених послова од стране приватног партнера трећим лицима, ако је такво 

поверавање предвиђено предлогом пројекта ЈПП, односно концесионим актом; 

Превозник (самостално/са подуговарачима/у оквиру конзорцијума) се обавезује да 

обезбеди обављање комуналне делатности градско-приградског превоза путника на 

територији општине Лајковац на утврђеним линијама. 

 

 Одузимање поверених послова 

 

Чланом 53, ставом 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 

(«Службени гласник РС», бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) је дефинисан начин престанка 

ЈПП-а, односно дефинисано је да ЈПП са или без елемената концесије престаје: 

 

1) испуњењем законских услова; 

 

2) раскидом јавног уговора због јавног интереса; 

 

3) споразумним раскидом јавног уговора; 

 

4) једностраним раскидом јавног уговора; 

 

5) правноснажношћу судске одлуке којом се јавни уговор оглашава ништавим или 

поништава. 

 

Чланом 53, ставом 2.  Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 

(«Службени гласник РС», бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) је такође дефинисано и да JПП 

са или без елемената концесије престаје испуњењем законских услова: 

 

1) истеком рока на који је закључен јавни уговор; 

2) смрћу приватног партнера, односно ликвидацијом или стечајем приватног партнера. 



26.12.2017. године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                         Број   11 

 

47 

 

 

Истим чланом, ставом 3.  је дефинисано и да изузетно од става 2. тачка 2) овог 

члана ЈПП са или без елемената концесије не мора престати ликвидацијом или стечајем 

члана конзорцијума, ако најмање један члан конзорцијума преузме неограничено 

солидарно обавезу испуњења дела јавног уговора члана конзорцијума који је ликвидиран, 

односно над којим је окончан стечајни поступак, уз претходну сагласност јавног партнера.  

Превремени раскид јавног уговора због пропуста приватног партнера је дефинисан 

чланом 54, ставом 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени 

гласник РС», бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016), а у коме се наводи да јавни партнер може 

једнострано раскинути јавни уговор у следећим случајевима: 

1) ако приватни партнер не обавља јавне радове или не пружа јавне услуге према 

стандардима квалитета за такве радове, односно услуге на начин како је договорено јавним 

уговором; 

2) ако приватни партнер не спроводи мере и радње неопходне ради заштите добра у општој 

употреби, односно јавног добра, ради заштите природе и културних добара; 

3) ако је приватни партнер дао неистините и нетачне податке који су били одлучујући за 

оцену његове квалификованости приликом избора најповољније понуде; 

4) ако приватни партнер својом кривицом не започне са извршавањем јавног уговора у 

уговореном року; 

5) ако приватни партнер обавља и друге радње или пропушта да обави неопходне радње 

које су у супротности са јавним уговором; 

6) ако је приватни партнер пренео на треће лице своја права из јавног уговора без 

претходног одобрења јавног партнера; 

7) у другим случајевима у складу са одредбама јавног уговора и општим правилима 

облигационог права и прихваћеним правним правилима за конкретну врсту уговора. 

 

Чланом 54, ставом 2. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 

(«Службени гласник РС», бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) је дефинисано да се 

критеријуми на основу којих јавни партнер утврђује постојање разлога за раскид јавног 

уговора из става 1. тач. 2) до 7) овог члана утврђују јавним уговором. 

Ставом 3. истог члана ја дефинисано да пре једностраног раскида јавног уговора, 

јавни партнер мора претходно писаним путем упозорити приватног партнера о таквој 

својој намери и одредити примерени рок за отклањање разлога за раскид јавног уговора и 

за изјашњавање о тим разлозима, где је ставом 4. поменутог члана дефинисано да ако 

приватни партнер не отклони разлоге за раскид јавног уговора у року из става 3. овог 

члана, јавни партнер раскида јавни уговор. 

Чланом 54, ставом 5. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 

(«Службени гласник РС», бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) је дефинисано да у случају 

једностраног раскида јавног уговора од стране јавног партнера, јавни партнер има право на 

накнаду штете коју му је проузроковао приватни партнер у складу са општим правилима 

облигационог права. 

Ставом 6. поменутог члана је дефинисано да се на последице превременог раскида 

јавног уговора због пропуста приватног партнера примењују посебна правила утврђена 

јавним уговором као и општа правила облигационог права. 

Чланом 54. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени 

гласник РС», бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) дефинисано је да приватни партнер може 

једнострано раскинути јавни уговор у складу са овим законом, јавним уговором и општим 

правилима облигационог права, ако јавни партнер поступа на начин који доводи до 

неодрживости уговорног односа или који у потпуности ремети могућности приватног 

партнера у спровођењу јавног уговора. 

Разлози за раскид дефинишу се јавним уговором. 

Пропусти јавног партнера могу бити: 
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1) експропријација, заплена или одузимање имовине или удела приватног партнера 

од стране јавног партнера; 

2) пропуст јавног партнера у погледу плаћања доспелих исплата приватном 

партнеру; 

3) кршење обавеза из јавног уговора од стране јавног партнера које у значајној 

мери ремети или онемогућује приватног партнера у извршавању уговорних обавеза. 

На последице превременог раскида јавног уговора због пропуста јавног партнера 

примењују се посебна правила утврђена јавним уговором као и општа правила 

облигационог права. 

 

 

 Утицај концесионе делатности на животну средину, на инфраструктуру и 

друге привредне области, на ефикасно функционисање техничко-технолошких 

система 

 

Сходно члану 4. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 

36/2009,72/2009......14/2016) систем заштите животне средине, у оквиру својих овлашћења , 

обезбеђују: 

1. Република Србија 

2. аутономна покрајина 

3. општина , односно град  

4. предузећа, друга домаћа и страна правна лица и предузетници који у обављању 

привредне и друге делатности користе природне вредности, угрожавају или 

загађују животну средину  

5. научне и стручне организације и друге јавне службе 

6. грађанин, групе грађана, њихова удружења, професионалне или друге 

организације. 

Сви субјекти система заштите животне средине дужни су да чувају и унапређују животну 

средину. 

 

У складу са чланом 5. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 

135/2004, 36/2009,72/2009......14/2016) у остваривању система заштите животне средине 

Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, правна и физичка 

лица одговорна су за сваку активност којом мењају или могу променити стање и услове у 

животној средини, односно за непредузимање мера заштите животне средине, у складу са 

законом. 

Правна и физичка лица дужна су да у обављању својих делатности обезбеде: рационално 

коришћење природних богатстава; урачунавање трошкова заштите животне средине у 

оквиру инвестиционих и производних трошкова, прописа, односно предузимање мера 

заштите животне средине, у складу са законом. 

Чланом 24. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 

36/2009,72/2009......14/2016) прописано је да се заштита ваздуха остварује предузимањем 

мера систематског праћења квалитета ваздуха, смањењем загађивања ваздуха загађујућим 

материјама испод прописаних граничних вредности и предузимањем техничко-

технолошких и других потребних мера за смањење емисије, праћењем утицаја загађеног 

ваздуха на здравље људи и животну средину. Мере заштите ваздуха обезбеђују очување 

атмосфере у целини са свим њеним процесима и климатским обележјима. 

Чланом 4. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“ бр. 

36/2009 и 88/2010) прописано је да субјекти заштите животне средине од буке на 

територији Републике Србије, у оквиру својих овлашћења, јесу: 

1) Република Србија; 

2) аутономна покрајина; 

3) општина, град, односно град Београд  
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4) привредна друштва, правна лица и предузетници која у обављању привредне делатности 

емитују буку  

5) научне и стручне организације и друге јавне службе, удружења, грађани, друга правна и 

физичка лица. 

Чланом 16. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“ бр. 

36/2009 и 88/2010) прописано је да машине, превозна средства, уређаји и опрема који се 

производе у Републици Србији или се увозе на територију Републике Србије морају, ради 

стављања у промет, односно употребу, бити усклађени са техничким прописима који се 

односе на гранични ниво буке под одређеним условима употребе, а релевантни подаци о 

буци у условима употребе морају бити означени на производу у складу са посебним 

прописима. 

Мере заштите од буке везане за избор и употребу машина, уређаја, средстава за рад и 

превозна средства спроводе се применом најбољих доступних техника које су технички и 

економски исплативе, у складу са законом. 

Извори буке који се користе за обављање делатности, а који се привремено користе или 

се трајно постављају у отвореном простору на нивоу тла, непокретне и покретне објекте 

или се користе на води или у ваздуху морају имати податке о нивоу звучне снаге коју 

емитују при прописаним условима коришћења и одржавања. 

У складу са чланом 46. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“ бр. 36/2009 и 

10/2013) покретни извори загађивања се могу користити и стављати у промет ако 

загађујуће материје у издувним гасовима из тих извора не прелазе граничне вредности 

емисије утврђене техничким прописима, у складу са законом. 

Емисије из покретних извора загађивања контролишу се приликом редовног, ванредног и 

контролног техничког прегледа, у складу са одговарајућим техничким прописом и 

законом којим се уређује безбедност саобраћаја. 

На територији општине Лајковац се у градском језгру повремено врши праћење 

концентрација сумпорних и азотних оксида и чађи. Такође, у складу са Одлуком о мерама 

заштите од буке („Службени гласник општине Лајковац“ бр. 1/12) повремено се прати и 

ниво комуналне буке. Резултати мерења су доступни на интернет страни Општине. 

Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у 

саобраћају на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 

102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016 , 7/2017 и 63/2017) прописани су 

услови које аутобуси морају да испуњавају у погледу емисије издувних гасова и 

производње буке. 

У циљу вођења саобраћајне еколошке политике јавни градски превоз има примат над 

путничким аутомобилима чију употребу треба дестимулисати. 

Успостављеним системом градског и приградског превоза обезбеђује се организован 

превоз већег броја путника по повољним ценама, али и шири друштвени интерес који се 

огледа у: 

 

 смањењу загушења у саобраћају  (мањој потрошњи горива и загађењу ваздуха, 

ефектнијем коришћењу транспортних средстава) 

 повећању безбедности саобраћаја,  

 мањој потрошњи горива приватних возила 

 мањем негативном утицају на животну средину по јединици путовања  

 очувању зелених површина (решава проблем недостатака паркинг простора) 

 смањењу степена угрожавања околине буком и загађивањем 

 повећању мобилности становништва и др 

 

Постизање циљева “одрживог развоја” и “квалитета живота” у односу на систем јавног 

превоза остварује се кроз вођење политике која као принцип узима мобилност 

становништва уз ограничено коришћење путничких аутомобила. 
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Заштита животне средине биће изражена у вишем степену када се успостави веће 

учешће јавног градског превоза у укупном транспорту путника, јер се у таквом систему 

смањује количина издувних гасова по превеженом путнику и укупна бука, на који начин се 

чува природна околинa и подиже ниво квалитета живота у граду. 

Такође, биће спречено уништавање зелених површина услед недостатка паркинг простора.  

 

Веће учешће јавног превоза у укупном транспорту путника доприноси и смањењу: 

- временских губитака у превозу,  

- ангажоване саобраћајне површине по превеженом путнику,  

- утрошка енергије.  

 

Развој и унапређење јавног градског и приградског превоза (ЈГПП) не може се посматрати 

независно од опште саобраћајне политике општине, јер је ЈГПП изложен конкуренцији 

индивидуалног превоза и такси превоза, па бољи и квалитетнији ЈГПП значи ограничено 

коришћење индивидуалних возила, контролисани број такси возила, као и побољшање 

саобраћајних услова у општини. 

 

 

 Минималне техничке, финансијске и искуствене квалификације које учесник 

у поступку мора да испуњава да би му се омогућило учествовање у поступку 

избора концесионара и преговарања 

 

Понуђач у поступку избора приватног партнера мора да испуњава одређене услове што 

потврђује одговарајућом документацијом коју прилаже уз образац пријаве, и то: 

 

ОСНОВНИ УСЛОВ предвиђен Законом о превозу путника у друмском саобраћају да: 

1. Да испуњава услов за обављање линијског превоза путника; 

доказ: Важеће решење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о 

испуњавању услова за обављање линијског превоза путника 

 

2. Да поседује минимално 12 аутобуса (од којих 4 могу бити мини бусеви) у власништву 

или по основу уговора о закупу или по основу уговора о лизингу у трајању  од најмање пет 

и по година од дана објављивања јавног позива 

доказ: оверене фотокопије саобраћајних дозвола, очитане  саобраћајне дозволе и 

оверене фотокопије уговора о закупу или уговора о лизингу. 

 

 

 

ДОПУНСКИ УСЛОВИ: 

 

 3. Да има најмање 3 године искуства у обављању линијског превоза путника у 

градском и приградском превозу на територији Републике Србије или посебног 

линијског превоза; 

доказ: оверене копије уговора за протекле 3 године рачунајући уназад од дана 

објављивања јавног позива 

4.  Да има сервис за одржавање возила или уговор о одржавању возила у трајању од 

најмање пет и по година од дана објављивања јавног позива; 

доказ: акт којим  доказује да може обављати делатност одржавања возила за превоз 

путника или оверена копија уговора о одржавању возила на период од најмање пет 



26.12.2017. године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                         Број   11 

 

51 

 

и по година од дана објављивања јавног позива са правним лицем или 

предузетником регистрованим за делатност шлеп службе односно сервисирања. 

 

 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 

 

Посебни услови се потврђују изјавама понуђача у поступку избора и то: 

 

- да је спреман да обезбеди и већи број резервних возила од минимално прописаних по 

пакетима у случају пада техничке исправности из било ког разлога,  

- да ће обезбедити минималан број запослених по возилу потребан за обављање превоза у 

складу са одредбама закона везаних за радно време возног особља, за редовно техничко 

одржавање и поправку возила, 

 да ће обнављати возни парк и одржавати старосну структуру у складу са поднетом 

пријавом,  

- да ће возила са којим конкуришу за рад на линијама градског и приградског превоза на 

територији општине Лајковац задовољавати услове у складу са одредбама:  

а) Закона о безбедности саобраћаја на путевима, посебно у погледу техничке исправности, 

техничких прегледа, регистрације и другог, 

б) Закона о превозу путника у друмском саобраћају, у погледу прописаних услова за 

градске и приградске аутобусе, 

в) Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила 

у саобраћају на путевима, техничким нормативима, стандардима донетим на основу Закона 

о стандардизацији и прописима о хомологацији појединих уређаја и опреме на возилима. 

г) Одлуком о јавном превозу путника на територији општине Лајковац и другим 

прописима који регулишу ову материју. 

д) Општих услова за рад на линијама јавног градског и приградског превоза путника у 

Лајковцу, техничком и естетском прегледу која је саставни део Конкурсне документације. 

 

 

 ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКАТА КОНЦЕСИЈЕ 

 

Реализацијом пројекта поверавања обављања делатности  градско- приградског превоза 

путника на територији општине Лајковац путем концесије која се предлаже овим актом за 

општину Лајковац  не настају непосредне финансијске обавезе односно општина Лајковац 

нема обавезу плаћања било какве  накнаде у новцу у сврху реализације пројекта и  за 

реализацију  предложеног концесионог акта нису потребна новчана средства. 

Ризик реализације пројекта сноси превозник који Општини доставља средства 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

Како  се концесија даје без накнаде, то, реализацијом пројекта, Општина Лајковац неће 

остварити ни приходе по основу наплате концесионе накнаде. 

Општина нема нових улагања у инфраструктуру - путеве и стајалишта јер ће превозници 

користити постојећу путну мрежу локалних путева који  су углавном новоизграђени у 

претходних неколико година. Трошкови редовног одржавања путева на територији 

општине Лајковац -крпљење рупа и сл. су од 2,5 -5,0 милиона годишње и њих општина 

финансира. По основу реализације пројекта Општина Лајковац имаће посредне 

финансијске обавезе по основу финансирања превоза ученика основних и средњих школа 

као и превоза запослених у органима Општине из буџета. Средства која су за ове намене до 

сада, издвајана из буџета  укупно су износила у просеку 25 милиона динара годишње што 

је за 5 година износило око 125 милиона динара .  Како општина у целости покрива 

трошкове превоза ученика основних и средњих школа према тренутним ценама 
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појединачних карата биће потребно око 25,5 милиона динара годишње што за  5 година  

износи 127,5 милиона односно за укупно 2,5 милиона динара више него до сад што је 

последица повећања цена превоза а не последица реализације концесије. Није искључена 

ни могућност да у поступку концесије понуђене цене превоза по појединим релацијама 

буду веће у односу на тренутне од 10-15% па би у том случају трошкови превоза ученика 

који се финансирају из буџета били додатно увећани за 2,5 до 3,8 милона годишње односно 

12,5 до 19  милиона укупно за 5 година. 

Уколико Скупштина општине Лајковац донесе Одлуку о субвенционисаним ценама јавног 

превоза за поједине категорије становништва то ће произвести нове посредне финансијске 

обавезе за општину а финансијски ефекти те одлуке ће се посебно процењивати приликом 

њеног доношења. За сада се не планирају субвенције за цене карата за пензионере јер се 

пензионерима из буџета општине већ исплаћују други видови помоћи. 

 

 Рок трајања концесије – образложење предложеног рока 

 

Чланом 18. закона о ЈПП и концесијама ("Сл. гласник РС" 88/2011, 15/2016, 104/2016) 

прописано је да се рок на који се закључује јавни уговор одређује на начин који не 

ограничава тржишну утакмицу више него што је то потребно да се обезбеди амортизација 

улагања приватног партнера и разуман повраћај уложеног капитала, истовремено 

узимајући у обзир ризик који је повезан са комерцијалним коришћењем предмета уговора, 

као и да рок не може бити краћи од пет година ни дужи од 50 година. 

Истим чланом је прописано да када се јавним уговором додељује концесија, рок се 

утврђује у складу са овим законом, осим ако рок на који се даје концесија није одређен 

посебним прописом којим се уређује област из које је предмет концесије. 

Концесија за градски и приградски јавни превоз расписује се на 5 година укупне 

процењене вредности 138.075.461,37 РСД без ПДВ-а из разлога што до сада на територији 

општине није никада функционисао организован јавни превоз и не може се на дужи рок 

предвидети кретање елемената који утичу на његово функционисање. Како су услови 

уговарања из јавног позива оштри а њихово поштовање обезбеђено финансијским 

средствима постоји  мало могућности за кориговање било ког елемента концесије у току 

реализације. Могуће су,такође, на дужи рок и значајне промене прописа који регулишу 

област комуналних услуга и друге промене у јавном сектору и на тржишту. 

По истеку уговора на 5 година следећа концесија може бити расписана на дужи рок јер ће 

на бази искуства у реализацији почетне концесије елементи бити предвиђени са већом 

сигурношћу. 

Образложење предложеног рока је садржано у одредбама Одлуке  о организацији и начину 

обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији општине 

Лајковац број: 06-99/15-II од 30.11.2015. године и Oдлуке о измени Одлуке о организацији 

и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији 

општине Лајковац број 06-98/17-II од 30.06.2017. године , као и у одредбама Закона о 

јавно–приватном партнерству и концесијама («Сл. гласник РС», бр. 88/11, 15/2016 и 

104/2016), где треба истаћи да је: 

 

 чланом 7. Одлуке  о организацији и начину обављања градског и приградског 

линијског превоза путника на територији општине Лајковац број: 06-99/15-II од 

30.11.2015. године и Oдлуке о измени Одлуке о организацији и начину 

обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији 

општине Лајковац број 06-98/17-II од 30.06.2017. године дефинисано да се 

поверавање делатности врши на време 5 (пет) година, што ће се прецизније 

одредити закључивањем, јавног уговора између Председника општине и 

изабраног превозника, 
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 чланом 18. Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама («Сл. гласник 

РС», бр. 88/11, 15/2016 и 104/2016) дефинисано да се рок на који се закључује 

јавни уговор одређује на начин који не ограничава тржишну утакмицу више 

него што је то потребно да се обезбеди амортизација улагања приватног 

партнера и разуман повраћај уложеног капитала, истовремено узимајући у 

обзир ризик који је повезан са комерцијалним коришћењем предмета уговора, 

али и да рок из става 1. овог члана не може бити краћи од пет година ни дужи 

од 50 година, уз могућност да се након истека уговореног периода закључи 

нови уговор уз избор приватног партнера на начин и у поступку прописаном 

овим законом, 

 чланом 18. Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама («Сл. гласник 

РС», бр. 88/11, 15/2016 и 104/2016) је такође дефинисано да када се јавним 

уговором додељује концесија, рок се утврђује у складу са овим законом, осим 

ако рок на који се даје концесија није одређен посебним прописом којим се 

уређује област из које је предмет концесије.  

 

 Подаци о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог 

улагања, начин плаћања, давања гаранција или других средстава обезбеђења 

за извршавање концесионих обавеза, права и обавезе концесионара према 

корисницима услуга које су предмет концесије и питања везана за подношење 

приговора од стране тих корисника, питања услова и начина вршења надзора, 

и цене и опште услове за коришћење добара и обављање делатности 

 

 Подаци о потребним новчаним и другим средствима и динамици 

њиховог улагања, начин плаћања, давања гаранција или других 

средстава обезбеђења за извршавање концесионих обавеза 

 

Што се тиче података о потребним новчаним и другим средствима и динамици 

њиховог улагања, начину плаћања и сл., треба истаћи да је чланом 15. Одлуке  о 

организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на 

територији општине Лајковац број: 06-99/15-II од 30.11.2015. године и  Oдлуке о измени 

Одлуке о организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза 

путника на територији општине Лајковац број 06-98/17-II од 30.06.2017. године 

дефинисано да се средства за обављање градског и приградског линијског превоза путника 

обезбеђују из цене услуге и из буџета општине, као и да ће Скупштина општине утврдити 

категорију лица која ће остварити право на повлашћену вожњу, као и висину субвенције. 

 

 Треба напоменути да ће давање гаранција или других средстава обезбеђења за 

извршавање концесионих обавеза бити дефинисано Јавним позивом, односно дефинисано 

да ће понуђач бити дужан да достави: 

 

 Меницу са меничним овлашћењем за озбиљност понуде у износу од 2,5% 

укупне процењене вредности концесије без ПДВ-а, са роком важности до 30 

дана дуже од дана јавног отварања понуде; 

 Писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију приликом 

достављања понуде и банкарску гаранцију за добро извршење посла у 

износу од 2,5% укупне процењене вредности концесије без ПДВ-а, са роком 

важности 30 дана  дуже од уговореног рока за испуњење уговорне обавезе, 

по потписивању уговора;  

 тражено менично овлашћење за озбиљност понуде и банкарска гаранција за 

добро извршење посла, морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на 

први позив без права на приговор и морају имати исправно попуњен рок, 
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износ и месну надлежност и не могу садржати: додатне услове, краће 

рокове од оних које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је 

одредио Наручилац, промењену месну надлежност за решавање спорова 

одређену у моделу Уговора, нити услове везане за пословну политику 

банака. 

 

 

 

 

 

 

 

 Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су 

предмет концесије и питања везана за подношење приговора од стране 

тих корисника, питања услова и начина вршења надзора, као и општи 

услови за коришћење добара и обављање делатности 

 

Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет 

концесије и питања везана за подношење приговора од стране тих корисника, питања 

услова и начина вршења надзора, као и општи услови за обављање предметне делатности, 

дефинисани су одредбама Закона о  превозу путника у друмском саобраћају («Сл. гласник 

РС», бр. 68/15), Одлуке  о организацији и начину обављања градског и приградског 

линијског превоза путника на територији општине Лајковац број: 06-99/15-II од 30.11.2015. 

године и Oдлуке о измени Одлуке о организацији и начину обављања градског и 

приградског линијског превоза путника на територији општине Лајковац број 06-98/17-II 

од 30.06.2017. године, Закона о јавно – приватном партнерству и концесијама («Сл. 

гласник РС», бр. 88/11, 15/2016, 104/2016), уз напомену да ће предметна тематика бити 

дефинисана и одредбама јавног уговора о поверавању обављања делатности градског и 

приградског линијског превоза путника на територији општине Лајковац. 

 Најзначајнија обавеза концесионара према корисницима услуга јесте обезбеђивање 

превоза грађана, а пре свега ђака до школа и радника до места запослења, на линијама 

градско-приградског линијског превоза путника у оквиру утврђених пакета линија. 

 Инспекцијски надзор над  обављањем делатности градског и приградског линијског 

превоза путника на територији општине Лајковац обављају надлежне инспекцијске службе 

(саобраћајна инспекција, комунална инспекција, инспекција рада и сл.). 

 

 

 Цена комуналне услуге градског и приградског линијског превоза 

путника 

 

Чланом 15. Одлуке  о организацији и начину обављања градског и приградског 

линијског превоза путника на територији општине Лајковац број: 06-99/15-II од 30.11.2015. 

године и Oдлуке о измени Одлуке о организацији и начину обављања градског и 

приградског линијског превоза путника на територији општине Лајковац број 06-98/17-II 

од 30.06.2017. године је дефинисано се средства за обављање градског и приградског 

линијског превоза путника обезбеђују из цене услуге и из буџета општине, као и да ће 

Скупштина општине утврдити категорију лица која ће остварити право на повлашћену 

вожњу, као и висину субвенције, али и да се цене комуналне услуге из става 1. овог члана 

образују се на основу елемената за образовање цена комуналних услуга прописаних 

одговарајућим законом. 
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Цена комуналне услуге превоза по километражи  биће један од критеријума вредновања 

понуда и превозници ће бити мотивисани да понуде повољније цене због отворене 

конкуренције. 

Цене превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији општине Лајковац 

уговарају се на основу понуде , а мењају се  на основу елемената за образовање цена 

комуналних услуга прописаних одговарајућим законом и мењају се у складу са тим 

законом, уз саласност Скупштине општине ,а по претходно образложеном захтеву 

превозника. 

 

 

 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ КОНЦЕСИЈЕ 

 

 

ЦК х ДЛ x БП x БД x период = процењена вредност концесије 

 

 

при чему је: 

ЦК – цена коштања превоза путника у ГП саобраћају по 1km, односно минимални 

трошкови превоза возилима која обављају делатност превоза путника у ГП саобраћају (овај 

податак је преузет са веб-странице ПУ ДС ''Србијатранспорт'' АД Београд- структура 

трошкова пословања у градском и приградском друмском путничком саобраћају), 

ДЛ – укупна дужина линија у ГП превозу на подручју Општине Лајковац, 

БП – број обавезних полазака (кружна линија -полазак + повратак) на свакој од линија 

посебно у току трајања школске године а посебно радним данима у току распуста 

БД -Број радних дана у току школске године и у току распуста (без викенда) 

период –број година  на који се поверава обављање ГП превоза путника, 

односно: 

 

1.За време трајања школске године 

(133,81 РСД/km) x 83.10 km x 5 x 180 дана x 5 година =50,038,249.50 РСД 

(133,81 РСД/km) x 98.60 km x 4 x 180 дана x 5 година =47,497,197.60РСД 

(133,81 РСД/km) x 21.50 km x 3 x 180 дана x 5 година =7,767,670.50 РСД 

(133,81 РСД/km) x 54.70 km x 2 x 180 дана x 5 година =13,174,932.60 РСД 

(133,81 РСД/km) x 161.10 km x 2 x 180 дана x 5 година =2,998,682.10 РСД 

 

2. За време распуста  

(133,81 РСД/km) x 161.10 km x 2 x 77 дана x 5 година =16,598,729.07 РСД 

3. Укупно(1+2): 138,075,461.37 РСД без ПДВ-а 

Напомена: Викендом нису предвиђени обавезни поласци,ни у току школске године ни 

у току распуста с тим што превозник може сам предложити увођење линија и 

викендом уколико налази да су исплативе. Дужина линија и број полазака по 

линијама дати су на основу минималног броја  полазака утврђених по  свакој линији 

из прилога   полазака по утврђеном предлогу линија у градском и приградском 

линијском превозу путника на територији општине Лајковац . 

 

Приходи 

 

1.Накнаде за превоз ученицима 

-основних школа –87.700,00 дневно х 180 дана х 5 година 78.930.000,00 

- средње школе -53.720,00 дневно х 180 дана х 5 година     48.348.000,00 

 



26.12.2017. године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                         Број   11 

 

56 

 

Дневни износ превоза ученика дат је на основу података о ценама карата, релацијама и 

броју ученика по релацијама за које је плаћен превоз школске 2016/2017 по спецификацији 

која се даје у прилогу акта. 

Узете су обзир само цене карата до границе општине Лајковац  за оне ученике који путују 

са територија других општина. 

Укупно за 1: 

- 127.278.000,00  дин.са ПДВ односно 115.707.272,73 дин без ПДВ 

Табеле броја ученика-путника по релацијама дају се у прилогу и саставни су део 

концесионе документације. 

 

 

 

2.Приходи од продаје карата осталим путницима 

 

ПР-Приход од продаје карата 

ПБП-просечан број путника по поласку према анализи по поласцима на постојећим 

међумесним линијама 13 

ПЦК-просечна цена карте према постојећим ценовнцима два правца  

 

- за време трајања школске године 

 

ПР=13 х 220 х 180 дана х 5 година – 2.574.000 дин 

- за време трајања распуста 

ПР=13 х 220 х 77 дана х 5 година – 1.101.100 дин 

Укупно 3.675.100 динара са ПДВ односно 3.341.000 дин без ПДВ 

Табела –анализа броја путника даје се у прилогу и саставни је део концесионе 

документације. 

Напомена:Мали просечан број путника по линији последица је непостојања редовног 

линијског превоза и довољног број полазака у складу са потребама и ту се по 

успостављању редовних линија очекује значајно повећање броја путника. 

3. Приходи од продаје карата пензионерима ван градског подручја 

ПР= БП х ПБП х 12 х ПЦК х 5 

БП-број пензионера ван градског подручја 

ПБП-процена просечног броја путовања у месецу  

(напомена:пензионери са села ретко долазе у град евентуално да подигну пензију или 

код лекара а ретко ко доноси робу за продају на градској пијаци.Аутобуски превоз 

користе углавном пензионери са најнижим пензијама. Пензионери са градског 

подручја најчешће путују у друге градове међумесним линијама и мало је вероватно 

да ће користити приградски превоз) 

ПР= 300 х 3 х 12 х 220 х 5 = 11.880.000 динара са ПДВ-ом односно 10.800.000,00 динара 

без ПДВ-а 

Подаци о броју пензионера преузети су из службене евиденције општине која се води 

за потребе исплате помоћи пензионерима са најнижим примањама. 

 

4. Приходи од продаје карата запосленима у приватним предузећима и јавним 

установама  

 

ПР= БЗП х БРД х 220 х 5 

БРД – број радних дана у години 

БЗП-број запослених путника у приватним предузећима и јавним установама на 

територији општине Лајковац који не користе уговорени превоз за запослене на 

основу прибављених података од предузећа која немају уговорен превоз за запослене. 
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230 х 257 х 220 х 5= 65.021.000 дин са ПДВ односно 59.110.000 дин без ПДВ 

 

 

Укупно Приходи 1+2+3+4   207.854.100,00 са ПДВ односно 188.958.272,73 без ПДВ 

 

Од чега су приходи  од продаје карата ученицима и осталим путницима по поласку 

према извршеној анализи превозника (1+2) познати и сигурни и износе 119.048.272,73 

динара без ПДВ-а  а приходи од продаје карата пензионерима и запосленима(3+4) су 

процењени на износ од 69.910.000 дин без ПДВ-а и представља приход који 

потенцијално може остварити превозник који добије концесију уколико привуче путнике 

који до сада нису користили аутобуски превоз услед непостојања организованог 

превоза на већем делу територије општине. 

 

Како само сигурни приходи од превоза ученика и путника у износу од 119.048.272,73 

динара нису довољни за покриће цене коштања превоза од 138,075,461.37 динара то је 

неопходно ради исплативости концесије део трошкова покрити од прихода потенцијалних-

нових корисника услуга и/или од повећања цена превоза. Могуће је део разлике 

надоместити кроз смањење трошкова по км услед боље искоришћености постојећих 

капацитета. Није искључена ни могућност да у поступку концесије, ради покрића разлике 

до укупне  цене коштања, понуђене цене превоза по појединим релацијама буду веће у 

односу на тренутне за  10 до15%. 

Директне субвенције превознику из буџета Општина Лајковац тренутно није у могућности 

да даје због законских ограничења у њиховом коришћењу. 

 

 Подаци о накнадама које плаћају концедент и концесионар 

 

Концесија се даје без накнаде. Реализацијом пројекта Општина Лајковац неће остварити 

приходе по основу наплате концесионе накнаде. 

Како ,у складу са чланом 30. став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени 

гласник РС“ бр.88/2011 и 104/2016) накнада за давање средстава за обављање комуналне 

делатности у јавној својини у закуп или на коришћење не може бити нижа од износа 

амортизације за средства која су предмет накнаде то би, у  конкретном случају,концесиона 

накнада могла бити  око 15.000.000,00 динара годишње што је амортизација на годишњем 

нивоу за дужину и врсту путева који ће се  користити за обављање приградског превоза 

према њиховој књиговодственој вредности и прописаним стопама амортизације. Реч је 

углавном о новоизграђеним и  путевима на  којма су вршене реконструкције скоријег 

датума.То би додатно увећало цену коштања а самим тим и дестимулисало потенцијалне 

учеснике да конкуришу по јавном позиву или значајно увећало понуђену цену услуге 

превоза. Стога, увођењем концесионе накнаде не би био постигнут примарни циљ-

несметано обављање градског и приградског превоза путника на територији општине 

Лајковац сходно потребама локалног становништва.  

 

 Оцена о потребном броју радних места и квалификоване радне снаге у вези са 

извршавањем концесије, уколико се предлаже да то буде елеменат 

концесионог акта 

 

Kонцесионар је дужан да обезбеди минималан број запослених по возилу потребан за 

обављање превоза у складу са одредбама закона везаних за радно време возног особља, за 

редовно техничко одржавање и поправку возила. 

 

 Подаци о другим уговорима за које се очекује да ће бити закључени пре, 

истовремено или после закључења јавног уговора, било у форми прилога 
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јавног уговора, било као посебни уговори, ради остварења економске 

оправданости или комерцијалних потреба релевантног пројекта, као што су 

уговори о преносу права коришћења непокретних и покретних ствари, пренос 

односно уступање концесионару уговора које закључи јавно тело, преузимање 

запослених итд; 

 

Осим јавног уговора неће бити закључења других уговора. 

 

 

 

 

 

 Предлог линија у градском и приградском линијском превозу путника на 

територији општине Лајковац 

 

Предлогом линија предвиђено је да се линије у градском и приградском линијском 

превозу путника на територији општине Лајковац поделе у два пакета линија: Пакет ''А'' 

и Пакет ''Б'', где ће у даљем тексту, поред предлога пакета линија у градском и 

приградском линијском превозу путника, бити представљен и преглед основних (са 

издвојеним одељењима) и средњих школа на територији општине Лајковац, број ученика 

по школама у школској 2016/17 години, преглед насељених места и броја становника који 

гравитирају одређеном пакету линија, као и преглед државних, општинских путних 

праваца и улица који се користе приликом  обављања градског и приградског линијског 

превоза путника на територији општине Лајковац. 

 

У оквиру предлога пакета линија у градском и приградском линијском превозу 

путника на територији општине Лајковац дат је и преглед школских установа, по 

насељеним местима у којима се налазе, али и по категорији путева који пролазе поред 

школских објеката, преглед броја ученика по појединим школским установама, преглед 

насељених места која гравитирају одређеном пакету линија, уз преглед броја становника у 

тим насељеним местима, као и преглед путне инфраструктуре, државних путева, 

општинских путева и улица, који се експлоатишу приликом функционисања градско-

приградског линијског превоза путника, по одређеним пакетима линија. 

 

 Предлог линија у градско - приградском превозу путника на територији 

општине Лајковац  

 

 Пакет ''А'' линија у градско – приградском превозу путника 

 

5. Лајковац-Пепељевац-Стрмово-Придворица-Ратковац (Линија 1. и мапа 

Линије 1. у прилогу) 

6. Лајковац-Рубрибреза-Непричава-Словац-Маркова Црква-Ратковац (Линија 

2. и мапа Линије 2. у прилогу), 

7. Лајковац-Врачевић-Наномир-Доњи Лајковац-Боговађа-Ћелије (Линија 3. и 

мапа Линије 3. у прилогу), 

8. Лајковац-Словац-Степање-Бајевац-Руклада-село Лајковац (Линија 4. и мапа 

Линије 4. у прилогу). 
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РАСТОЈАЊА ИЗМЕЂУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА 

ЛИНИЈА 1. ЛАЈКОВАЦ – ПЕПЕЉЕВАЦ – СТРМОВО – ПРИДВОРИЦА – РАТКОВАЦ 

 

1. Лајковац – Пепељевац продавница: ......................................................... 4,7 km; 

2. Пепељевац продавница – Пепељевац Карановац:...................................  1,5 km; 

3. Пепељевац Карановац – Пепељевац чесма: ............................................. 0,8 km; 

4. Пепељевац чесма – Пепељевац школа: .................................................... 0,9 km; 

5. Пепељевац школа – Стрмово Ранковићи: ................................................ 1,1 km; 

6. Стрмово Ранковићи – Стрмово раскрсница (продавница): ..................... 0,5 km; 

7. Стрмово раскрсница (продавница) – Стрмово дом: ................................ 0,8 km; 

8. Стрмово дом – Стрмово Живојиновићи: ................................................. 1,0 km; 

9. Стрмово Живојиновићи – Придворица кош: ........................................... 0,8 km; 

10. Придворица кош – Ратковац гробље: ....................................................... 2,1 km; 

11. Ратковац гробље – Придворица окретница: ............................................ 2,1 km; 

12. Придворица окретница - Ратковац гробље: ............................................. 2,1 km; 

13. Ратковац гробље - Придворица кош: ........................................................ 2,1 km; 

14. Придворица кош - Стрмово Живојиновићи: ............................................. 0,8 km; 

15. Стрмово Живојиновићи - Стрмово раскрсница (продавница): ........ .......0,2 km; 

16. Стрмово раскрсница (продавница) - Стрмово Ранковићи: .................... ..0,5 km; 

17. Стрмово Ранковићи - Пепељевац школа: ................................................ .1,1 km; 

18. Пепељевац школа – Лајковац: ................................................................... 4,7 km. 

________________________________________________________________________ 

          укупно:   27,8 km. 
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 Мапа линије 1  
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Линија1. Ред вожње, јутарња линија ( Средња школа - радници ) 
Стајалиште 

     Бр. 

1  2    3   4  5   6    7   8   9 10   11   12  13  14   15   16  17 18/ 0 

Време у 

одласку (Ђ+Р) 

  6:00 6:04 6:06 6:08 6:10 6:12 6:15 6:17 6:19 6:23 6:27 6:31 6:35 6:37 6:38 6:40 6:44 6:50 

Време у 

повратку (Ђ) 

13:48 13:51 13:53 13:56 13:59 14:01 14:03 14:06 14:08 14:12 14:16 14:20 14:24 14:26 14:27 14:29 14:33 13:40 

14;50 

Време у 

повратку (Р) 

15:18 15:21 15:23 15:26 15:29 15:31 15:33 15:36 15:38 15:42 15:46 15:50 15:54 15:56 15:57 15:59 16:03 15:10 

16:11 

 

         Линија 1 . Ред вожње, поподневна линија (Средња школа ) 
Стајалиште 

     Бр. 

1  2    3   4  5   6    7   8   9 10   11   12  13  14   15   16  17   18 

Време у 

одласку (Ђ) 

 **12:40                                     

12:48 

Време у 

повратку (Ђ) 

 19:08  19:12  19:14  19:16  19:19  19:21  19:23  19:26  19:28  19:32  19:40 19:41  19:42  19:43  19:44  19:47 19:49   19:00 

 19:57 

 

 

           Линија 1. Ред вожње   ( основна школа издвојено одељење   од I -IV) 
Стајалиште 

     Бр. 

1  2    3   4  5   6    7   8   9 10   11   12  13  14   15   16  17   18 

Време у 

одласку (Ђ) 

   7:00 7:04 7:06 7:09 7:11 7:13 7:15  7:18  7:20  7:24  7:28  7:32 7:40 7:41 7:42 7:45  

Време у 

повратку (Ђ) 

11:58 12:00 12:02 12:04 12:06 12:08 12:10 12:13 12:15 12:19 12:23 12:28 12:31 12:33 12:34 12:36 12;40 ** 
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РАСТОЈАЊА ИЗМЕЂУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА 

ЛИНИЈА 2. ЛАЈКОВАЦ – РУБРИБРЕЗА – НЕПРИЧАВА – СЛОВАЦ – МАРКОВА 

ЦРКВА – РАТКОВАЦ 

 

1. Лајковац – Рубрибреза Васићи: .................................................................  2,1 km; 

2. Рубрибреза Васићи – Рубрибреза Радивојевићи:......................................  0,6 km; 

3. Рубрибреза Радивојевићи – Непричава водовод: ...................................... 1,3 km; 

4. Непричава водовод – Непричава Путара: .................................................. 0,8 km; 

5. Непричава Путара– Словац центар: ........................................................... 2,2 km; 

6. Словац центар – Словац обор: .................................................................... 1,0 km; 

7. Словац обор – Маркова Црква Кумова воденица: ...................................... 0,8 km; 

8. Маркова Црква Кумова воденица – Маркова Црква школа: ...................... 0,7 km; 

9. Маркова Црква школа – Маркова Црква окретница: .................................. 1,1 km; 

10. Маркова Црква окретница - Маркова Црква школа: ................................. 1,1 km; 

11. Маркова Црква школа – Ратковац гробље: ................................................ 3,0 km; 

12. Ратковац гробље – Ратковац дом: ............................................................... 0,8 km; 

13. Ратковац дом – - Словац центар: ................................................................. 1,6 km; 

14. Словац центар - Непричава водовод: ......................................................... 3,2 km; 

15. Непричава водовод – Непричава школа (дом): .......................................... 2,2 km; 

16. Непричава- игралиште   ..............................................................................  1,0 km;        

17. Непричава школа (дом) - Лајковац: ............................................................. 6,2 km; 

________________________________________________________________________ 

          укупно:   28,7 km. 
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Мапа линије 2 
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Линија 2. Време плазака – ред вожње, јутарња линија ( средња школа, радници) 

 

 
Стајалиште 

     Бр. 

1  2    3   4  5   6    7   8   9 10   11   12  13  14   15   16  17/0 

Време у 

одласку (Ђ+Р) 

        6.00 6:03 6:08 6:11 6:15 6:21 6:25 6:37 6:31 

Време у 

повратку (Ђ) 

13:42 

** 

13:44 13:46 13:49 13:51 13:55 13:58 14:00 14:02 14:05 14:08 14:13 14:15 14:19 14:25 14:29 13:40 

14:39 

Време у 

повратку (Р) 

15:12 

** 

15:14 15;16 15:19 15:21 15:25 15:28 13:30 15:32 15:35 15:38 15:43 15:45 15:49 15:55 16:05 15:10 

16:09 

 

 

Линија 2. Време полазака- ред вожње, поподневна линија ( средња школа) 

 

 
Стајалиште 

     Бр. 

1  2    3   4  5   6    7   8   9 10   11   12  13  14   15   16  17/0 

Време у 

одласку (Ђ+Р) 

12:08 12:12 12:14 12:17 12:19 12:23 12:26 12:28 12:30 12:33 12:38 12:41 12:45 12:51 12:55 12:57 12:00 

13:10 

Време у 

повратку (Ђ) 

19:02 19:04 19:06 19:09 19:11 19:15 19:18 19:20 19:22 19:25 19:28 19:33 19:35 19:39 19:45 19:49 19:00 

19:59 
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РАСТОЈАЊА ИЗМЕЂУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА 

ЛИНИЈА 3. ЛАЈКОВАЦ – ВРАЧЕВИЋ – НАНОМИР – ДОЊИ ЛАЈКОВАЦ – БОГОВАЂА 

– ЋЕЛИЈЕ 

 

1. Лајковац – Врачевић почетна: ................................................................ 19,2 km; 

2. Врачевић почетна – Врачевић Жировњак:................................................ 0,8 km; 

3. Врачевић Жировњак – Врачевић школа: .................................................. 1,6 km; 

4. Врачевић школа – Врачевић Белеге: ........................................................ 1,6 km; 

5. Врачевић Белеге – Врачевић Читакова колиба: ....................................... 1,3 km; 

6. Врачевић Читакова колиба – Врачевић Жујовићи: .................................. 1,7 km; 

7. Врачевић Жујовићи – раскрсница Наномир: ............................................ 1,8 km; 

8. Раскрсница Наномир – Будина продавница: ............................................. 0,8 km; 

9. Будина продавница – Живчина кућа (Доњи Лајковац): .............................1,8 km; 

10. Живчина кућа (Доњи Лајковац) – Доњи Лајковац школа: ...................... 2,0 km; 

11. Доњи Лајковац школа – Живчина кућа (Доњи Лајковац): ...................... 2,0 km; 

12. Живчина кућа (Доњи Лајковац) – Боговађа школа: ................................ 1,5 km; 

13. Боговађа школа – Боговађа центар: ........................................................ 1,8 km; 

14. Боговађа центар – Ћелије: ....................................................................... 5,2 km; 

15. Ћелије – Силос......................................................................................    1,0 km; 

16. Силос- Елмонт......................................................................................    2,0 km; 

17. Елмонт - Лајковац: .................................................................................. 0,9 km; 

_______________________________________________________________________ 

          укупно:   47,2 km.
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Мапа линије 3 
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Линија 3. Време полазака-ред вожње, јутарња линија 

 
Стајалиште 

     Бр. 

1 2 3   4  5   6    7   8 9 10   11   12  13  14   15   16  17   0 

Време у одласку 

(Ђ+Р) 

5:50 5:52 5:56 5:59 6:02 6:10 6:12 6:16 6:20 6:24 6:27 6:30 6:39 6:41 6:45 6:47 6:49 6:50 

4:42? 

Време у повратку 

(Ђ) 

14:40 14:38 14:36 14:33 14:30 14:27 14:23 14:19 14:17 14:14 14:10 14:06 14:03 13:59 13:50 13:47 13:43 13:40 

 

Време у повратку 

(Р) 

16:10 16:08 16:06 16:03 16:00 15:57 15:53 15:49 15:47 15:44 15:40 15:36 15:33 15:29 15:20 15:17 15:13 15:10 

 

 

 

Линија 3. Време полазака – ред вожње, поподневна линија (средња школа) 

 
Стајалиште 

     Бр. 

1  2    3   4  5   6    7   8   9 10   11   12  13  14   15   16  17   0 

Време у 

одласку (Ђ) 

12:15 12:17    12:21 12:24 12:27 12:31 12:35 12:35 12:37 12:41 12:45 12:58 12:52 12:55 13:04 13:06 13:10 13:13 

11:40? 

Време у 

повратку (Ђ) 

19;56 19:54 19:50 19:47 19:44 19:41 19:39 19:37 19:32 19:28 19:24 19:21 19:18 19:09 19:07 19:04 19:02 19:00 

 

Линија 3. Време полазака –ред вожње, скраћена линија ( основна школа, настава пре подне ) 

 

 
Стајалиште 

     Бр. 

1  2    3   4  5   6    7   8   9 10   11   12 

Време у 

одласку (Ђ+Р) 

7:00 7:02 7:06 7:09 7:12 7:16 7:20 7:22 7:26 7:30 7:34 7:40 

Време у 

повратку (Ђ) 

13:38 13:36 13:32 13:29 13:26 13:22 13:18 13:16 13:14 13:10 13:06 13:00 
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РАСТОЈАЊА ИЗМЕЂУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА 

ЛИНИЈА 4. ЛАЈКОВАЦ – СЛОВАЦ – СТЕПАЊЕ – БАЈЕВАЦ – РУКЛАДА – СЕЛО 

ЛАЈКОВАЦ 

 

1. Лајковац – Словац: ....................................................................................  7,0 km; 

2. Словац – Степање (брдо):..........................................................................  1,2 km; 

3. Степање (брдо) – Степање каменолом: .................................................... 1,5 km; 

4. Степање каменолом – Степање Мирковићи: ........................................... 0,7 km; 

5. Степање Мирковићи – Бајевац школа: ..................................................... 0,8 km; 

6. Бајевац школа – Врховине раскрсница: .................................................... 2,7 km; 

7. Врховине раскрсница – раскрсница Мургаш Руклада: ............................ 1,5 km; 

8. Раскрсница Мургаш Руклада – Дубрава скретање: .................................. 4,0 km; 

9. Дубрава скретање – Виндија: .................................................................... 0,8 km; 

10. Виндија – Село Лајковац школа: ............................................................... 3,0 km; 

11. Село Лајковац школа – Лајковац: .............................................................. 1,9 km; 

_______________________________________________________________________ 

           укупно:  21,5 km. 
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Мапа линије 4 

 

 
 

 

Линија 4. Време полазака – ред вожње јутарња линија ( средња школа радници) 
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Стајалиште 

     Бр. 

1  2    3   4  5   6    7   8   9 10   11/0 

Време у одласку 

(Ђ+Р) 

? 6:00 

> 

6:04 6:06 6:09 6:13 6:18 6:21 6:27 6:29 6:32 

Време у повратку (Ђ) 14:23 14:11 14:07 14:05 14:02 13:58 13:53 13:50 13:46 13:44 13:40 
 

Време у повратку (Р) 15:53 15:41 15:37 15:35 15:32 15:28 15:23 15:20 15:16 15:14 15:10 

 

 

Линија 4. Врема полазака – ред вожње, поподневна линија ( средња школа) 

 
Стајалиште 

     Бр. 

1  2    3   4  5   6    7   8   9 10   11/0 

Време у одласку (Ђ) ? 12:40 

> 

12:44 12:46 12:49 12:53 12:58 13:01 13:07 13:09 13:15 

Време у повратку (Ђ) 19:51 19:39 19:32 19:29 19:23 19:18 19:15 19:09 19:07 19:04 19:00 
 

 

Линија 4. Време полазака – ред вожње, скраћена линија (  основна школа, издвојено одељење) 

 
Стајалиште 

     Бр. 

1  2    3   4  5   6    7 

Време у одласку (Ђ)  7;15 

> 

7:19 7:21 7:23 7:24 7:29 

7:35 7:31 

Време у повратку (Ђ)  13:26 13:22 13:20 13:00 > 13:04 > 13:09 > 

13:18 

 

13:14 
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Минимални број полазака по утврђеном предлогу линија у градском и приградском             

линијском превозу путника на територији општине Лајковац 

 

 

Период км Број полазака дневно 

линија 1. 

школ.год. 27.80 4 

школ.год. 4.70 1 

школ.год. 23.10 2 

распуст 27.80 2 

линија 2. 

школ.год. 20.20 1 

школ.год. 28.70 4 

распуст 28.70 2 

линија 3. 

школ.год. 28.00 5 

школ.год. 17.10 2 

распуст 28.00 2 

линија 4. 

школ.год. 21.50 3 

школ.год. 14.50 2 

распуст 21.50 2 

   линија 5. 

школ.год. 26.50 5 

школ.год. 25.10 4 

распуст 26.50 2 

линија 6. 

школ.год. 28.60 5 

школ.год. 17.00 4 

распуст 28.60 2 

Укупно за све линије 

школ.год. 83.10 5 

школ.год. 98.30 4 

школ.год. 21.50 3 

школ.год. 54.70 2 

школ.год. 24.90 1 

распуст 161.10 2 
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Напомене:  

 

1) На делу наведене територије налази се средња школа: 

 

 Средња школа „17 Септембар“ Лајковац 

 

Назив насељеног места 

 

Средња школа 

 

Пут поред кога се 

налази основна 

школа 

Лајковац Средња школа „17 Септембар“ Лајковац  
 

ул. Вука Караџића 

 

 

2) На делу наведене територије налазе се основне школе: 

 

 одељења са осам разреда у Лајковцу, Боговађи и Бајевцу 

 

Назив насељеног места 

 

Основна школа / одељење 

 

Пут поред кога се 

налази основна 

школа 

Лајковац 

 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- Лајковац  

 

 

Ул. Светог Саве 

 

Боговађа 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- Лајковац (издвојено одељење Боговађа) 

 

 

Државни пут IIa 

175 

Бајевац 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- Лајковац (издвојено одељење Бајевац) 

 

Државни пут IIa 

144 

 

IB 22 (Ибарска магистрала) 

IB 27 (М-4) 

 

Стара 

категоризација 

Нова 

категоризација 

Путни правац 

Р-101 IIa 144   Обреновац-Стублине-Уб-Словац 

Р-101а IIa 145 Стублине-Бргуле-Лајковац 

Р-205 IIa 175 Жупањац-Боговађа-Мионица-Дивчибаре 

Р-271 II B 361   Лајковац-Боговађа-Љиг-Горњи Милановац 

Р-205B II B 362 Маљевић-Латковић-Дудовица-Лазаревац 

 

 

 одељења са четири разреда налазе се у Ратковцу, Пепељевцу, Марковој 

Цркви, Непричави, село Лајковцу, Ћелијама и Врачевићу.  
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Назив насељеног места 

 

Основна школа / одељење 

 

Пут поред кога се 

налази основна 

школа 

Ратковац 

 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- Ратковац 

 Издвојено одељење – Ратковац 

 

Локални пут 

Пепељевац 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- Пепељевац 

 Издвојено одељење – Пепељевац 

 

Локални пут 

Маркова Црква 

 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- Маркова Црква 

 Издвојено одељење – Маркова црква 

 

Локални пут 

Непричава 

 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- Непричава  

 Издвојено  одељење  -   Непричава 

 

Локални пут 

Село Лајковац 

 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- село Лајковац  

 Издвојено одељење -     село Лајковац 

 

 

Локални пут 

Ћелије 

 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- Ћелије  

 Издвојено одељење - Ћелије 

 

Локални пут I B 22 

Врачевић 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- Врачевић 

 Издвојено одељење – Врачевић 

 

Локални пут 

 

 

 

 

 

 

 

 Преглед броја ученика у основним школама / издвојеним одељењима и 

средњој школи обухваћеним пакетом ''А'' линија ЈГПП – а на територији 

општине Лајковац – у школској години 2016/2017 
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Назив насељеног места 

 

Основна школа / издвојено одељење 

 

Број ученика 

путника 

Лајковац Средња школа „17 Септембар“ Лајковац  252 

Лајковац 

 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- Лајковац  

 

194 

 

Боговађа 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- Лајковац (издвојено одељење Боговађа) 

 

63 

Бајевац 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- Лајковац (издвојено одељење Бајевац) 

 

41 

Пепељевац 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- Пепељевац 

 

 Издвојено одељење – Пепељевац 

 

12 

Укупно Све школе 562 

 

3) Линије су кружне линије и обављају се у оба смера. 

 

 

 

 

4) ''Пакет А'' линија у градско-приградском превозу путника на територији општине 

Лајковац обухвата следећа насељена места: 

 

 Придворица 

 Ратковац 

 Стрмово 

 Пепељевац 

 Маркова Црква 

 Словац 

 Непричава 

 Рубрибреза 

 Врачевић 

 Боговађа 

 Доњи Лајковац 

 Ћелије 

 Бајевац 

 Лајковац 

 Лајковац село 

 Степање 
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  Број становника који гравитира  пакету ''А'' линија у градско – приградском 

превозу путника на територији општине Лајковац – укупан број пописаних 

лица и укупан број становника 

 

 

Назив насељеног места – 

општина Лајковац 

Укупан број 

становника 

 

 

Укупно 

 

11695 

Лајковац варош 3249 

Лајковац село 2107 

Бајевац 611 

Ћелије 701 

Доњи Лајковац 415 

Боговађа 479 

Врачевић 873 

Рубрибреза 802 

Непричава 606 

Словац 270 

Маркова Црква 111 

Пепељевац 666 

Стрмово 306 

Ратковац 309 

Придворица 190 

 

 

 

 

* Извор података – Република Србија - Републички завод за статистику -  Statistical 

Office of the Republic of Serbia – Попис становништва, домаћинстава и станова у 

Републици Србији 2011. – ПРВИ РЕЗУЛТАТИ 

5) ''Пакет А'' линија у градско-приградском превозу путника на територији 

општине Лајковац подразумева коришћења следећих путних праваца: 

 

 Државни (бивши магистрални) путеви IБ реда 

 

 

 Бр 22 (Београд-Љиг-Горњи Милановац-Прељина-Краљево-Рашка-

Нови Пазар-Рибариће-државна граница са Црном Гором), 

 Бр 27 (Гранични прелаз Трбушница-Лозница-Осечина-Ваљево-

Лајковац-Ћелије-Лазаревац-Аранђеловац-Крчевац-Топола-Рача-

Свилајнац).  
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 Државни путеви II реда и бивши регионални путеви 

 

 

 II A 175 (Жупањац-Боговађа-Мионица-Брежђе-Дивчибаре-Каона) ,  

 

 II A 144 (Обреновац-Стублине-Уб-Словац),  

  

*Сви државни путеви на територији општине Лајковац имају савремени коловоз. 

 

 

 Општински (локални) путеви (Одлука о локалним путевима) 

 

 Пакет ''Б'' линија у градско – приградском превозу путника 

 

 

3. Лајковац-Лајковац село-Дубрава-Бубања-Виш-Старо село-Јабучје центар-

Лајковац (Линија 5. и мапа Линије 5. у прилогу), 

4. Лајковац-Милановића рампа-Скобаљ-Доњи крај-Дабинац-Јабучје центар-

Лајковац (Линија 6. и мапа Линије 6. у прилогу), 
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РАСТОЈАЊА ИЗМЕЂУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА 

ЛИНИЈА 5. ЛАЈКОВАЦ – СЕЛО ЛАЈКОВАЦ – ДУБРАВА – БУБАЊА – ВИШ – СТАРО 

СЕЛО – ЈАБУЧЈЕ ЦЕНТАР - ЛАЈКОВАЦ 

 

1. Лајковац – Село Лајковац: .................................................................... 1,7 km; 

2. Село Лајковац – Мирковића сокак:....................................................... 2,6 km; 

3. Мирковића сокак – Чађина кућа: ...........................................................0,9 km; 

4. Чађина кућа – Ковачи I (скретање): ...................................................... 0,4 km; 

5. Ковачи I (скретање) – Ковачи II (Бусина кућа): ................................... 0,4 km; 

6. Ковачи II (Бусина кућа) – Дубрава: ...................................................... 1,0 km; 

7. Дубрава – Ћатића сокак: ....................................................................... 1,9 km; 

8. Ћатића сокак – Милић (Тејић): .............................................................. 0,9 km; 

9. Милић (Тејић) – раскрсница Бајић-Радованчевић: ............................... 0,6 km; 

10. Раскрсница Бајић-Радованчевић – Јабучје центар: ............................... 1,4 km; 

11. Јабучје центар – Јабучје Томићи: .......................................................... 0,9 km; 

12. Јабучје Томићи – Негића сокак: ............................................................. 0,5 km; 

13. Негића сокак – Грчића сокак: ................................................................. 1,0 km; 

14. Грчића сокак – Ракићи трафо станица: .................................................. 0,6 km; 

15. Ракићи трафо станица – Виш продавница: ............................................. 0,5 km; 

16. Виш продавница – Бубања игралиште: .................................................. 0,7 km; 

17. Бубања игралиште – Виш продавница: .................................................. 0,7 km; 

18. Виш продавница – Ракићи трафо станица: ............................................. 0,5 km; 

19. Ракићи трафо станица – Грчића сокак: .................................................. 0,6 km; 

20. Грчића сокак – Негића сокак: ................................................................. 1,0 km; 

21. Негића сокак – Ташићи раскрсница: ...................................................... 0,4 km; 

22. Ташићи раскрсница – Негићи: ................................................................ 0,3 km; 

23. Негићи – Јабучје центар: ......................................................................... 0,8 km; 

24. Јабучје центар – Јабучје Савић: .............................................................. 1,8 km; 

24 а). Јабучје Савић – Јабучје Гај (Радовановића кућа)   ............  0,8 km 

24 b). Јабучје гај (Радовановића кућа) - раскрсница Смиљанићи.... 0,5 km 

24 в). Раскрсница Смиљанићи – Јабучје Ђорића кућа ........      0,5 km 

24 г) Ђорића кућа – Петровићи.........................................      1.0 km 

24 д) Петровићи – Јабучје центар ....................................     1.7 km 

 

 

25. Јабучје Савић – Јабучје Милановићи: ....................................................   0,7 km; 

26. Јабучје Милановићи – Милановића рампа: ..........................................   0,5 km; 

27. Милановића рампа – Борверк: ...................................................................  1,2 km; 

28. Борверк – Лајковац: .................................................................................  2,0 km; 

_____________________________________________________________________ 

            укупно:            26,5 km 

 

 

Стајалишта на линији 5, школски поласци, мељају се у односу на основну линију и 

додају се нова стајалишта.  
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  Мапа линије 5 
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Линија 5. Ред вожње – полазака (ђаци средње школе, радници) – јутарња линија 
Стајалиште 

     Бр. 

1  2    3   4  5   6    7   8   9 10   11   12  13  14   15   16  17   18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Време у 

одласку 

(Ђ+Р) 

5:50 5:54 5:59 6:01 6:02 6:03 6:06 6:10 6:12 6:15 6:17 6:68 6:20 6:21 6:22 6:23 6:24 6:25 6:26 6:28 6:29 6:30 6:32 6;36 6:38 6:39 6:42 6:50 

Време у 

повратку(Ђ) 

14.34 14:30 14:25 14:23 14:22 14:21 14:18 14:14 14:12 14:10 14:08 14:07 14:05 14:04 14:03 14:02 14:01 14:00 13:59 13:57 13:56 13:55 13:53 13:51 13:49 13:48 13:45 13:40 

Време у 

повратку 

(Р) 

15:10 15:14 15:19 15:21 15:22 15:23 15:26 15:30 15:32 15:35 15:37 15:38 15:40 15:41 15:42 15:43 15:44 15:45 15:46 15:48 15:49 15:50 15:52 15:56 

 

 

15:49 

 

 

15:59 

 

 

16:02 16:07 

Линија 5. Време полазака – ред вожње, поподневне линије (средња школа ) 
Стајал

иште 

     Бр. 

1  2    3   4  5   6    7   8   9 10   

11 

  

12 

 13  14   

15 

  

16 

 17   18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Време 

у 

одласк

у (Ђ) 

 

12:

40 

 

12:

44 

 

12:

49 

 

12:

51 

 

12:

52 

 

12:

53 

 

12:

56 

 

13:

00 

 

13:

02 

 

13:

05 

 

13:

07 

 

13:

08 

 

13:

10 

 

13:

11 

 

13:

12 

 

13:

13 

 

13:

14 

 

13:

15 

 

13:

16 

 

13:

18 

 

13:

19 

 

13:

20 

 

13:

22 

 

13:

26 

 

13:

28 

 

13:

29 

 

13:

32 

 

13:

40 

Време 

у 

поврат

ку (Ђ) 

19.

00 

19:

04 

19:

09 

19:

11 

19:

12 

19:

13 

19:

16 

19:

20 

19:

22 

19:

25 

19:

27 

19:

28 

19:

30 

19:

31 

19:

32 

19:

33 

19:

34 

19.

35 

19:

36 

19:

38 

19:

39 

19:

40 

19:

42 

19:

46 

19:

48 

19:

49 

19:

52 

20:

00 

Линија 5 Време полазака – ред вожње, скраћена линија ( ош Јабучје ) од V- VIII и I –IV пре подне 
Стајали

ште 

     Бр. 

1  2    3   4  5   6    7   8   9 10   11   12  13  14   15   16  17   18 19 20 21 22 23 24 24а 24б 24в 24г 24д 

Време у 

одласку 
(Ђ) 

 6:3

0 

6:3

4 

6:3

8 

6:3

9 

6:4

1 

6:4

4 

6:4

8 

6:5

0 

6:5

3 

6:5

5 

6:5

6 

6:5

7 

6:5

8 

6:5

9 

7:0

0 

7:0

1 
7:0

2 

7:0

3 

7:0

5 

7:0

7 

7:0

8 

7:0

9 

7:1

3 

7:1

4 

7:1

6 

7:1

7 

7:1

9 

7:2

0 

7:2

1 

Време у 

повратк
у (Ђ)I-

IV 

 12:

31 

12:

28 

12:

23 

12:

22 

12:

20 

12:

17 

12:

13 

12:

11 

12:

08 

12:

06 

12:

05 

12:

04 

12:

03 

12:

02 

12:

01 

12:

00 

11:

59 

11:

58 

11:

56 

11:

54 

11:

53 

11:

52 

11:

40 

11:

40 

11:

42 

11:

43 

11:

45 

11:

46 

11:

48 

Време у 

повратк
у (Ђ) V-

 13:

04 

13:

01 

12:

56 

12:

55 

12:

53 

15:

50 

12:

47 

12:

45 

12:

42 

12:

40 

12:

39 

12:

38 

12:

37 

12:

36 

12:

35 

12:

34 

12:

33 

12:

32 

12:

29 

12:

28 

12:

27 

12:

26 

12:

14 

12:

14 

12:

16 

12:

17 

12:

19 

12:

20 

12:
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VIII 22 

 

 

Линија 5 Време полазака – ред вожње, скраћена линија ( ош Јабучје ) од V- VIII и I –IV после подне 

 
Стајал

иште 

     Бр. 

1  2    3   4  5   6    7   8   9 10   

11 

  

12 

 13  14   

15 

  

16 

 17   

18 

19 20 21 22 23 24 24а 24

б 

24

в 

24г 24

д 

Време 

у 

одласк

у (Ђ 

До

л. 

V-

VI

II 

11:

30 

11:

33 

11:

38 

11:

39 

11:

41 

11:

44 

11:

48 

11:

49 

11:

52 

11:

54 

11:

55 

11:

56 

11:

57 

11:

58 

11:

59 

12:

00 

12:

01 

12:

02 

12:

04 

12:

06 

12:

07 

12:

08 

12:

14 

12:

14 

12:

16 

12:

17 

12:

19 

12:

20 

12:

22 

Време 

у 

поврат

ку (Ђ) 

св

и 

19:

00 

18:

57 

18:

52 

18:

51 

18:

49 

18:

46 

18:

42 

18:

41 

18:

38 

18:

36 

18:

35 

18:

34 

18:

33 

18:

32 

18:

31 

18:

30 

18:

29 

18:

28 

18:

26 

18:

24 

18:

23 

18:

22 

18:

10 

18:

12 

18:

13 

18:

14 

18:

15 

18:

16 

18:

18 

Време 

у 

одласк

у (Ђ 

 

I-

IV 

12:

30 

12:

33 

12:

38 

12:

39 

12:

41 

12:

44 

12:

48 

12:

49 

12:

52 

12:

54 

12:

55 

12;

56 

12:

57 

12:

58 

12:

59 

13:

00 

13:

01 

13:

02 

13:

04 

13:

06 

13:

07 

13:

08 

13:

14 

13:

15 

13:

17 

13:

18 

13:

19 

13:

20 

13:

22 
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РАСТОЈАЊА ИЗМЕЂУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА 

ЛИНИЈА 6.           ЛАЈКОВАЦ – МИЛАНОВИЋА РАМПА – СКОБАЉ – ДОЊИ КРАЈ – 

ДАБИНАЦ –  ЈАБУЧЈЕ ЦЕНТАР – ЛАЈКОВАЦ 

1. Лајковац – Борверк: ...................................................................................   1,9 km; 

2. Борверк – Милановића рампа: .................................................................   1,2 km; 

3. Милановића рампа – Шеринка (Парцан): .................................................  1,0 km; 

4. Шеринка (Парцан) – Жуто брдо (Ивановићи): ......................................  0,9 km; 

5. Жуто брдо (Ивановићи) – Грчића рампа: .............................................. 1,0 km; 

6. Грчића рампа – Геџина продавница (Радивојевића сокак): ....................  0,7 km; 

7. Геџина продавница (Радивојевића сокак) –железничка станица: ..........  1,4 km; 

8. Железничка станица – Грчића кућа (скретање фарма): ........................ 1,7 km; 

9. Грчића кућа (скретање фарма) – Скобаљ Милутиновићи: .................... 1,0 km; 

10. Скобаљ Милутиновићи – Скобаљ (скретање Требеж): .........................  0,5 km; 

11. Скобаљ (скретање Требеж) – Скобаљ центар (школа): ........................ 0,7 km; 

12. Скобаљ центар (школа) – Скобаљ (скретање Требеж): ......................... 0,7 km; 

13. Скобаљ (скретање Требеж) – Скобаљ Милутиновићи: ........................  0,5 km; 

14. Скобаљ Милутиновићи – Грчића кућа (скретање фарма)...................... 1,0 km; 

15. Грчића кућа (скретање фарма) – железничка станица: ...........................  1,7 km; 

16. Железничка станица – Стара школа Јабучје (Доњи крaj): ...................... 0,7 km; 

17. Стара школа Јабучје (Доњи крај) – скретање Туфегџћи: ...................... 1,1 km; 

18. Скретање Туфегџићи – Ракића прелаз: ................................................... 0,4 km; 

19. Ракића прелаз – Петровићи: .................................................................... 0,3 km; 

20. Петровићи – Јабучје центар: ...................................................................  1,7 km; 

21. Јабучје центар – Петровићи: ...................................................................  1,7 km; 

22. Петровићи – Ракића прелаз: ................................................................... 0,3 km; 

23. Ракића прелаз – Грчића рампа: ................................................................ 0,5 km; 

24. Грчића рампа – Жуто брдо (Ивановићи): .............................................. 1,0 km; 

25. Жуто брдо (Ивановићи) – Шеринка (Парцан): .......................................  0,9 km; 

26. Шеринка (Парцан) – Милановића рампа: ................................................ 1,0 km; 

27. Милановића рампа – Борверк: ................................................................. 1,2 km; 

28. Борверк – Лајковац: ................................................................................. 1,9 km; 

_______________________________________________________________________ 

          укупно:  28,6 km.
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Мапа линије 6 
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Линија 6. Време полазака- ред вожње (ђаци средње школе, радници) - јутарња линија 
Стајал

иште 

     Бр. 

1  2    3   4  5   6    7   8   9 10   11   12  13  14   15   16  17   18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Време 

у 

одласк

у 

(Ђ+Р) 

5:4

0 

5:4

4 

5:4

7 

5:4

9 

5:5

2 

5:5

4 

5:5

8 

6:0

1 

6:0

3 

6:0

5 

6:0

7 

6:0

9 

6:1

1 

6:1

4 

6:1

7 

6:1

9 

6:2

2 

6:2

4 

6:2

5 

6:2

8 

6:3

0 

6:3

1 

6:3

3 

6:3

4 

6:3

7 

6:4

0 

6:4

4 

6:5

0 

Време 

у 

поврат

ку (Ђ) 

14:

50 

14:

46 

14:

43 

14:

41 

14:

38 

14:

36 

14:

32 

14:

29 

14:

27 

14:

25 

14:

23 

14:

21 

14:

19 

14:

16 

14.

13 

14.

11 

14.

08 

14:

06 

14:

05 

!4:

02 

14:

00 

13:

59 

13:

57 

13:

56 

13:

53 

13:

50 

13:

46 

13:

40 

Време 

у 

поврат

ку (Р) 

16:

20 

16:

16 

16:

13 

16:

11 

16:

08 

16:

02 

16:

02 

15:

59 

15:

57 

15:

55 

15:

53 

15:

51 

15:

49 

15:

46 

15:

43 

15:

41 

15:

38 

15:

36 

15:

35 

15:

32 

15:

30 

15:

29 

15:

27 

15:

26 

15:

23 

15:

20 

15:

16 

15:

10 

Линија 6. Време полазака- ред вожње, поподневна линија (Средња школа) 

 
Стајали

ште 

     Бр. 

1  2 3    4   5  6   7    8   9   

10 

11   

12 

  

13 

 14  15   

16 

  

17 

 18   

19 

20 21 22 23 24 25 26 27 28   

Време у 

одласку 

(Ђ) 

12:

00 

12:

04 

12:

07 

12:

09 

12:

12 

12:

14 

12:

18 

12:

21 

12:

23 

12:

25 

12:

27 

12:

29 

12:

32 

12:

34 

12:

37 

12:

39 

12:

42 

12:

44 

12:

45 

12:

48 

12:

50 

12:

51 

12:

53 

12:

54 

12:

57 

13:

00 

13:

04 

13:

08 

Време у 

повратк

у (Ђ) 

20:

08 

20:

04 

20:

01 

19:

59 

19:

56 

19:

54 

19:

50 

19:

47 

19:

45 

19:

45 

19:

43 

19:

41 

19:

39 

19:

37 

19:

34 

19:

31 

19:

29 

19:

26 

19:

24 

19:

23 

19:

21 

19:

19 

19:

18 

19:

17 

19:

16 

19:

13 

19:

10 

19:

06 
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Линија 6. Време полазака- ред вожње, скраћена линија ( ОШ пре подне)  
Стајалиште 

     Бр. 

1  

2 

   3   4  5   6    7   8   9 10   11   12  13  14   15   16  17   18 19 20 

Време у 

одласку 

(Ђ) 

  6:40 6:42 6:45 6:47 6:51 6:55 6:57 6:59 7:01 7:03 7:05 7:08 7:11 7:13 7:16 7:18 7:21 7:23 

Време у  

повратку 

(Ђ)  V-VIII 

  12:30 12.32 12:35 12:37 12:41 12:45 12:47 12:49 13:01 13:03 13:05 13:08 13:11 13:13 13:16 13:18 13:21 13:23 

Време у 

повратку 

(Ђ)    I-IV 

  11:50 11:52 11:55 11:57 12:01 12:05 12:07 12:09 12:11 12:13 12:15 12:18 12:21 12:23 12:26 12:28 12:31 12:33 

 

Линија 6 Време полазака- ред вожње, скраћена линија ( ОШ   I- IV ) после подне 

 
Стајалиште 

     Бр. 

1  

2 

   3   4  5   6    7   8   9 10   11   12  13  14   15   16  17   18 19 20 

Време у 

одласку 

(Ђ) 

  11:40 11:42 11:45 11:47 11.51 11.55 11:57 11:59 12:01 12:03 12:05 12:08 12:11 12:13 12:16 12:18 12:21 12:23 

Време у 

повратку 

(Ђ) 

  18:16 

> 

18:18 

> 

18:21 18:23 18:27 18:31 18:33 18:35 18:37 18:39 18:42 18:45 18:48 18:50 18:53 18:55 18:57 18:10 

 

Линија 6. Време полазака –ред вожње, скраћена линија (ОШ  V-VIII  ) после подне 

 
Стајалиште 

     Бр. 

1  

2 

   3   4  5   6    7   8   9 10   11   12  13  14   15   16  17   18 19 20 

Време у 

одласку 

(Ђ) 

  12:38 12:40 12.43 12:45 12:49 12:54 12:56 12:58 13:00 13:02 13:04 13:07 13:10 13:14 13:17 13:19 13:22 13:24 
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Напомене:  

 

1) На делу наведене територије налази се средња школа: 

 

 Средња школа „17 Септембар“ Лајковац 

 

Назив насељеног места 

 

Средња школа 

 

Пут поред кога се 

налази средња 

школа 

Лајковац Средња школа „17 Септембар“ Лајковац  
 

ул. Светог Саве 

 

2) На делу наведене територије налазе се основне школе: 

 

 одељења са осам разреда у Лајковцу и Јабучју   

 

Назив насељеног места 

 

Основна школа / одељење 

 

Пут поред кога се 

налази основна 

школа 

Лајковац 

 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- Лајковац  

 

Локални пут 

Јабучје 
Основна школа «Димитрије Туцовић» -

Јабучје 
Локални пут 

 

 Преглед броја ученика у основним школама / издвојеним одељењима и средњој 

школи обухваћеним пакетом ''Б'' линија ЈГПП – а на територији општине 

Лајковац – у школској години 2016/2017 

 

Назив насељеног места 

 

Основна школа / издвојено одељење 

 

Број ученика 

Лајковац Средња школа „17 Септембар“ Лајковац  
 

252 

Лајковац 

 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- Лајковац  

 

310 

Јабучје 
Основна школа «Димитрије Туцовић» -

Јабучје 
270 

Укупно Све школе 832 
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3) Линије су кружне и обављају се у оба смера. 

 

 

4) ''Пакет Б'' линија у градско-приградском превозу путника на територији општине 

Лајковац обухвата следећа насељена места: 

 

 Лајковац 

 Јабучје 

 Скобаљ 

 

 

 * Број становника који гравитира  пакету ''Б'' линија у градско – приградском 

превозу путника на територији општине Лајковац – укупан број пописаних лица и 

укупан број становника 

 

Назив насељеног места – 

општина Лајковац 

Укупан број 

становника 

 

 

Укупно 

 

6497 

 

Лајковац варош 

 

3249 

 

Јабучје 

 

3070 

 

Скобаљ 

 

178 

 

* Извор података – Република Србија - Републички завод за статистику -  Statistical Office 

of the Republic of Serbia – Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици 

Србији 2011. – ПРВИ РЕЗУЛТАТИ 

 

5) ''Пакет Б'' линија у градско-приградском превозу путника на територији 

општине Лајковац подразумева коришћења следећих путних праваца: 

 Државни (бивши магистрални) путеви IБ реда 

 

 Бр 22 (Београд-Љиг-Горњи Милановац-Прељина-Краљево-Рашка-Нови 

Пазар-Рибариће-државна граница са Црном Гором), 

 

 

 Бр 27 (Гранични прелаз Трбушница-Лозница-Осечина-Ваљево-Лајковац-

Ћелије-Лазаревац-Аранђеловац-Крчевац-Топола-Рача-Свилајнац).  

 Државни путеви II реда и бивши регионални путеви 

 

 II A 175 (Жупањац-Боговађа-Мионица-Брежђе-Дивчибаре-Каона) ,  

 II A 144 (Обреновац-Стублине-Уб-Словац),  

*Сви државни путеви на територији општине Лајковац имају савремени коловоз. 

 



26.12.2017. године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                         Број   11 

 

89 

 

 Општински (локални) путеви (Одлука о локалним путевима) 

 Државни и општински путеви који се користе приликом обављања градско-

приградског превоза путника на територији општине Лајковац 

 

 

''Пакет А и Б'' линија у градско-приградском превозу путника на територији општине 

Лајковац подразумева коришћења следећих путних праваца: 

 

 

 Државни (бивши магистрални) путеви IБ реда 

 

 Бр 22 (Београд-Љиг-Горњи Милановац-Прељина-Краљево-Рашка-Нови 

Пазар-Рибариће-државна граница са Црном Гором), 

 Бр 27 (Гранични прелаз Трбушница-Лозница-Осечина-Ваљево-Лајковац-

Ћелије-Лазаревац-Аранђеловац-Крчевац-Топола-Рача-Свилајнац).  

 Државни путеви II реда и бивши регионални путеви 

 

 

 II A 175 (Жупањац-Боговађа-Мионица-Брежђе-Дивчибаре-Каона) ,  

 II A 144 (Обреновац-Стублине-Уб-Словац),  

*Сви државни путеви на територији општине Лајковац имају савремени коловоз. 

 

 

 Општински (локални) путеви (Одлука о локалним путевима) 

 

 

 Укупна дужина државних путева I реда на територији општине Лајковац износи 

11,00 км. 

 Укупна дужина државних путева II реда на подручју општине Лајковац износи 

55,00 км.  

 Сви државни путеви на територији општине Лајковац имају савремени коловоз. 

 

 

 Напомена у вези са категоризацијом државних путева на територији општине 

Лајковац 

 

Влада Републике Србије је донела Уредбу о категоризацији државних путева («Сл. 

гласник РС», бр.  105/2013, 119/2013 и 93/2015 ), а којом се категоризују државни путеви I реда 

и државни путеви II реда на територији Републике Србије. 

 

Кроз територију општине Лајковац пролазе следећи државни путеви IБ реда: 

 

 Бр 22 (Београд-Љиг-Горњи Милановац-Прељина-Краљево-Рашка-Нови 

Пазар-Рибариће-државна граница са Црном Гором); 

 Бр 27 (Гранични прелаз Трбушница-Лозница-Осечина-Ваљево-Лајковац-

Ћелије-Лазаревац-Аранђеловац-Крчевац-Топола-Рача-Свилајнац). 

 

 

Кроз територију општине Лајковац пролази  и државни пут II реда: 

 

 II A 175 (Жупањац-Боговађа-Мионица-Брежђе-Дивчибаре-Каона). 

 II A 144 (Обреновац-Стублине-Уб-Словац) 
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 Општински (локални) путеви (Одлука о локалним путевима) 

 Укупна дужина локалних путних праваца (општинских путева и улица) на 

територији општине Лајковац је 130,00 км.  

 Од укупне дужине локалних путних праваца, са савременим коловозом је 120,00 

км, са макадамом 10,0 км. 

 

 Градске улице и улице које су делови општинских и државних путева које се 

користе приликом обављања градско-приградског превоза путника на територији 

ужег подручја општине Лајковац 

 

 Општинско подручје Лајковац 

 

 Улица Надежде Петровић 

 Београдска улица 

 Улица Др. Лесе Мирковић 

 Улица Живојина Мишића 

 Улица Др. Боје Марковића 

 Улица Проте Матеје Ненадовић 

 

 Преглед основних школа или издвојених одељења основних школа по насељеним 

местима, а која се налазе поред државних (некадашњих магистралних или 

регионалних) путева на територији општине Лајковац 

 

Назив насељеног места 

 

Основна школа / одељење 

 

Пут поред кога се 

налази основна 

школа 

Ћелије 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- Ћелије  

 Издвојено одељење - Ћелије 

 

I B реда бр 22 

Бајевац 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- Бајевац 

 Издвојено одељење – Бајевац 

 

II A реда бр 144 

Врачевић 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- Врачевић 

 Издвојено одељење - Врачевић 

 

II B реда бр 362 

 

 Преглед основних школа или издвојених одељења основних школа по насељеним 

местима, а која се налазе поред локалних (општинских) путева на територији 

општине Лајковац 

 

 

Назив насељеног места 

 

Основна школа / одељење 

 

Пут поред кога се 

налази основна 

школа 

Лајковац село 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- село Лајковац  

 Издвојено одељење – Лајковац 

 

Локални пут 
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Јабучје 
Основна школа «Димитрије Туцовић»  

- Јабучје 
Локални пут 

Ратковац 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- Ратковац 

 Издвојено одељење - Ратковац 

 

Локални пут 

Скобаљ 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- Скобаљ 

 Издвојено одељење - Скобаљ 

 

Локални пут 

Непричава 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- Непричава 

 Издвојено одељење - Непричава 

 

Локални пут 

Маркова Црква 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- Маркова Црква 

 Издвојено одељење – Маркова Црква 

 

Локални пут 

Пепељевац 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- Пепељевац 

 Издвојено одељење - Пепељевац 

 

Локални пут 

Боговађа 

 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- Боговађа 

 Издвојено одељење - Боговађа 

 

Локални пут 

Доњи Лајковац 

Основна школа «Миле Дубљевић»  

- Доњи Лајковац  

 Издвојено одељење – Доњи Лајковац 

 

Локални пут 

Јабучје (Доњи крај) Стара школа Јабучје Доњи крај Локални пут 
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На основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број: 54/2009 и  

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015и 

99/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 

39. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 11/08), Скупштина 

општине Лајковац  је на седници одржаној данa 26.12.2017. године, донела je 

 

 

ОДЛУКУ  О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 

ЛАЈКОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Општине Лајковац за 

2018. годину,његово извршавање, обим задуживања, управљање јавним дугом, коришћење 

прихода по наменама, коришћење донација, коришћење прихода од продаје добара  и услуга 

буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава. 

 

Буџет општине Лајковац за 2018. годину састоји се од: 

 
 

 

Члан 2. 

Приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим 

износима у Рачуну  прихода и примања,расхода и издатака: 

 
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ,РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

ОПИС План 

1.Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске 

имовине 

         

860,303,000.00       

Економска 

класификација
 у динарима 

7 + 8 860,303,000.00      

4 + 5 1,245,535,810.00   

(7+8) - (4+5) 385,232,810.00 -     

62                              -        

(7+8) - (4+5) - 62 385,232,810.00 -     

91 110,000,000.00      

92 -                           

3 300,232,810.00      

6211 -                           

61 25,000,000.00        

(91+92+3) - (61+6211) 385,232,810.00      Нето финансирање

Неутрошена средства из претходних година

Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку 

домаћих хартија од вредности 6211)

Укупан фискални суфицит/дефицит 

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 

нефинансијске имовине

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине

Буџетски суфицит/дефицит

 РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од задуживања

Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 

9221, 9219, 9227, 9228)

Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку 

домаћих хартија од вредности 6211)

Издаци за отплату главнице дуга
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1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 

         

859,588,000.00       

    -буџетска средства(01+ 03) 

         

845,308,000.00       

   -донације (06+07+08) 

           

14,280,000.00       

1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

                

715,000.00       

2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 

      

1,245,535,810.00       

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ, у чему: 

         

715,411,576.00       

    -буџетска средства( 01+ 03)+13+15+14 

         

702,190,690.00       

    -сопствени приходи(04+16) 

 

    -донације (08+ 07+06) 

           

13,220,886.00       

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему 

         

530,124,234.00       

     -текући буџетски издаци(01+03)+13+14+15 

         

529,815,120.00       

   -издаци из сопствених прихода(04+16) 

    -донације (08+ 07+06) 

                

309,114.00       

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

-        

385,232,810.00       

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

-        

385,232,810.00       

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

 Примања од продаје финансијске имовине 

Примања од задуживања 

         

110,000,000.00       

Неутрошена средства из ранијих година 

         

300,232,810.00       

Издаци за отплату главнице дуга 

           

25,000,000.00       

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 

         

385,232,810.00       
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      Члан 3. 

Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита из члана 1. ове одлуке у 

износу од 385,232,810.00      динара , обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из 

ранијих година у износу од  300,232,810.00 динара  и примања од задуживања у износу од 

110,00,000.00 динара. 

           За финансирање фискалног дефицита и отплате доспелих обавеза по основу јавног дуга, 

могу се током 2018. године користити средства позајмица са консолидованог рачуна трезора 

општине Лајковац до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.  

 Уколико на крају 2018. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна 

трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину. 

      

Члан 4. 

Стање јавног дуга Општине Лајковац, на дан 30. новембар 2017. године, износи 119.758.971,00 

дин ( 1.002.881,31 EUR) и то: 

 

1.Директне обавезе - унутрашњи дуг 

__________________________________________________________________________________  

Р.б. Назив дуга                                                  Услови       Стање дуга                Стање дуга  

                  у EUR                            у RSD 

1.1 Addiko bank а.д. Београд –                                            1.002.881,31            119.758.971,34  

Изградња затвореног базена 

Први датум отплате главнице                      20.07.2017. 

Последњи датум отплате главнице             20.04.2027. 

Рата главнице за 2018. год.                        26.391,60 EUR                  

Каматна стопа                                            3M EURIBOR  

                                                                             +5,15% 

 

             Процењено ново задуживање у току буџетске 2018. године износи 110.000.000,00 

динара за финансирање завршетка  капиталног пројекта –Изградња затвореног базена- 

повлачење  остатка –неповученог износа кредита по Уговору о дугорочном кредиту  

бр.L1982/15.(наш број 404-105/IV-15)  oд 16.11.2015.године  који је општина Лајковац  

потписала са Hypo Alpe-Adria-Bank а.д. (сада Addiko bank а.д.)Београд до уговореног износа од 

2 (два) милиона ЕУР у динарској противвредности а не више од 250.000.000,00 динара. 

 Процењено раздужење у току буџетске 2018. године износи 32.500.000,00 динара и 

обухвата отплату главнице и камате за кредитна задужења из претходног периода и текућег 

периода. 

 

     Члан 5. 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019 и 2020. годину у складу са 

Стратегијом развоја општине Лајковац за период 2015 – 2025. година, исказују се у следећем 

прегледу: 

 

                            Капитални пројекти у периоду 2018- 2020 године (у хиљ.дин.) 

 
Програм /              

Програмска 

активност -

Пројекат 

Назив пројекта  2018 2019 2020 

1101/1101-0023  
Уређење простора испред зграде општине  

Лајковац   

7,250 

 
  

1101/1101-0024  
Изградња градског трга са елементима 

парковског уређења   
6,330         

1101/1101-0025  
Замена камених плоча у улици Владике 

Николаја   

4,270 
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 1102/1102-0105  

Повезивање постојећег цевовода Словац-

Ратковац са црпном станицом Словац и 

повезивање од Оштриковца са постојећим 

цевоводом    

14.790 

 
  

1102/1102-0106 
Изградња водоводне мреже Пепељевац-

Стрмово-Придворица I фаза   

20,025 

 
  

  1102/1102-0107

  

Водоснабдевање дела општине Лајковац-

Изградња водоводне мреже у Јабучју - I фазa

   

10.000   

  1102/1102-0108

  

Изградња затворене градске пијаце 

 
17,660   

1102/1102-0110 

Наставак изградња регионалног цевовода за 

транспорт опште воде од резервоара 

Оштриковац ка Лајковцу,Лазаревцу и Убу -

Израда техничке документације  

 

5,000   

0401/0401-0020  
Изградња фекалног колектора у индустријској 

зони 1 
7,647   

0401/0401-0021 

  

Изградња постројња за пречишћавање отпадних 

вода Словац 
29.050   

0401/0401-0026  
Фекална мрежа и постројење за пречишћавање 

отпадних вода у Боговађи 
30,000   

0701/0701-0068  

Периодично одржавање локалних и 

некатегорисаних путева на територији општине 

Лајковац    

31,850   

0701/0701-0002 
Реконструкција пута у Ратковцу- Бркћи 

 
6,405   

0701/0701-0002 Реконструкција пута у Бајевцу Ивковићи 6,100   

0701/0701-0002 Изградња и реконструкција дела улице 

Димитрија Туцовић 
2,000   

0701/0701-0002 Изградња тротоара у улици Бранка Радичевић 3,500   

0701/0701-0002 Изградња тротоара у улици Милене Павловић 

Барили 
1,100   

   2001/2001-0024 Завршетак спољашњег уређења терена 

предшколске установе Лептирић 
   

2002/2002-0029 
Уређење зелених површина и пратећих садржаја 

око основне школе у Ратковцу 

3,000 

 
  

1301/1301-0032 Изградња затвореног базена 164.450   

0602/0602-0023 Изградња сеоске куће у Пепељевцу 15.600   

 

Члан 6. 

Укупни приходи и  примања буџета и приходи из осталих извора планирају се у следећим 

износима, и то:      

Класа/Кате
горија/Гру

па 

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

  

 УКУПНА 
ЈАВНА 

СРЕДСТВА  
 Средства из 

буџета  

Структ-

ура % 

 Средства из 
осталих 

извора финан. 

буџ. 

корисника  

  311711 
Пренета неутрошена средства од 

приватизације 
  0.0%   

                           

-         

  311712 
Пренета средства за посебне намене   0.0% 

300,232,810.00

        

300,232,810.00   

     

  311713 

Пренета неутрошена средства за 

стамбену изградњу 
  0.0%   

                           

-         

  321311 

Нераспоређени вишак прихода и 

примања из ранијих година 
  0.0%                  0.00       
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700000   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

    
833,919,000.00       

99.9% 
             
25,669,000.00       

     
859,588,000.00       

710000   ПОРЕЗИ 
    
451,223,000.00       

54.1% 
                                
-         

     
451,223,000.00       

711000   
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 

КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

    

292,182,000.00       
35.0% 

                                

-         

     

292,182,000.00       

  711111 Порез на зараде 
    

260,000,000.00       
31.2% 

                                

-         

     

260,000,000.00       

  711122 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према 

паушално утврђеном приходу, по 
решењу Пореске управе 

        

3,564,000.00       
0.4% 

                                

-         

         

3,564,000.00       

  711123 

Порез на приходе од самосталних 
делатности који се плаћа према 

стварно оствареном приходу 

самоопорезивањем 

        

5,122,000.00       
0.6% 

                                

-         

         

5,122,000.00       

  711145 
Порез на приходе од давања у закуп 

покретних ствари 

           

160,000.00       
0.0% 

                                

-         

            

160,000.00       

  711191 Порез на остале приходе 
      

23,108,000.00       
2.8%   

       

23,108,000.00       

  711193 
Порез на прихода спортиста и 
стручњака 

           
228,000.00       

0.0%   
            
228,000.00       

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
      
41,371,000.00       

5.0% 
                                
-         

       
41,371,000.00       

  713121 
 Порез на имовину лица која не воде 
пословне књиге 

      
11,495,000.00       

1.4% 
                                
-         

       
11,495,000.00       

  713122 
Порез на имовину лица која  воде 
пословне књиге 

      
24,514,000.00       

2.9% 
                                
-         

       
24,514,000.00       

  713311 
Порез на наслеђе и поклон по 
решењу Пореске управе 

           
320,000.00       

0.0% 
                                
-         

            
320,000.00       

  713421 
Порез на пренос апсолутних права на 
непокретности, по решењу Пореске 

управе 

        
2,651,000.00       

0.3% 
                                
-         

         
2,651,000.00       

  713423 

Порез на пренос апсолутних права на 

моторним возилима, пловилима и 

ваздухопловима, по решењу Пореске 

управе         

        

2,391,000.00       
0.3% 

                                

-         

         

2,391,000.00       

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 
    

107,683,000.00       
12.9% 

                                

-         

     

107,683,000.00       

  714431 
Комунална такса за коришћење 

рекламних паноа 

           

400,000.00       
0.0% 

                                

-         

            

400,000.00       

  714513 

Комунална такса за држање 

моторних друмских и прикључних 
возила 

        
7,837,000.00       

0.9% 
                                
-         

         
7,837,000.00       

  714543 
Накнада за промену намене 
обрадивог пољопривредног 

земљишта 

             

31,000.00       
0.0% 

                                

-         

              

31,000.00       

  714552 Боравишна такса 
             

15,000.00       
0.0% 

                                

-         

              

15,000.00       

  714562 
Посебна накнада за заштиту и 

унапређење животне средине 

      

99,400,000.00       
11.9% 

                                

-         

       

99,400,000.00       

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 
        

9,987,000.00       
1.2% 

                                

-         

         

9,987,000.00       

  716111 
Комунална такса за истицање фирме 

на пословном простору 

        

9,987,000.00       
1.2%   

         

9,987,000.00       

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
      

23,463,000.00       
2.8% 

             

13,530,000.00       

       

36,993,000.00       

732000   
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

                          

-         
0.0% 

               

5,580,000.00       

         

5,580,000.00       

  732151 

Текуће донације од међународних 

организација у корист нивоа 

општина 

                          

-         
0.0% 

               

5,580,000.00       

         

5,580,000.00       

733000   
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 

      

23,463,000.00       
2.8% 

               

7,950,000.00       

       

31,413,000.00       
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733151 

Ненаменски трансфери од Републике 
у корист нивоа општина 

      
23,463,000.00       

2.8% 
               
7,950,000.00       

       
31,413,000.00       

  733154 
Текући наменски трансфери, у ужем 
смислу, од Републике у корист 

општина 

  0.0%   
                           
-         

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 
    

359,233,000.00       
43.0% 

                  

750,000.00       

     

359,983,000.00       

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 
    

341,727,000.00       
40.9% 

                                

-         

     

341,727,000.00       

  741511 
Накнада за коришћење минералних 

сировина 

    

340,000,000.00       
40.7% 

                                

-         

     

340,000,000.00       

  741526 
Накнада за коришћење шумa и 

шумског земљишта 

             

80,000.00       
0.0% 

                                

-         

              

80,000.00       

  741531 

Комунална такса за коришћење 

простора на јавним површинама или 

испред пословног простора у 

пословне сврхе, осим ради продаје 
штампе, књига и других 

публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће 

радиности 

             
20,000.00       

0.0% 
                                
-         

              
20,000.00       

  741538 
Допринос за уређивање грађевинског 

земљишта 

        

1,627,000.00       
0.2%   

         

1,627,000.00       

742000   
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА 

И УСЛУГА 

      

13,153,000.00       
1.6% 

                  

750,000.00       

       

13,903,000.00       

  742151 

Приходи од продаје добара и услуга 

од стране тржишних организација у 
корист нивоа општина 

           

110,000.00       
0.0%   

            

110,000.00       

  742152 

Приходи од давања у закуп, односно 
на коришћење непокретности у 

државној својини које користе 

градови и индиректни корисници 

њиховог буџета 

                          

-         
0.0% 

                                

-         

                           

-         

  742153 

Приходи од закупнине за 

грађевинско земљиште у корист 
нивоа општина 

           
110,000.00       

0.0% 
                                
-         

            
110,000.00       

  742155 

Приходи од давања у закуп, односно 
на коришћење непокретности у 

општинској својини које користе 

општине и индиректни корисници 

њиховог буџета 

           

950,000.00       
0.1%   

            

950,000.00       

  742156 

Приходи остварени по основу 

пружања услуга боравка деце у 
предшколским установима у корист 

нивоа општина 

        
9,251,000.00       

1.1% 
                  
750,000.00       

       
10,001,000.00       

  742251 Општинске административне таксе 
           

938,000.00       
0.1% 

                                

-         

            

938,000.00       

  742253 
Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта 
  0.0% 

                                

-         

                           

-         

  742255 Такса за озакоњење објеката 
           

918,000.00       
0.1%   

            

918,000.00       

  742351 

Приходи које својом делатношћу 

остваре органи и организације 

општина  

           

876,000.00       
0.1% 

                                

-         

            

876,000.00       

743000   
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА КОРИСТ 

        

3,307,000.00       
0.4% 

                                

-         

         

3,307,000.00       

  743324 

Приходи од новчаних казни за 

прекршаје, предвиђене прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима 

        

3,300,000.00       
0.4% 

                                

-         

         

3,300,000.00       

  743351 

Приходи од новчаних казни за 
прекршаје изречених у прекршајном 

поступку за прекршаје прописане 

актом скупштине општине као и 

одузета имовинска корист у том 
поступку 

               

7,000.00       
0.0% 

                                

-         

                

7,000.00       
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744000   
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

                          
-         

0.0% 
                                
-         

                           
-         

  744151 
Текући добровољни трансфери од 
физичких и правних лица у корист 

нивоа општина 

  0.0% 
                                
-         

                           
-         

745000   
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ 

        

1,046,000.00       
0.1% 

                                

-         

         

1,046,000.00       

  745151 
Остали приходи у корист нивоа 

општина 

        

1,046,000.00       
0.1%   

         

1,046,000.00       

770000   
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

                          
-         

0.0% 
             
11,389,000.00       

       
11,389,000.00       

771000 

 

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

                          

-         
  

             

10,263,000.00       

       

10,263,000.00       

  771111 
Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода 
  0.0% 

             

10,263,000.00       

       

10,263,000.00       

772000   

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ 

ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

    
               

1,126,000.00       

         

1,126,000.00       

772114   

Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода буџета 

општине из претходне године 

    
               

1,126,000.00       

         

1,126,000.00       

800000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

           

715,000.00       
0.1% 

                                

-         

            

715,000.00       

810000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

           

543,000.00       
0.1% 

                                

-         

            

543,000.00       

  
811152 

Примања од продаје станова у 

корист нивоа општина 

           

543,000.00       
0.1%   

            

543,000.00       

820000 
  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 

           

172,000.00       
0.0%   

            

172,000.00       

  
822151 

Примања од продаје заалиха 

производње у корист нивоа општина 

             

22,000.00       
    22,000.00  

  
823151 

Примања од продаје робе за даљу 
продају у корист нивоа општина 

           
150,000.00       

0.0%   
            
150,000.00       

840000 
  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 
                          
-         

0.0%                                 
-         

                           
-         

  
841151 

Примања од продаје земљишта у 
корист нивоа општина 

  0.0%   
                           
-         

900000 

  

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

                          
-         

0.0% 
           
110,000,000.00       

     
110,000,000.00       

910000   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  
                          

-         
0.0% 

           

110,000,000.00       

     

110,000,000.00       

  911451 

Примања од задуживања од 

пословних банака у земљи у корист 

нивоа општина 

  0.0% 
           

110,000,000.00       

     

110,000,000.00       

  7+8 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИН. ИМОВИНЕ 

    

834,634,000.00       
100.0% 

           

135,669,000.00       

     

970,303,000.00       

  

3+7+8 
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

    

834,634,000.00       
100.0% 

           

435,901,810.00       

  

1,270,535,810.00       

 

        

Члан 7. 

Приходи од : 

             - Накнаде за заштиту и унапређење животне средине и накнаде од емисије SO2, NO2, 

прашкастих материја и одложеног отпада- укључујући  и пренета неутрошена средства из 2017. 

године усмеравају се за реализацију Програма коришћења средстава буџетског фонда за 

заштиту животне средине општине Лајковац у 2018. години укључујући и пренете обавезе из 

2017. године. 
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Члан 8. 

Приходи од: 

          -Накнаде за коришћење минералних сировина- укључујући и пренета неутрошена 

средства из 2017. усмеравају се за реализацију Прогрaма за унапређење услова живота локалне 

заједнице за 2018. годину укључујући и пренете обавезе из 2017. године. 

 

Члан 9. 

Приходи од: 

- новчаних казни за саобраћајне прекршаје укључујући и пренета неутрошена средства из 

2017.године усмеравају се  за реализацију Програма коришћења средстава од новчаних казни за 

прекршаје који доноси Општинско веће од чега се најмање 50 % прихода усмерава за 

поправљање саобраћајне инфраструктуре . 

 

                                                                         Члан 10. 

Приходи од : 

 -Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установима у 

корист нивоа општина усмеравају се ПУ „Лептирић“ Лајковац 

- средства од родитељског динара укључујући и пренета неутрошена средства из 2017.године – 

наменски се усмеравају ПУ „Лептирић“ Лајковац . 

 

Члан 11. 

Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта  усмеравају се за реализацију 

Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине 

Лајковац. 

 

Члан 12. 

 Приходи од:  

 - Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта усмеравају се за реализацију Програма 

расподеле  средстава од накнада за коришћење шума и шумског земљишта општине Лајковац.  

 

Члан 13. 

            Приходи од  закупа усмеравају се за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката и набавку и одржавање опреме корисника. 

             

Члан 14. 

 Приходи од донација правних и физичких лица наменски се усмеравају корисницима - 

потписницим уговора о донацији. 

Приходи од донација донација по Уговорима о сарадњи са Комесаријатом за избеглице и 

миграције РС и Уговора о додељеним Грант-овима у оквиру Регионалног програма стамбеног 

збрињавања избеглица преко Јединице за управљање пројектима у јавном сектору  ,укључујући 

и пренета неутрошена средства  за ове намене из 2017. године усмеравају се за реализацију 

уговора о помоћи избеглим и интерно расељеним лицима. 

 

Члан 15. 

Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима: 

 

Екон. 
клас. 

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
Средства из 
буџета 

Структура 
% 

Средства из 
осталих извора 

Укупна јавна 
средства 

1 2 3 4 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 579,770,000.00 69.5% 135,641,576.00 715,411,576.00 

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 144,812,750.00 17.4% 10,489,000.00 155,301,750.00 

411 Плате и додаци запослених 114,990,378.00 13.8% 0.00 114,990,378.00 

412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 
20,590,372.00 2.5% 0.00 20,590,372.00 
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413 Накнаде у натури (превоз) 2,376,000.00 0.3% 300,000.00 2,676,000.00 

414 Социјална давања запосленима 1,240,000.00 0.1% 10,189,000.00 11,429,000.00 

415 Накнаде за запослене 2,631,000.00 0.3% 0.00 2,631,000.00 

416 

Награде,бонуси и остали посебни 

расходи 
2,985,000.00 0.4% 0.00 2,985,000.00 

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 206,422,247.00 24.7% 33,945,476.00 240,367,723.00 

421 Стални трошкови 91,805,917.00 11.0% 11,325,786.00 103,131,703.00 

422 Трошкови путовања 1,170,000.00 0.1% 410,000.00 1,580,000.00 

423 Услуге по уговору 42,046,801.00 5.0% 9,260,440.00 51,307,241.00 

424 Специјализоване услуге 23,117,485.00 2.8% 3,710,000.00 26,827,485.00 

425 
Текуће поправке и одржавање 
(услуге и мат) 

29,654,400.00 3.6% 6,267,250.00 35,921,650.00 

426 Материјал 18,627,644.00 2.2% 2,972,000.00 21,599,644.00 

440 ОТПЛАТА КАМАТА 3,379,000.00 0.4% 4,150,000.00 7,529,000.00 

441 Отплата домаћих камата; 3,000,000.00 0.4% 4,000,000.00 7,000,000.00 

444 Пратећи трошкови задуживања 379,000.00 0.0% 150,000.00 529,000.00 

450 СУБВЕНЦИЈЕ 0.00 0.0% 47,657,100.00 47,657,100.00 

451 

Текуће субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                                 

0.00 0.0% 44,657,100.00 44,657,100.00 

454 

Субвенције приватним 

предузећима 
0.00 0.0% 3,000,000.00 3,000,000.00 

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 116,545,088.00 14.0% 2,810,000.00 119,355,088.00 

463 
Текући трансфери осталим 

нивоима власти 
74,412,377.00 8.9% 1,610,000.00 76,022,377.00 

464 
Дотације организацијама 

обавезног социјалног осигурања 
28,170,000.00 3.4% 1,200,000.00 29,370,000.00 

465 
Остале донације, дотације и 

трансфери  
13,962,711.00 1.7% 0.00 13,962,711.00 

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 27,600,000.00 3.3% 11,340,000.00 38,940,000.00 

472 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 
27,600,000.00 3.3% 11,340,000.00 38,940,000.00 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 66,454,767.00 8.0% 25,250,000.00 91,704,767.00 

481 

Дотације невладиним 

организацијама; 
9,696,000.00 1.2% 24,250,000.00 33,946,000.00 

482 

Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали; 
1,458,767.00 0.2% 0.00 1,458,767.00 

483 

Новчане казне и пенали по 

решењу судова; 
1,000,000.00 0.1% 0.00 1,000,000.00 

485 

Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране државних 

органа; 

54,300,000.00 6.5% 1,000,000.00 55,300,000.00 

490 

АДМИНИСТРАТИВНИ 

ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 
14,556,148.00 1.7% 0.00 14,556,148.00 

499 

Административни трансфери из 

буџета - Средства резерве 
14,556,148.00 1.7% 0.00 14,556,148.00 

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 242,364,000.00 29.0% 287,760,234.00 530,124,234.00 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 236,514,000.00 28.3% 287,760,234.00 524,274,234.00 

511 Зграде и грађевински објекти; 226,730,000.00 27.2% 279,727,120.00 506,457,120.00 

512 Машине и опрема; 7,675,000.00 0.9% 6,665,114.00 14,340,114.00 

514 Култивисана имовина; 80,000.00 0.0% 0.00 80,000.00 

515 Нематеријална имовина 2,029,000.00 0.2% 1,368,000.00 3,397,000.00 

520 ЗАЛИХЕ 150,000.00 0.0% 0.00 150,000.00 

523 Залихе робе за даљу продају 150,000.00 0.0% 0.00 150,000.00 
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540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 5,700,000.00 0.7% 0.00 5,700,000.00 

541 Земљиште 5,700,000.00 0.7% 0.00 5,700,000.00 

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  12,500,000.00 1.5% 12,500,000.00 25,000,000.00 

611 

Отплата главнице домаћим 

кредиторима 
12,500,000.00 1.5% 12,500,000.00 25,000,000.00 

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  834,634,000.00 100.0% 435,901,810.00 1,270,535,810.00 

 

Члан 16. 

            Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у 

следећим износима: 

Функциje Функционална класификација  
 Средства из 

буџета  

Структура         

% 

 Средства из 

осталих 

извора  

 Укупна јавна 

средства  

1 2 3 4 5 6 

000 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

      

23,452,000.00       
2.8% 

   

11,340,000.00       

      

34,792,000.00       

010 Болест и инвалидност; 
        

2,500,000.00       
0.3%                        -         

        

2,500,000.00       

040 Породица и деца; 
        

8,200,000.00       
1.0%                        -         

        

8,200,000.00       

070 

Социјална помоћ угроженом 

становништву некласификована 

на другом месту; 

      

11,530,000.00       
1.4% 

   

11,340,000.00       

      

22,870,000.00       

090 

Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту 

        

1,222,000.00       
0.1%                        -         

        

1,222,000.00       

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 

    

207,809,607.00       
24.9% 

   

20,150,000.00       

    

227,959,607.00       

111 Извршни и законодавни органи 

      

26,435,500.00       
3.2%                        -         

      

26,435,500.00       

112 Финансијски и фискални послови 

                          

-         
0.0%                        -                                   -         

130 Опште услуге; 

    

150,267,959.00       
18.0% 

     

3,500,000.00       

    

153,767,959.00       

160 

Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту; 

      

15,256,148.00       
1.8%                        -         

      

15,256,148.00       

170 Трансакције јавног дуга; 

      

15,850,000.00       
1.9% 

   

16,650,000.00       

      

32,500,000.00       

200 ОДБРАНА 

        

1,215,000.00       
0.1%                        -         

        

1,215,000.00       

220 Цивилна одбрана 

        

1,215,000.00       
0.1%   

        

1,215,000.00       

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 

        

8,873,000.00       
1.1% 

     

2,283,350.00       

      

11,156,350.00       

320 Услуге противпожарне заштите; 

        

1,720,000.00       
0.2%                        -         

        

1,720,000.00       

330 Судови; 

           

853,000.00       
0.1%                        -         

           

853,000.00       

360 

Јавни ред и безбедност 

некласификован на другом месту 

        

6,300,000.00       
0.8% 

     

2,283,350.00       

        

8,583,350.00       

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 

      

80,076,400.00       
9.6% 

   

44,337,800.00       

    

124,414,200.00       

411 

Општи економски и 

комерцијални послови 

        

1,500,000.00       
0.2% 

     

3,000,000.00       

        

4,500,000.00       

412 Општи послови по питању рада 

      

14,500,000.00       
1.7% 

     

2,400,000.00       

      

16,900,000.00       
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421 Пољопривреда 

                          

-         
0.0% 

   

16,300,000.00       

      

16,300,000.00       

422 Шумарство 

             

80,000.00       
0.0%                        -         

             

80,000.00       

435 Електрична енергија 

                          

-         
0.0%                        -                                   -         

451 
Друмски саобраћај 

      

56,770,000.00       
6.8% 

   

22,637,800.00       

      

79,407,800.00       

473 Туризам 

        

7,226,400.00       
0.9%                        -         

        

7,226,400.00       

500 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

    

114,500,000.00       
13.7% 

   

77,021,760.00       

    

191,521,760.00       

510 Управљање отпадом; 

      

39,590,000.00       
4.7% 

     

4,500,000.00       

      

44,090,000.00       

520 Управљање отпадним водама; 

      

58,500,000.00       
7.0% 

   

69,521,760.00       

    

128,021,760.00       

530 Смањење загађености; 

           

750,000.00       
0.1%                        -         

           

750,000.00       

540 

Заштита биљног и животињског 

света и крајолика; 

        

8,160,000.00       
1.0%                        -         

        

8,160,000.00       

560 

Заштита животне средине 

некласификована на другом 

месту 

        

7,500,000.00       
0.9% 

     

3,000,000.00       

      

10,500,000.00       

600 

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

    

139,220,000.00       
16.7% 

   

64,734,900.00       

    

203,954,900.00       

610 Стамбени развој; 

        

1,550,000.00       
0.2%                        -         

        

1,550,000.00       

620 Развој заједнице; 

        

9,320,000.00       
1.1% 

     

4,294,000.00       

      

13,614,000.00       

630 Водоснабдевање; 

      

44,240,000.00       
5.3% 

   

48,290,900.00       

      

92,530,900.00       

640 Улична расвета; 

      

40,000,000.00       
4.8% 

     

4,150,000.00       

      

44,150,000.00       

660 

Послови становања и заједнице 

некласификовани на другом 

месту 

      

44,110,000.00       
5.3% 

     

8,000,000.00       

      

52,110,000.00       

700 ЗДРАВСТВО 

      

18,200,000.00       
2.2%                        -         

      

18,200,000.00       

730 Болничке услуге; 

        

5,000,000.00       
0.6%                        -         

        

5,000,000.00       

733 

Услуге медицинских центара и 

породилишта 

        

5,000,000.00       
0.6%                        -         

        

5,000,000.00       

760 

Здравство некласификовано на 

другом месту. 

      

13,200,000.00       
1.6%                        -         

      

13,200,000.00       

800 

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, 

КУЛТУРА И ВЕРЕ 

      

91,140,257.00       
10.9% 

 

168,069,000.00       

    

259,209,257.00       

810 Услуге рекреације и спорта; 

      

52,320,000.00       
6.3% 

 

165,657,000.00       

    

217,977,000.00       

820 Услуге културе; 

      

34,320,257.00       
4.1% 

     

2,412,000.00       

      

36,732,257.00       

830 Услуге емитовања и штампања; 

        

4,000,000.00       
0.5%                        -         

        

4,000,000.00       

860 

Рекреација, спорт, култура и вере, 

некласификовано на другом 

месту 

           

500,000.00       
0.1%                        -         

           

500,000.00       

900 
ОБРАЗОВАЊЕ 

    

150,147,736.00       
18.0% 

   

47,965,000.00       

    

198,112,736.00       

911 Предшколско образовање 

      

76,608,359.00       
9.2% 

   

45,015,000.00       

    

121,623,359.00       
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912 Основно образовање 

      

38,840,377.00       
4.7% 

     

1,100,000.00       

      

39,940,377.00       

920 Средње образовање; 

      

24,699,000.00       
3.0% 

     

1,850,000.00       

      

26,549,000.00       

940 Високо образовање; 

      

10,000,000.00       
1.2%                        -         

      

10,000,000.00       

  
УКУПНО 

    

834,634,000.00       
100.0% 

 

435,901,810.00       

 

1,270,535,810.00       

 

 

Члан 17. 

Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим 

износима: 

 

Шифра 

Назив 
Средства из 

буџета 

Струк

тура % 

Сопствени и 

други приходи 

 Укупна 

средства  Прог

рам 

 

Програ

мска 

активно

ст/  

Пројека

т 

1 2 3 4 5 6 7 

1101 
  

Програм 1.  Локални развој 

и просторно планирање 
21,120,000.00 2.5% 10,994,000.00 

             

32,114,000.00       

  

1101-

0001 

Стратешко, просторно и 

урбанистичко планирање 
1,305,000.00 0.2% 1,368,000.00 

                  

2,673,000.00       

  

1101-

0003 

Управљање грађевинским 

земљиштем 
7,415,000.00 0.9% 2,626,000.00 

                

10,041,000.00       

  

1101-

0004 
Социјално становање 550,000.00 0.1% 0.00 

                     

550,000.00       

  

1101-

0005 

Остваривање јавног 

интереса у одржавању 

зграда 

1,000,000.00   0.00 
                  

1,000,000.00       

  

1101-

0023 

Уређење простора испред 

зграде општине  Лајковац 
250,000.00 0.0% 7,000,000.00 

                  

7,250,000.00       

  

1101-

0024 

Изградња градског трга са 

елементима парковског 

уређења 

6,330,000.00 0.8% 0.00 
                  

6,330,000.00       

  

1101-

0025 

Замена камених плоча у 

Улици Владике Николаја 
4,270,000.00 0.5% 0.00 

                  

4,270,000.00       

1102 
  

Програм 2.  Комунална 

делатност 
155,220,000.00 18.6% 55,083,800.00 210,303,800.00 

  

1102-

0001 

Управљање/одржавање 

јавним осветљењем 
40,000,000.00 4.8% 4,150,000.00 

                

44,150,000.00       

  

1102-

0002 

Одржавање јавних зелених 

површина 
5,400,000.00 0.6% 0.00 

                  

5,400,000.00       

  

1102-

0003 

Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене 
32,820,000.00 3.9% 2,642,900.00 

                

35,462,900.00       

  

1102-

0004 
Зоохигијена 8,100,000.00 1.0% 0.00 

                  

8,100,000.00       
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1102-

0008 

Управљање и снабдевање 

водом за пиће 
7,140,000.00 0.9% 35,576,000.00 

                

42,716,000.00       

  

1102-

0105 

Повезивање постојећег 

цевовода Словац-Ратковац 

са црпном станицом 

Словац и повезивање од 

Оштриковца са постојећим 

цевоводом 

2,100,000.00 0.3% 12,690,000.00 
                

14,790,000.00       

  

1102-

0106 

Изградња водоводне мреже 

Пепељевац-Стрмово-

Придворица 1 фаза 

20,000,000.00 2.4% 24,900.00 
                

20,024,900.00       

  

1102-

0107 

Водоснабдевање дела 

општине Лајковац-

Изградња водоводне мреже 

у Јабучју - I фаза 

10,000,000.00 1.2% 0.00 
                

10,000,000.00       

  

1102-

0108 

Изградња затворене 

градске пијаце 
17,660,000.00 2.1% 0.00 

                

17,660,000.00       

  

1102-

0109 

Улагање у санацију и 

чишћење водотокова на 

територији општине 

Лајковац 

7,000,000.00 0.8% 0.00 
                  

7,000,000.00       

  

1102-

0110 

Наставак изградње 

Регионалног цевовода за 

транспорт чисте воде од 

резервоара Оштриковац у 

Словцу ка Лајковцу, Убу и 

Лазаревцу 

5,000,000.00 0.6% 0.00 
                  

5,000,000.00       

1501 
  

Програм 3.  Локални 

економски развој 
16,000,000.00 1.9% 5,400,000.00 

             

21,400,000.00       

  

1501-

0001 

Унапређење привредног 

инвестиционог амбијента 
1,500,000.00 0.2% 0.00 

                  

1,500,000.00       

  

1501-

0002 

Мере активне политике 

запошљавања 
14,500,000.00 1.7% 2,400,000.00 

                

16,900,000.00       

  

1501-

0003 

Подстицаји за развој 

предузетништва 
0.00 0.0% 3,000,000.00 

                  

3,000,000.00       

1502 
  Програм 4.  Развој туризма 7,226,400.00 0.9% 0.00 

               

7,226,400.00       

  

1502-

0001 

Управљање развојем 

туризма 
6,049,600.00 0.7% 0.00 

                  

6,049,600.00       

  

1502-

0002 
Туристичка промоција 1,176,800.00 0.1% 0.00 

                  

1,176,800.00       

0101 
  

Програм 5.  Развој 

пољопривреде 
1,800,000.00 0.2% 16,300,000.00 

             

18,100,000.00       

  

0101-

0001 

Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у 

локалној заједници 

0.00 0.0% 1,400,000.00 
                  

1,400,000.00       

  

0101-

0002 

Мере подршке руралном 

развоју 
0.00 0.0% 13,600,000.00 

                

13,600,000.00       

  0101-

0023 
Противградна заштита 1,720,000.00 0.2% 0.00 

                  

1,720,000.00       

  0101-

0024 
Пошумљавање 80,000.00 0.0% 0.00 

                      

80,000.00       

  0101-

0021 
Изложба крава 0.00 0.0% 1,300,000.00 

                  

1,300,000.00       
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0401 
  

Програм 6.  Заштита 

животне средине 
61,180,000.00 7.3% 71,378,860.00 

           

132,558,860.00       

  

0401-

0002 

Праћење квалитета 

елемената животне средине 
750,000.00 0.1% 0.00 

                     

750,000.00       

  

0401-

0003 
Заштита природе 60,000.00 0.0% 0.00 

                      

60,000.00       

  

0401-

0004 

Управљање отпадним 

водама 
27,400,000.00 3.3% 33,774,760.00 

                

61,174,760.00       

  

0401-

0005 

Управљање комуналним 

отпадом 
0.00 0.0% 657,100.00 

                     

657,100.00       

  

0401-

0006 

Управљање осталим 

врстама отпада 
1,370,000.00 0.2% 0.00 

                  

1,370,000.00       

  

0401-

0025 

Уништавање амброзије на 

урбаном делу територије 

општине Лајковац 

500,000.00 0.1% 0.00 
                     

500,000.00       

  

0401-

0020 

Изградња фекалног 

колектора у индустријској 

зони 1 

0.00 0.0% 7,647,000.00 
                  

7,647,000.00       

  

0401-

0021 

Изградња постројења за 

пречишћавање отпадних 

вода у насељеном месту 

Словац 

1,100,000.00 0.1% 27,950,000.00 
                

29,050,000.00       

  

0401-

0022 

Набавка судова за 

одлагање отпада 
0.00 0.0% 1,200,000.00 

                  

1,200,000.00       

  

0401-

0023 

Погон за пречишћавање 

отпадних вода-

реконструкција 

0.00 0.0% 150,000.00 
                     

150,000.00       

  

0401-

0026 

Фекална мрежа и 

постројење за 

пречишћавање отпадних 

вода у Боговађи 

30,000,000.00 3.6% 0.00 
                

30,000,000.00       

0701 
  

Програм 7.  Путна 

инфраструктура 
63,070,000.00 7.6% 24,921,150.00 

             

87,991,150.00       

  

0701-

0002 
Одржавање путева 25,320,000.00 3.0% 22,237,800.00 

                

47,557,800.00       

  0701-

0045 

Набавка опреме и софтвера 

за видео надзор 
3,000,000.00 0.4% 550,000.00 

                  

3,550,000.00       

  0701-

0065 
Безбедност у саобраћају 3,300,000.00 0.4% 1,733,350.00 

                  

5,033,350.00       

  

0701-

0068 

Периодично одржавање 

локалних и 

некатегорисаних путева на 

територији општине 

Лајковац са израдом 

техничке документације и 

надзором 

31,450,000.00 3.8% 400,000.00 
                

31,850,000.00       

2001 
  

Програм 8.  Предшколско 

васпитање 
76,608,359.00 9.2% 45,015,000.00 

           

121,623,359.00       

  

2001-

0001 

Функционисање 

предшколских установа  
66,608,359.00 8.0% 14,200,000.00 

                

80,808,359.00       

  2001-

0020 

 Изградња дечјег вртића 

„Лептирић“ у Лајковцу 
0.00 0.0% 900,000.00 

                     

900,000.00       

  2001-

0023 

Опремање новог објекта 

вртића 
0.00 0.0% 3,000,000.00 

                  

3,000,000.00       
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2001-

0024 

Завршетак спољашњег 

уређења терена 

предшколске установе 

Лептирић 

10,000,000.00 1.2% 26,915,000.00 
                

36,915,000.00       

2002 
  

Програм 9.  Основно 

образовање 
38,840,377.00 4.7% 4,100,000.00 

             

42,940,377.00       

  

2002-

0001 

Функционисање основних 

школа 
35,760,377.00 4.3% 0.00 

                

35,760,377.00       

  

2002-

0023 

Уређење зелених површина 

и пратећих садржаја око 

основне школе у Ратковцу 

0.00 0.0% 3,000,000.00 
                  

3,000,000.00       

  

2002-

0028 

Уградња парног грејања у 

ИО Маркова црква 
600,000.00 0.1% 0.00 

                     

600,000.00       

  

2002-

0029 

Изградња школске 

спортске хале у Јабучју 
880,000.00 0.1% 400,000.00 

                  

1,280,000.00       

  

2002-

0038 

Превоз и смештај деце у 

специјалну школу 
1,200,000.00 0.1% 0.00 

                  

1,200,000.00       

  

2002-

0039 

Адаптација, санација и 

инвестиционо одржавање 

објеката ОШ Миле 

Дубљевић у Бајевцу 

400,000.00 0.0% 700,000.00 
                  

1,100,000.00       

2003 
  

Програм 10. Средње 

образовање 
24,699,000.00 3.0% 1,850,000.00 

             

26,549,000.00       

  

2003-

0001 

Функционисање средњих 

школа 
7,879,000.00 0.9% 0.00 

                  

7,879,000.00       

  2003-

0020 

Превоз деце у средњу 

школу 
15,000,000.00 1.8% 0.00 

                

15,000,000.00       

  2003-

0022 
Ученичке  стипендије 1,120,000.00 0.1% 0.00 

                  

1,120,000.00       

  

2003-

0023 

Адаптација,санација и 

инвестиционо одржавање 

објеката Средње школе "17. 

септембар" Лајковац 

700,000.00 0.1% 1,850,000.00 
                  

2,550,000.00       

0901 
  

Програм 11.  Социјална  и 

дечја заштита 
38,452,000.00 4.6% 11,340,000.00 

             

49,792,000.00       

  

0901-

0001 
Социјалне помоћи 4,390,000.00 0.5% 0.00 

                  

4,390,000.00       

  

0901-

0008 

Подршка социо-

хуманитарним 

организацијама 

1,000,000.00 0.1% 0.00 
                  

1,000,000.00       

  

0901-

0005 

Подршка реализацији 

програма Црвеног крста 
1,222,000.00 0.1% 0.00 

                  

1,222,000.00       

  

0901-

0006 

Подршка деци и породица 

са децом 
8,200,000.00 1.0% 0.00 

                  

8,200,000.00       

  

0901-

0007 

Подршка рађању и 

родитељству 
5,000,000.00 0.6% 0.00 

                  

5,000,000.00       

  

0901-

0022 

Једнократна помоћ 

пензионерима 
5,500,000.00 0.7% 0.00 

                  

5,500,000.00       

  

0901-

0025 
Стипедије 10,000,000.00 1.2% 0.00 

                

10,000,000.00       

  

0901-

0026 

Набавка грађевинског 

материјала за избегла лица 

на територији општине 

Лајковац 

275,000.00 0.0% 2,475,000.00 
                  

2,750,000.00       
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0901-

0027 

Набавка грађевинског 

материјала за интерно 

расељена лица на 

територији општине 

Лајковац 

165,000.00 0.0% 1,485,000.00 
                  

1,650,000.00       

  

0901-

0028 

Решавање стамбених 

потреба избеглица доделом 

пакета грађевинског 

материјала Уговор о 

ГРАНТУ 

0.00 0.0% 4,320,000.00 
                  

4,320,000.00       

  

0901-

0029 

Економско оснаживање 

интерно расељених лица 

кроз доходовне активности 

60,000.00 0.0% 540,000.00 
                     

600,000.00       

  

0901-

0030 

Куповина сеоских кућа са 

окућницом за интерно 

расељена лица и куповина 

грађевинског материјала за 

адаптацију 

140,000.00 0.0% 1,260,000.00 
                  

1,400,000.00       

  

0901-

0031 

Додела помоћи 

избеглицама за куповину 

сеоских кућа и куповина 

грађевинског материјала 

0.00 0.0% 1,260,000.00 
                  

1,260,000.00       

  

0901-

0032 

Пружање услуге помоћ у 

кући одраслим и остарелим 

лицима 

2,500,000.00 0.3% 0.00 
                  

2,500,000.00       

1801 
  

Програм 12.  Примарна 

здравствена заштита 
13,200,000.00 1.6% 0.00 

             

13,200,000.00       

  

1801-

0001 

Функционисање установа 

примарне здравствене 

заштите 

1,200,000.00 0.1% 0.00 
                  

1,200,000.00       

  

1801-

0021 

Унапређење квалитета 

здравствене заштите на 

територији општине 

Лајковац 

9,600,000.00 1.2% 0.00 
                  

9,600,000.00       

  1801-

0022 

Реконструкција котларнице 

Дома здравља 
2,400,000.00 0.3% 0.00 

                  

2,400,000.00       

1201 
  

Програм 13.  Развој 

културе 
38,320,257.00 4.6% 2,412,000.0 

             

40,732,257.00       

  

1201-

0001 

Функционисање локалних 

установа културе  
22,920,257.00 2.7% 802,000.00 

                

23,722,257.00       

  

1201-

0002 

Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву 
1,000,000.00 0.1% 0.00 

                  

1,000,000.00       

  

1201-

0003 

Унапређење система 

очувања и представљања 

културно-историјског 

наслеђа 

7,500,000.00 0.9% 1,610,000.00 
                  

9,110,000.00       

  
1201-

0004 

Остварење и унапређење 

јавног интереса у области 

информисања 

4,000,000.00 0.5% 0.00 
                  

4,000,000.00       

  1201-

0021 

Манифестација "Дани 

Лајковца" 
0.00 0.0% 0.00 

                                 

-         

  

1201-

0022 

Текуће поправке у 

културном центру-

Биоскопска сала, горња 

галерија 

2,900,000.00 0.3% 0.00 
                  

2,900,000.00       
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1301 
  

Програм 14.  Развој спорта 

и омладине 
52,820,000.00 6.3% 165,657,000.00 

           

218,477,000.00       

  

1301-

0001 

Подршка локалним 

спортским организацијама, 

удружењима и савезима 

0.00 0.0% 24,000,000.00 
                

24,000,000.00       

  1301-

0004 

Функционисање локалних 

спортских установа 
16,870,000.00 2.0% 4,387,000.00 

                

21,257,000.00       

  1301-

0005 

Спровођење омладинске 

политике 
500,000.00 0.1% 0.00 

                     

500,000.00       

  1301-

0032 

Изградња затвореног 

базена 
32,450,000.00 3.9% 132,000,000.00 

               

164,450,000.00       

  1301-

0033 
Клизалиште 3,000,000.00   3,000,000.00 

                  

6,000,000.00       

  1301-

0034 

Завршетак радова на 

свлачионицама у Бајевцу  
0.00   150,000.00 

                     

150,000.00       

  1301-

0035 

Завршетак радова на 

свлачионици у Непричави               
0.00   2,120,000.00 

                  

2,120,000.00       

0602 
  

Програм 15.  Локална 

самоуправа 
199,042,107.00 23.8% 21,150,000.00 

           

220,192,107.00       

  

0602-

0001 

Функционисање локалне 

самоуправе и градских 

општина 

150,267,959.00 18.0% 3,500,000.00 
               

153,767,959.00       

  

0602-

0002 
Месне заједнице 700,000.00 0.1% 0.00 

                     

700,000.00       

  

0602-

0003 
Управљање јавним дугом 15,850,000.00 1.9% 16,650,000.00 

                

32,500,000.00       

  

0602-

0004 

Општинско јавно 

правобранилаштво 
853,000.00 0.1% 0.00 

                     

853,000.00       

  

0602-

0009 
Текућа буџетска резерва 13,556,148.00 1.6% 0.00 

                

13,556,148.00       

  

0602-

0010 
Стална буџетска резерва 1,000,000.00 0.1% 0.00 

                  

1,000,000.00       

  

0602-

0014 
Ванредне ситуације 1,215,000.00 0.1% 0.00 

                  

1,215,000.00       

  

0602-

0023 

Изградња сеоске куће у 

Пепељевцу- укључен и 

надзор 

15,600,000.00 1.9% 0.00 
                

15,600,000.00       

  

0602-

0024 

Санација дела фасаде на 

згради општине 
0.00 0.0% 1,000,000.00 

                  

1,000,000.00       

2101 
  

Програм 16.  Политички 

систем локалне самоуправе 
26,435,500.00 3.2% 0.00 

             

26,435,500.00       

  

2101-

0001 
Функционисање скупштине 11,782,000.00 1.4% 0.00 

                

11,782,000.00       

  

2101-

0002 

Функционисање извршних 

органа 
14,653,500.00 1.8% 0.00 

                

14,653,500.00       

0501 
  

Програм 17. Енергетска 

ефикасност 
600,000.00 0.1% 300,000.00 

                  

900,000.00       

  

0501-

0021 

Изградња котларнице на 

биомасу школско-

спортског-здравственог 

комплекса са надзором 

600,000.00 0.1% 300,000.00 
                     

900,000.00       

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  
834,634,000.00 

100.0

% 
435,901,810.00 

        

1,270,535,810.00       
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Члан 18. 

Стална буџетска резерва за 2018. годину износи 1.000,000.00 динара, а текућа буџетска резерва 

13,556,148.00  динара. 

 

II. ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 19. 

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 

1,270,535,810.00 динара, финансирани из свих извора финансирања исказују се у колони 10  и 

распоређују се по корисницима и програмима: 

Раз
део 

Глав
а 

Програ

мска 
Клас. 

Функ
ција 

Позици
ја 

Ек. 

Клас
иф. 

Опис 
Средства из 
буџета 

Средства из 
осталих извора 

Укупна јавна 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
     

СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ    

  
2101 

  

ПРОГРАМ 16: 

ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

   

  
2101-0001 

  

Функционисање 

скупштине    

   
111 

  

Извршни и законодавни 

органи    

    
1/0 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
3,615,000.00 

 
3,615,000.00 

    
2/0 412 

Социјални доприноси 

на терет послодавца 
648,000.00 

 
648,000.00 

    
3/0 413 Накнаде у натури 70,000.00 

 
70,000.00 

    
4/0 415 

Накнаде трошкова за 

запослене 
50,000.00 

 
50,000.00 

    
5/0 416 

Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
1,000,000.00 

 
1,000,000.00 

    
6/0 422 Трошкови путовања 20,000.00 

 
20,000.00 

    
7/0 423 Услуге по уговору 5,423,000.00 

 
5,423,000.00 

    
8/0 465 

Остале текуће донације 

и трансфери 
482,000.00 

 
482,000.00 

    
9/0 481 

Дотације невладиним 

организацијама -

финансирање рада 

политичких странака 

474,000.00 
 

474,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 111: 
      

     
01 Приходи из буџета 11,782,000.00 

 
11,782,000.00 

      
Функција 111: 11,782,000.00 0.00 11,782,000.00 

      

Извори финансирања за 
програмску активност 

2101-0001: 

      

     
01 Приходи из буџета 11,782,000.00 

 
11,782,000.00 

      
Свега за програмску 
активност 2101-0001: 

11,782,000.00 0.00 11,782,000.00 

      
Извори финансирања за 
Програм 16:    

     
01 Приходи из буџета 11,782,000.00 

 
11,782,000.00 

      
Свега за Програм 16: 11,782,000.00 0.00 11,782,000.00 

      

Извори финансирања за 

Раздео 1:    
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01 Приходи из буџета 11,782,000.00 

 
11,782,000.00 

      
Свега за Раздео 01: 11,782,000.00 0.00 11,782,000.00 

          

2 
     

ПРЕДСЕДНИК 
   

  
2101 

  

ПРОГРАМ 16: 
ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

   

  
2101-0002 

  

Функционисање 

извршних органа    

   
111 

  

Извршни и законодавни 

органи    

    
10/0 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених  
2,700,000.00 

 
2,700,000.00 

    
11/0 412 

Социјални доприноси 

на терет послодавца 
483,500.00 

 
483,500.00 

    
12/0 413 Накнаде у натури 20,000.00 

 
20,000.00 

    
13/0 414 

Социјална давања 

запосленима 
50,000.00 

 
50,000.00 

    
14/0 415 

Накнаде трошкова за 

запослене 
1,000.00 

 
1,000.00 

    
15/0 416 

Награде запосленима и 
остали посебни расходи 

250,000.00 
 

250,000.00 

    
16/0 422 Трошкови путовања 50,000.00 

 
50,000.00 

    
17/0 423 Услуге по уговору 3,486,000.00 

 
3,486,000.00 

    
18/0 465 

Остале текуће донације 

и трансфери 
360,000.00 

 
360,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 111: 
      

     
01 Приходи из буџета 7,400,500.00 

 
7,400,500.00 

      
Функција 111: 7,400,500.00 0.00 7,400,500.00 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 
2101-0002: 

      

     
01 Приходи из буџета 7,400,500.00 

 
7,400,500.00 

      

Свега за програмску 

активност 2101-0002: 
7,400,500.00 0.00 7,400,500.00 

      
Извори финансирања за 
Програм 16:    

     
01 Приходи из буџета 7,400,500.00 

 
7,400,500.00 

      
Свега за Програм 16: 7,400,500.00 0.00 7,400,500.00 

      

Извори финансирања за 

Раздео 02:    

     
01 Приходи из буџета 7,400,500.00 

 
7,400,500.00 

      
Свега за Раздео 02: 7,400,500.00 0.00 7,400,500.00 

          
3 

     
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

   

  
2101 

  

ПРОГРАМ 16: 

ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

   

  
2101-0002 

  

Функционисање 

извршних органа    

   
111 

  
Извршни и законодавни 
органи    

    
19/0 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених  
4,720,000.00 

 
4,720,000.00 

    
20/0 412 

Социјални доприноси 
на терет послодавца 

850,000.00 
 

850,000.00 

    
21/0 413 Накнаде у натури 170,000.00 

 
170,000.00 



26.12.2017. године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                         Број   11 

 

111 

 

    
22/0 414 

Социјална давања 

запосленима 
50,000.00 

 
50,000.00 

    
23/0 416 

Награде запосленима и 
остали посебни расходи 

250,000.00 
 

250,000.00 

    
24/0 422 Трошкови путовања 40,000.00 

 
40,000.00 

    
25/0 423 Услуге по уговору 538,000.00 

 
538,000.00 

    
26/0 465 Остали трансфери 635,000.00 

 
635,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 111: 

      

     
01 Приходи из буџета 7,253,000.00 

 
7,253,000.00 

      
Функција 111: 7,253,000.00 0.00 7,253,000.00 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 

2101-0002: 

      

     
01 Приходи из буџета 7,253,000.00 

 
7,253,000.00 

      

Свега за програмску 

активност 2101-0002: 
7,253,000.00 0.00 7,253,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програм 16:    

     
01 Приходи из буџета 7,253,000.00 

 
7,253,000.00 

      
Свега за Програм 16: 7,253,000.00 0.00 7,253,000.00 

      
Извори финансирања за 
Раздео 3:    

     
01 Приходи из буџета 14,653,500.00 

 
14,653,500.00 

      
Свега за Раздео 3: 14,653,500.00 0.00 14,653,500.00 

          

4 
     

ОПШТИНСКА  

УПРАВА    

  

1101 

  

УРБАНИЗАМ И 
ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 
   

  
1101-0001 

 

 

Стратешко, просторно и 

урбанистичко 
планирање 

   

  
 620 

  
Развој заједнице 

   

  
 

 
27/0 515 Нематеријална имовина 1,305,000.00 1,368,000.00 2,673,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     
01 Приходи из буџета 1,305,000.00 

 
1,305,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

1,368,000.00 1,368,000.00 

      
Функција 620: 1,305,000.00 1,368,000.00 2,673,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

1101-0001: 

      

     
01 Приходи из буџета 1,305,000.00 

 
1,305,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

1,368,000.00 1,368,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 1101-0001: 

1,305,000.00 1,368,000.00 2,673,000.00 

          

  
1101-0003 

  

Управљање 

грађевинским 

земљиштем 
   

   
620 

  
Развој заједнице 

   

    
28/0 423 Услуге по уговору 315,000.00 

 
315,000.00 

    
29/0 424 Специјализоване услуге 400,000.00 400,000.00 800,000.00 
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30/0 485 

Накнада штете за 

повреду или штету 

нанету од стране 
државних органа 

1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 

    
31/0 511 

Зграде и грађевински 

објекти 
0.00 1,226,000.00 1,226,000.00 

    
32/0 541 Земљиште 5,700,000.00 

 
5,700,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 620: 
7,415,000.00 2,626,000.00 10,041,000.00 

     
01 Приходи из буџета 7,415,000.00 

  

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

2,626,000.00 2,626,000.00 

      
Функција 620: 7,415,000.00 2,626,000.00 10,041,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

1101-0003: 
   

     
01 Приходи из буџета 7,415,000.00 

  

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

 
2,626,000.00 2,626,000.00 

      

Свега за Програмску 

активност 1101-0003: 
7,415,000.00 2,626,000.00 10,041,000.00 

          

  
1101-0004 

  
Социјално становање 

   

   
610 

  
Стамбени развој 

   

    
33/0 425 

Текуће поправке и 

одржавање 
50,000.00 

 
50,000.00 

    
34/0 485 

Накнада штете за 

повреде или штету 
нанету од стране 

државних органа 

500,000.00 
 

500,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 610: 
      

     
01 Приходи из буџета 550,000.00 

 
550,000.00 

      
Функција 610: 550,000.00 0.00 550,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 
1101-0004: 

   

     
01 Приходи из буџета 550,000.00 0.00 550,000.00 

      

Свега за Програмску 

активност 1101-0004: 
550,000.00 0.00 550,000.00 

          

  
1101-0005 

  

Остваривање јавног 
интереса у одржавању 

зграда 

 

  

   
610 

  
Стамбени развој 

 
  

    
35/0 481 

Дотације осталим 
непрофитним 

институцијама 

1,000,000.00   1,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 610:    

     
01 Приходи из буџета 1,000,000.00 

 
1,000,000.00 

      
Функција 610: 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 

1101-0005: 
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01 Приходи из буџета 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

      

Свега за Програмску 

активност 1101-0005: 
1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

          

  
1101-0023 

  
Уређење простора испред зграде општине  Лајковац 

 

   
660 

  

Послови становања и 

заједнице 

некласификовани на 
другом месту 

   

   

 

36/0 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
250,000.00 7,000,000.00 7,250,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију660:    

     
01 Приходи из буџета 250,000.00 

 
250,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

 
7,000,000.00 7,000,000.00 

      
Функција 660: 250,000.00 7,000,000.00 7,250,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 1101-0023:    

     
01 Приходи из буџета 250,000.00 0.00 250,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

7,000,000.00 7,000,000.00 

      
Свега за Пројекат 1101-
0023: 

250,000.00 7,000,000.00 7,250,000.00 

          

  
1101-0024 

  
Изградња градског трга са елементима парковског уређења 

 

   
660 

  

Послови становања и 
заједнице 

некласификовани на 

другом месту 

   

    
37/0 423 Услуе по уговору 30,000.00 

 
30,000.00 

   

 

38/0 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
6,300,000.00 0.00 6,300,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 660:    

     
01 Приходи из буџета 6,330,000.00 

 
6,330,000.00 

      
Функција 660: 6,330,000.00 0.00 6,330,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 1101-0024:    

     
01 Приходи из буџета 6,330,000.00 0.00 6,330,000.00 

      

Свега за Пројекат 1101-

0024: 
6,330,000.00 0.00 6,330,000.00 

          

  
1101-0025 

  
Замена камених плоча у Улици Владике Николаја 

 

   
660 

  

Послови становања и 

заједнице 
некласификовани на 

другом месту 

   

   
 

39/0 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
4,270,000.00 0.00 4,270,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 660:    

     
01 Приходи из буџета 4,270,000.00 

 
4,270,000.00 

      
Функција 660: 4,270,000.00 0.00 4,270,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 1101-0025:    

     
01 Приходи из буџета 4,270,000.00 0.00 4,270,000.00 
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Свега за Пројекат 1101-

0025: 
4,270,000.00 0.00 4,270,000.00 

          

      

Извори финансирања за 

Програм 1:    

     
01 Приходи из буџета 21,120,000.00 

 
21,120,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 

година 
 

10,994,000.00 10,994,000.00 

      
Свега за Програм 1: 21,120,000.00 10,994,000.00 32,114,000.00 

          

  

1102 

  

ПРОГРАМ 2: 

КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 
   

  1102-0001  

 

Управљање/одржавање 

јавним осветљењем    

   
640 

  
Јавна расвета 

   

    
40/0 421 Стални трошкови 35,000,000.00 

 
35,000,000.00 

    
41/0 423 Услуге по уговору 

 
1,200,000.00 1,200,000.00 

    
42/0 425 

Текуће поправке и 

одржавање 
2,000,000.00 1,600,000.00 3,600,000.00 

    
43/0 426 Материјал 3,000,000.00 

 
3,000,000.00 

    
44/0 511 

Зграде и грађевински 

објекти  
1,050,000.00 1,050,000.00 

    
45/0 512 Машине и опрема 

 
300,000.00 300,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 640: 
      

     
01 Приходи из буџета 40,000,000.00 

 
40,000,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

4,150,000.00 4,150,000.00 

      
Функција 640: 40,000,000.00 4,150,000.00 44,150,000.00 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 

1102-0001: 

      

     
01 Приходи из буџета 40,000,000.00 

 
40,000,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

4,150,000.00 4,150,000.00 

      

Свега за програмску 

активност 1102-0001: 
40,000,000.00 4,150,000.00 44,150,000.00 

  
 

       

  1102-0002  

 

Одржавање јавних 

зелених површина    

   
540 

  

Заштита биљног и 
животињског света и 

крајолика 
   

    
46/0 424 Специјализоване услуге 5,400,000.00 

 
5,400,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 510: 

   
     

01 Приходи из буџета 5,400,000.00 
 

5,400,000.00 

      
Функција 510: 5,400,000.00 0.00 5,400,000.00 

      

Извори финансирања за 
програмску активност 

1102-0002: 

      

     
01 Приходи из буџета 5,400,000.00 

 
5,400,000.00 

      
Свега за програмску 
активност 1102-0002: 

5,400,000.00 0.00 5,400,000.00 
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1102-0003 

 

 

Одржавање чистоће на 

површинама јавне 
намене 

   

   
510 

  
Управљање отпадом 

   

    
47/0 421 Стални трошкови 32,820,000.00 2,642,900.00 35,462,900.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 510: 
      

     
01 Приходи из буџета 32,820,000.00 

 
32,820,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 

година 
 

2,642,900.00 2,642,900.00 

      
Функција 510: 32,820,000.00 2,642,900.00 35,462,900.00 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 

1102-0003: 

      

     
01 Приходи из буџета 32,820,000.00 

 
32,820,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

2,642,900.00 2,642,900.00 

      
Свега за програмску 
активност 1102-0003: 

32,820,000.00 2,642,900.00 35,462,900.00 

          

  1102-0004  
 

Зоохигијена 
   

  

 
540 

  

заштита биљног и 
животињског света и 

крајолика 
   

  

 

 
48/0 421 

Стални трошкови-

дератизација 
600,000.00 

 
600,000.00 

  

 

 
49/0 424 

Специјализоване 

услуге-збрињавање паса 

луталица,дезинсекција 

6,000,000.00 
 

6,000,000.00 

  

 

 
50/0 485 

Накнада штете за 
повреде или штету 

нанету од стране 

државних органа-од 

уједа паса 

1,500,000.00 
 

1,500,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 540: 
      

     
01 Приходи из буџета 8,100,000.00 

 
8,100,000.00 

      
Функција 540: 8,100,000.00 0.00 8,100,000.00 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 
1102-0004: 

      

     
01 Приходи из буџета 8,100,000.00 

 
8,100,000.00 

      

Свега за програмску 

активност 1102-0004: 
8,100,000.00 0.00 8,100,000.00 

          

  
1102-0008 

 

 

Управљање и 

снабдевање водом за 

пиће 
   

   
630 

  
Водоснабдевање 

   

    
51/0 423 Услуге по уговору 330,000.00 

 
330,000.00 

    
52/0 425 

Текуће поправке и 

одржавање 
2,000,000.00 500,000.00 2,500,000.00 

    
53/0 451 

Субвенције јавним 
нефинансијским 

предузећима и 

организацијама 

 
29,850,000.00 29,850,000.00 

    
54/0 511 

Зграде и грађевински 
објекти 

4,810,000.00 2,170,000.00 6,980,000.00 

    
55/0 512 Машине и опрема 

 
3,056,000.00 3,056,000.00 
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Извори финансирања за 

функцију 630: 
      

     
01 Приходи из буџета 7,140,000.00 

 
7,140,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

35,576,000.00 35,576,000.00 

      
Функција 630: 7,140,000.00 35,576,000.00 42,716,000.00 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 

1102-0008: 

      

     
01 Приходи из буџета 7,140,000.00 

 
7,140,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

35,576,000.00 35,576,000.00 

      

Свега за програмску 

активност 1102-0008: 
7,140,000.00 35,576,000.00 42,716,000.00 

          

  
1102-0105 

  

Повезивање постојећег цевовода Словац-Ратковац са црпном станицом Словац и 

повезивање од Оштриковца са постојећим цевоводом 

   
630 

  
Водоснабдевање 

   

    
56/0 511 

Зграде и грађевински 

објекти 
2,100,000.00 12,690,000.00 14,790,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 630: 
      

     
01 Приходи из буџета 2,100,000.00 

 
2,100,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

12,690,000.00 12,690,000.00 

      
Функција 630: 2,100,000.00 12,690,000.00 14,790,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 1102-0105:    

     
01 Приходи из буџета 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

12,690,000.00 12,690,000.00 

      
Свега за Пројекат 1102-
0105: 

2,100,000.00 12,690,000.00 14,790,000.00 

          

  
1102-0106 

  
Изградња водоводне мреже Пепељевац-Стрмово-Придворица I фаза 

   
630 

  
Водоснабдевање 

   

    
57/0 511 

Зграде и грађевински 

објекти 
20,000,000.00 24,900.00 20,024,900.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 630: 
      

     
01 Приходи из буџета 20,000,000.00 

 
20,000,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

24,900.00 24,900.00 

      
Функција 630: 20,000,000.00 24,900.00 20,024,900.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 1102-0106:    

     
01 Приходи из буџета 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 

година 
 

24,900.00 24,900.00 

      

Свега за Пројекат 1102-

0106: 
20,000,000.00 24,900.00 20,024,900.00 

          

  
1102-0107 

  

Водоснабдевање дела општине Лајковац-Изградња водоводне мреже у Јабучју - I 

фаза 
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630 

  
Водоснабдевање 

   

    
58/0 511 

Зграде и грађевински 

објекти 
10,000,000.00 

 
10,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 630: 
      

     
01 Приходи из буџета 10,000,000.00 

 
10,000,000.00 

      
Функција 630: 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 1102-0107:    

     
01 Приходи из буџета 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 

      

Свега за Пројекат 1102-

0107: 
10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 

  
1102-0110 

  

Наставак изградње 

Регионалног цевовода 
за транспорт чисте воде 

од резервоара 

Оштриковац у Словцу 

ка Лајковцу, Убу и 
Лазаревцу 

   

   
630 

  Водоснабдевање    

    
59/0 511 

Зграде и грађевински 

објекти 
5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 630: 
      

     
01 Приходи из буџета 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

      
Функција 630: 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 1102-0110: 
      

     
01 Приходи из буџета 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

      

Свега за Пројекат 1102-

0110: 
5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

          

  
1102-0108 

  
Изградња затворене градске пијаце 

   
660 

  

Послови становања и 

заједнице 

неклсификовани на 

другом месту 

   

    
60/0 423 Услуге по уговору 60,000.00 

 
60,000.00 

    
61/0 511 

Зграде и грађевински 

објекти 
17,600,000.00 

 
17,600,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 660: 

      

     
01 Приходи из буџета 17,660,000.00 

 
17,660,000.00 

      
Функција 660: 17,660,000.00 0.00 17,660,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 1102-0108:    

     
01 Приходи из буџета 17,660,000.00 0.00 17,660,000.00 

      
Свега за Пројекат 1102-
0108: 

17,660,000.00 0.00 17,660,000.00 

          

  
1102-0109 

  

Улагање у санацију и 

чишћење водотокова на 
територији општине 

Лајковац 

   

   

560 

  

Заштита животне 

средине 
некласификована на 

другом месту 

   

    
62/0 424 Специјализоване услуге 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 
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Извори финансирања за 

функцију 560: 
      

     
01 Приходи из буџета 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 

      
Функција 560: 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 1102-0109: 
      

     
01 Приходи из буџета 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 

      

Свега за Пројекат 1102-

0109: 
7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 

          

      

Извори финансирања за 

Програм 2:    

     
01 Приходи из буџета 155,220,000.00 

 
155,220,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 

година 
 

55,083,800.00 55,083,800.00 

      
Свега за Програм 2: 155,220,000.00 55,083,800.00 210,303,800.00 

          

  

1501 

  

ПРОГРАМ 3: 

ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
   

  
1501-0001 

  

Унапређење привредног 

инвестиционог 

амбијента 
   

   

411 

  

Општи економски и 

комерцијални послови    

    
63/0 423 

Услуге по уговору-
АРРОКО 

1,500,000.00 
 

1,500,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 411: 
      

     
01 Приходи из буџета 1,500,000.00 

 
1,500,000.00 

     
16 

Родитељски динар за 

ваннаставне активности   
0.00 

      
Функција 411: 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 

1501-0001: 

      

     
01 Приходи из буџета 1,500,000.00 

 
1,500,000.00 

      

Свега за Програмску 

активност 1501-0001: 
1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 

      
 

   

  
1501-0002 

  
Мере активне политике 
запошљавања    

  

 

412 

  

Општи послови по 

питању рада    

    
64/0 423 Услуге по уговору 

 
1,200,000.00 1,200,000.00 

    
65/0 464 

Дотације 

организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања 

14,500,000.00 1,200,000.00 15,700,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 412: 
      

     
01 Приходи из буџета 14,500,000.00 

 
14,500,000.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
1,200,000.00 1,200,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 

година 
 

1,200,000.00 1,200,000.00 

      
Функција 412: 14,500,000.00 2,400,000.00 16,900,000.00 

      
Извори финансирања за 
Програмску активност 
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1501-0002: 

     
01 Приходи из буџета 14,500,000.00 

 
14,500,000.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
1,200,000.00 1,200,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 

година 
 

1,200,000.00 1,200,000.00 

      

Свега за Програмску 

активност 1501-0002: 
14,500,000.00 2,400,000.00 16,900,000.00 

          

  
1501-0003 

  

Подстицаји за развој 

предузетништва    

  

 411 

  

Општи економски и 

комерцијални послови 

   

    
66/0 454 

Субвенције 

предузећима и 
организацијама 

 
3,000,000.00 3,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 411: 
      

     
13 

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 

година 

0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

      
Функција 411: 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

1501-0003: 

      

     
13 

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 

година 

0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

      

Свега за Програмску 

активност 1501-0003: 
0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

          

      

Извори финансирања за 

Програм 3:    

     
01 Приходи из буџета 16,000,000.00 

 
16,000,000.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
1,200,000.00 1,200,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

 
4,200,000.00 4,200,000.00 

      
Свега за Програм 3: 16,000,000.00 5,400,000.00 21,400,000.00 

          

  

0101 

  
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 

   

  
0101-0001 

  

Подршка за спровођење 

пољопривредне 

политике у локалној 

заједници 

   

  
 421 

  
Пољопривреда 

   
    

67/0 423 Услуге по уговору 
 

1,050,000.00 1,050,000.00 

    
68/0 424 Специјализоване услуге  

 
350,000.00 350,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 421: 
      

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

 
1,400,000.00 1,400,000.00 

      
Функција 421: 0.00 1,400,000.00 1,400,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 

0101-0001: 
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13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

1,400,000.00 1,400,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 0101-0001: 

0.00 1,400,000.00 1,400,000.00 

  
   

  
   

  
0101-0002 

  

Мере подршке 

руралном развоју    

  
 421 

  
Пољопривреда 

   

    
69/0 424 

Специјализоване 

услуге-вештачко 

осемењавање  
 

1,700,000.00 1,700,000.00 

  
   

70/0 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама 

 
11,650,000.00 11,650,000.00 

    
71/0 481 

Дотације невладиним 

организацијама-

удружење пчелара 
 

250,000.00 250,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 421: 

      

     
01 Приходи из буџета 0.00 

 
0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

 
13,600,000.00 13,600,000.00 

      
Функција 421: 0.00 13,600,000.00 13,600,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 

0101-0002: 

      

     
01 Приходи из буџета 0.00 

 
0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 

година 
 

13,600,000.00 13,600,000.00 

      

Свега за Програмску 

активност 0101-0002: 
0.00 13,600,000.00 13,600,000.00 

          

  
0101-0023 

  
Противградна заштита 

   

   
320 

  

Услуге противопожарне 

заштите    

    
72/0 424 

Специјализоване 

услуге-стрелци 
720,000.00 

 
720,000.00 

    
73/0 463 

Трансфери осталим 

нивоима власти-ракете 
1,000,000.00 

 
1,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 320: 

1,720,000.00 0.00 1,720,000.00 

     
01 Приходи из буџета 1,720,000.00 

 
1,720,000.00 

      
Функција 320: 1,720,000.00 0.00 1,720,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0101-0023:    

     
01 Приходи из буџета 1,720,000.00 

 
1,720,000.00 

      
Свега за Пројекат 0101-
0023: 

1,720,000.00 0.00 1,720,000.00 

          

 
 

0101-0021 
  

Изложба крава 
   

   
421 

  
Пољопривреда 

   

    
74/0 451 

Субвенције јавним 
нефинансијским 

предузећима и 

организацијама 

 
1,300,000.00 1,300,000.00 
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Извори финансирања за 

функцију 421: 
      

     
01 Приходи из буџета 0.00 

 
0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

 
1,300,000.00 1,300,000.00 

      
Функција 421: 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0101-0021:    

     
01 Приходи из буџета 0.00 

 
0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 

година 
 

1,300,000.00 1,300,000.00 

      

Свега за Пројекат 0101-

0021: 
0.00 1,300,000.00 1,300,000.00 

          

  
0101-0024 

  
Пошумљавање 

   

   
422 

  
Шумарство 

   

    
75/0 514 Култивисана имовина 80,000.00 

 
80,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 422: 
      

     
01 Приходи из буџета 80,000.00 

 
80,000.00 

      
Функција 422: 80,000.00 0.00 80,000.00 

      
Извори финансирања за Пројекат 0101-0024:   

     
01 Приходи из буџета 80,000.00 

 
80,000.00 

      
Свега за Пројекат 0101-
0024: 

80,000.00 0.00 80,000.00 

          

      

Извори финансирања за 

Програм 5:    

     
01 Приходи из буџета 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

16,300,000.00 16,300,000.00 

      
Свега за Програм 5: 1,800,000.00 16,300,000.00 18,100,000.00 

          

  

0401 

  

ПРОГРАМ 6: 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

   

  
0401-0002 

  

Праћење квалитета 

елемената животне 
средине 

   

  
 530 

  
Смањење загађености 

   
    

76/0 424 Специјализоване услуге 650,000.00 
 

650,000.00 

    
77/0 464 

Дотације 

организацијама за 

обавезно социјално 
осигурање 

100,000.00   100,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 530:    

     
01 Приходи из буџета 750,000.00 

 
750,000.00 

      
Функција 530: 750,000.00 0.00 750,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 
0401-0002: 

      

     
01 Приходи из буџета 750,000.00 

 
750,000.00 
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Свега за Програмску 

активност 0401-0002: 
750,000.00 0.00 750,000.00 

      
 

   
  

0401-0003 
  

Заштита природе 
   

  

 540 

  

Заштита биљног и 
животињског света и 

крајолика 

   

    
78/0 463 

Трансфери осталим 

нивоима власти 
60,000.00 

 
60,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 540: 
      

     
01 Приходи из буџета 60,000.00 

 
60,000.00 

      
Функција 540: 60,000.00 0.00 60,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 
0401-0003: 

      

     
01 Приходи из буџета 60,000.00 

 
60,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 0401-0003: 

60,000.00 0.00 60,000.00 

          

  0401-0004  
 

Управљање отпадним водама 

   
520 

  

Управљање отпадним 

водама    

    
79/0 423 Услуге по уговору 100,000.00 64,440.00 164,440.00 

    
80/0 425 

Текуће поправке и 

одржавање 
1,000,000.00 

 
1,000,000.00 

    
81/0 511 

Зграде и грађевински 
објекти 

26,300,000.00 33,710,320.00 60,010,320.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 520: 
      

     
01 Приходи из буџета 27,400,000.00 

 
27,400,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

33,774,760.00 33,774,760.00 

      
Функција 520: 27,400,000.00 33,774,760.00 61,174,760.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

0401-0004: 
   

     
01 Приходи из буџета 27,400,000.00 

 
27,400,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

33,774,760.00 33,774,760.00 

      

Свега за Програмску 

активност 0401-0004: 
27,400,000.00 33,774,760.00 61,174,760.00 

  

  

  
 

   

  
0401-0005 

  

Управљање комуналним 

отпадом    

   
510 

  Управљање отпадом    

    
82/0 451 

Текуће субвенције 

јавним нефинансијским 

предузећима и 

организацијама                                                                 

 
657,100.00 657,100.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 510: 
      

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

 
657,100.00 657,100.00 

      
Функција 510: 0.00 657,100.00 657,100.00 
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Извори финансирања за 
Програмску активност 

0401-0005: 

      

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

 
657,100.00 657,100.00 

      

Свега за Програмску 

активност 0401-0005: 
0.00 657,100.00 657,100.00 

          

  
0401-0006 

  

Управљање осталим 

врстама отпада    

   
510 

  Управљање отпадом    

    
83/0 421 Стални трошкови 1,000,000.00 

 
1,000,000.00 

    
84/0 464 

Дотације 

организацијама 
обавезног социјалног 

осигурања-одвожење 

медицинског отпада 

370,000.00 
 

370,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 510: 

      

     
01 Приходи из буџета 1,370,000.00 

 
1,370,000.00 

      
Функција 510: 1,370,000.00 0.00 1,370,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

0401-0006: 

      

     
01 Приходи из буџета 1,370,000.00 

 
1,370,000.00 

      

Свега за Програмску 

активност 0401-0006: 
1,370,000.00 0.00 1,370,000.00 

          

  
0401-0020 

  

Изградња фекалног 

колектора у 

индустријској зони 1 
   

   

520 

  

Управљање отпадним 

водама    

    
85/0 511 

Зграде и грађевински 

објекти  
7,647,000.00 7,647,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 520: 
      

     
01 Приходи из буџета 0.00 

  

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

 
7,647,000.00 7,647,000.00 

      
Функција 520: 0.00 7,647,000.00 7,647,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 0401-0020: 
      

     
01 Приходи из буџета 

   

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

0.00 7,647,000.00 7,647,000.00 

      

Свега за Пројекат 0401-

0020: 
0.00 7,647,000.00 7,647,000.00 

          

  
0401-0021 

  

Изградња постројења за 
пречишћавање 

отпадних вода у 

насељеном месту 

Словац 

   

   

520 

  

Управљање отпадним 

водама    

    
86/0 511 

Зграде и грађевински 

објекти 
1,100,000.00 27,950,000.00 29,050,000.00 
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Извори финансирања за 
функцију 520: 

      

     
01 Приходи из буџета 1,100,000.00 

 
1,100,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

27,950,000.00 27,950,000.00 

      
Функција 520: 1,100,000.00 27,950,000.00 29,050,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 
0401-0021: 

      

     
01 Приходи из буџета 1,100,000.00 

 
1,100,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

27,950,000.00 27,950,000.00 

      

Свега за Пројекат 0401-

0021: 
1,100,000.00 27,950,000.00 29,050,000.00 

          

  
0401-0022 

  
Набавка судова за 
одлагање отпада    

   
510 

  Управљање отпадом    

    
87/0 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 
предузећима и 

организацијама 

 
1,200,000.00 1,200,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 510: 
      

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

1,200,000.00 1,200,000.00 

      
Функција 510: 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0401-0022: 

      

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

1,200,000.00 1,200,000.00 

      
Свега за Пројекат 0401-
0022: 

0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 

          

  
0401-0023 

  

Погон за пречишћавање 

отпадних вода-
реконструкција 

   

   

520 

  

Управљање отпадним 

водама    

    
88/0 511 

Зграде и грађевински 
објекти  

150,000.00 150,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 520: 
      

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

150,000.00 150,000.00 

      
Функција 520: 0.00 150,000.00 150,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат  0401-0023: 
      

     
01 Приходи из буџета 0.00 

 
0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

150,000.00 150,000.00 

      
Свега за Пројекат 0401-
0023: 

0.00 150,000.00 150,000.00 
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0401-0025 

  

Уништавање амброзије 

на урбаном делу 

територије општине 
Лајковац 

   

   
560 

  

 Заштита животне 

средине 

некласификована на 
другом месту 

   

    
89/0 424 Специјализоване услуге 500,000.00 

 
500,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 560: 

      

     
01 Приходи из буџета 500,000.00 

 
500,000.00 

      
Функција 560: 500,000.00 0.00 500,000.00 

      

Извори финансирања за 

пројекат 0401-0025: 
      

     
01 Приходи из буџета 500,000.00 

 
500,000.00 

      

Свега за пројекат 0401-

0025: 
500,000.00 0.00 500,000.00 

          

  

0401-0026 

  

Фекална мрежа и постројење за 

пречишћавање отпадних вода у Боговађи   

  

 
520 

  

Управљање отпадним 

водама    

    
90/0 511 

Зграде и грађевински 

објекти 
30,000,000.00 

 
30,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 520: 
      

     
01 Приходи из буџета 30,000,000.00 

 
30,000,000.00 

      
Функција 520: 30,000,000.00 0.00 60,500,000.00 

      

Извори финансирања за 

пројекат 0401-0026: 
      

     
01 Приходи из буџета 30,000,000.00 

 
30,000,000.00 

      

Свега за пројекат 0401-

0026: 
30,000,000.00 0.00 151,000,000.00 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 6:    

     
01 Приходи из буџета 61,180,000.00 0.00 61,180,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

71,378,860.00 71,378,860.00 

      
Свега за Програм 6: 61,180,000.00 71,378,860.00 132,558,860.00 

          

  

0701 

  

ПРОГРАМ 7: ПУТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

   
  

0701-0002 
  

Одржавање путева 

   
   

451 
  

Друмски саобараћај  
   

    
91/0 423 Услуге по уговору 120,000.00 3,500,000.00 3,620,000.00 

    
92/0 425 

Текуће поправке и 

одржавање 
19,600,000.00 2,000,000.00 21,600,000.00 

    
93/0 426 

Материјал-вертикална 
сигнализација   

600,000.00 
 

600,000.00 

    
94/0 511 

Зграде и грађевински 

објекти 
5,000,000.00 16,737,800.00 21,737,800.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 451: 
      

     
01 Приходи из буџета 25,320,000.00 

 
25,320,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

22,237,800.00 22,237,800.00 
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Функција 451: 25,320,000.00 22,237,800.00 47,557,800.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 

0701-0002: 
   

     
01 Приходи из буџета 25,320,000.00 

 
25,320,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 

година 
 

22,237,800.00 22,237,800.00 

      

Свега за програмску 

активност 0701-0002 
25,320,000.00 22,237,800.00 47,557,800.00 

          

  
0701-0065 

  
Безбедност у саобраћају 

   

   
360 

  

Јавни ред и безбедност  
некласификован на 

другом месту 
   

    
95/0 423 Услуге по уговору 600,000.00 

 
600,000.00 

    
96/0 425 

Текуће поправке и 
одржавање 

300,000.00 497,250.00 797,250.00 

    
97/0 426 Материјал 350,000.00 

 
350,000.00 

    
98/0 511 

Зграде и грађевински 

објекти 
2,050,000.00 1,236,100.00 3,286,100.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 360: 
      

     
01 Приходи из буџета 3,300,000.00 

 
3,300,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 

година 
 

1,733,350.00 1,733,350.00 

      
Функција 360: 3,300,000.00 1,733,350.00 5,033,350.00 

      

Извори финансирања за 

пројекат 0701-0065: 
      

     
01 Приходи из буџета 3,300,000.00 

 
3,300,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

 
1,733,350.00 1,733,350.00 

      

Свега за пројекат 0701-

0065: 
3,300,000.00 1,733,350.00 5,033,350.00 

          

  
0701-0045 

  
Набавка опреме и софтвера за видео надзор 

   
360 

  

Јавни ред и безбедност  

некласификован на 

другом месту 
   

    
99/0 424 Специјализоване услуге 

 
550,000.00 550,000.00 

    
100/0 512 Машине и опрема 3,000,000.00   3,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 360:    

     
01 Приходи из буџета 3,000,000.00 

 
3,000,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

 
550,000.00 550,000.00 

      
Функција 360: 3,000,000.00 550,000.00 3,550,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0701-0045:    

     
01 Приходи из буџета 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

 
550,000.00 550,000.00 

      

Свега за Пројекат 0701-

0045: 
3,000,000.00 550,000.00 3,550,000.00 
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0701-0068 

  
Периодично одржавање локалних и некатегорисаних путева на територији 
општине Лајковац са израдом техничке документације и надзором 

   
451 

  
Друмски саобраћај 

   

    
101/0 511 

Зграде и грађевински 
објекти 

31,450,000.00 400,000.00 31,850,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 451:    

     
01 Приходи из буџета 31,450,000.00 

 
31,450,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 

година 
 

400,000.00 400,000.00 

      
Функција 451: 31,450,000.00 400,000.00 31,850,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 0701-0068:    

     
01 Приходи из буџета 31,450,000.00 0.00 31,450,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

 
400,000.00 400,000.00 

      

Свега за Пројекат 0701-

0068: 
31,450,000.00 400,000.00 31,850,000.00 

          

      

Извори финансирања за 

Програм 7:    

     
01 Приходи из буџета 63,070,000.00 0.00 63,070,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

0.00 24,921,150.00 24,921,150.00 

      
Свега за Програм 7: 63,070,000.00 24,921,150.00 87,991,150.00 

          

  
2001 

  

ПРОГРАМ 8 - 

ПРЕДШКОЛСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

   

  
2001-0020 

  

 Изградња дечјег вртића 

„Лептирић“ у Лајковцу    

   
911 

  

Предшколско 

образовање    

    
102/0 424 Специјализоване услуге 

 
600,000.00 600,000.00 

    
103/0 511 

Зграде и грађевински 
објекти  

300,000.00 300,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 911: 
      

     
01 Приходи из буџета 0.00 

 
0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

900,000.00 900,000.00 

      
Функција 911: 0.00 900,000.00 900,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 2001-0020: 
      

     
01 Приходи из буџета 0.00 

 
0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

 
900,000.00 900,000.00 

      

Свега за Пројекат 2001-

0020: 
0.00 900,000.00 900,000.00 

          

  
2001-0024 

  

Завршетак спољашњег уређења терена 

предшколске установе Лептирић   

   
911 

  

Предшколско 

образовање    

    
104/0 511 Зграде и грађевински 10,000,000.00 26,915,000.00 36,915,000.00 
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објекти 

      
Извори финансирања за 
функцију 911: 

      

     
01 Приходи из буџета 10,000,000.00 

 
10,000,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

 
26,915,000.00 26,915,000.00 

      
Функција 911: 10,000,000.00 26,915,000.00 36,915,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 2001-0024: 
      

     
01 Приходи из буџета 10,000,000.00 

 
10,000,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

26,915,000.00 26,915,000.00 

      
Свега за Пројекат 2001-
0024: 

10,000,000.00 26,915,000.00 36,915,000.00 

          

      

Извори финансирања за 

Програм 8:    

     
01 Приходи из буџета 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

0.00 27,815,000.00 27,815,000.00 

      
Свега за Програм 8: 10,000,000.00 27,815,000.00 37,815,000.00 

          

  
2002 

  

ПРОГРАМ 9 - 
ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
   

  
2002-0001 

  

Функционисање 

основних школа    

   
912 

  
Основно образовање 

   

    
105/0 463 

Текући трансфери 

осталим нивоима власти 
35,760,377.00 0.00 35,760,377.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 912: 

      

     
01 Приходи из буџета 35,760,377.00 

 
35,760,377.00 

      
Функција 912: 35,760,377.00 0.00 35,760,377.00 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 

2002-0001: 

      

     
01 Приходи из буџета 35,760,377.00 

 
35,760,377.00 

      

Свега за програмску 

активност 2002-0001: 
35,760,377.00 0.00 35,760,377.00 

          

  
2002-0023 

  

Уређење зелених површина и пратећих 

садржаја око основне школе у Ратковцу   

   
560 

  

Заштита животне 

средине 

некласификована на 
другом месту 

   

    
106/0 511 

Зграде и грађевински 

објекти  
3,000,000.00 3,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 560: 

      

     
01 Приходи из буџета 0.00 

 
0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

 
3,000,000.00 3,000,000.00 

      
Функција 560: 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 
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Извори финансирања за 
Пројекат 2002-0023: 

      

     
01 Приходи из буџета 0.00 

 
0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

 
3,000,000.00 3,000,000.00 

      

Свега за Пројекат 2002-

0023: 
0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

          

  
2002-0028 

  

Уградња парног грејања у ИО Маркова 

црква   

   
912 

  
Основно образовање 

   

    
107/0 512 Машине и опрема 600,000.00 

 
600,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 912: 
      

     
01 Приходи из буџета 600,000.00 

 
600,000.00 

      
Функција 912: 600,000.00 0.00 600,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 2002-0028: 
      

     
01 Приходи из буџета 600,000.00 

 
600,000.00 

      

Свега за Пројекат 2002-

0028: 
600,000.00 0.00 600,000.00 

          

  
2002-0029 

  
Изградња школске спортске хале у Јабучју 

  

   
912 

  
Основно образовање 

   

    
108/0 423 Услуге по уговору 80,000.00 

  

    
109/0 511 

Зграде и грађевински 
објекти 

800,000.00 400,000.00 1,200,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 912: 
      

     
01 Приходи из буџета 880,000.00 

 
880,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

400,000.00 400,000.00 

      
Функција 912: 880,000.00 400,000.00 1,280,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 2002-0029: 
      

     
01 Приходи из буџета 880,000.00 

 
880,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

 
400,000.00 400,000.00 

      

Свега за Пројекат 2002-

0029: 
880,000.00 400,000.00 1,280,000.00 

          

  

2002-0038 

  

Превоз и смештај деце у 

специјалну школу 

   
  

 912 
  

Основно образовање 

   

    
110/0 472 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
1,200,000.00 

 
1,200,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 912: 

      

     
01 Приходи из буџета 1,200,000.00 

 
1,200,000.00 

      
Функција 912: 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 2002-0038: 
      

     
01 Приходи из буџета 1,200,000.00 

 
1,200,000.00 
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Свега за Пројекат 2002-

0038: 
1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 

      
        

  

2002-0039 

  

Адаптација, санација и инвестиционо 

одржавање објеката ОШ Миле Дубљевић у 

Бајевцу 
  

  
 912 

  
Основно образовање 

   

    
111/0 511 

Зграде и грађевински 

објекти 
400,000.00 700,000.00 1,100,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 912: 
      

     
01 Приходи из буџета 400,000.00 

 
400,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

 
700,000.00 700,000.00 

      
Функција 912: 400,000.00 700,000.00 1,100,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 2002-0039: 
      

     
01 Приходи из буџета 400,000.00 

 
400,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

 
700,000.00 700,000.00 

      

Свега за Пројекат 2002-

0039: 
400,000.00 700,000.00 1,100,000.00 

          

      

Извори финансирања за 

Програм 9:    

     
01 Приходи из буџета 38,840,377.00 

 
38,840,377.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

4,100,000.00 4,100,000.00 

      
Свега за Програм 9: 38,840,377.00 4,100,000.00 42,940,377.00 

          

  
2003 

  

ПРОГРАМ 10 - 

СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ 

   

  
2003-0001 

  

Функционисање 

средњих школа    

   
920 

  
Средње образовање 

   

    
112/0 463 

Текући трансфери 

осталим нивоима власти 
7,879,000.00 0.00 7,879,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 920: 
      

     
01 Приходи из буџета 7,879,000.00 

 
7,879,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

0.00 0.00 

      
Функција 920: 7,879,000.00 0.00 7,879,000.00 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 
2003-0001: 

      

     
01 Приходи из буџета 7,879,000.00 

 
7,879,000.00 

      

Свега за програмску 

активност 2003-0001: 
7,879,000.00 0.00 7,879,000.00 

          

  
2003-0020 

  

Превоз деце у средњу 

школу    

   
920 

  
Средње образовање 

   

    
113/0 463 

Трансфери осталим 

нивоима власти 
15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 
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Извори финансирања за 

функцију 920: 
      

     
01 Приходи из буџета 15,000,000.00 

 
15,000,000.00 

      
Функција 920: 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

Појекат  2003-0020: 
      

     
01 Приходи из буџета 15,000,000.00 

 
15,000,000.00 

      

Свега за Пројекат 2003-

0020: 
15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 

          

  
2003-0022 

  
Ученичке  стипендије 

   

   
920 

  
Средње образовање 

   

    
114/0 472 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
1,120,000.00   0.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 920:    

     
01 Приходи из буџета 1,120,000.00 0.00 0.00 

      
Функција 920: 1,120,000.00 0.00 0.00 

      

Извори финансирања за 

Појекат  2003-0022:    

     
01 Приходи из буџета 1,120,000.00 0.00 0.00 

      

Свега за Пројекат 2003-

0022: 
1,120,000.00 0.00 0.00 

          

  
2003-0023 

  

Адаптација,санација и инвестиционо 
одржавање објеката Средње школе "17. 

септембар" Лајковац 
  

   
920 

  
Средње образовање 

   

    
115/0 511 

Зграде и грађевински 
објекти 

700,000.00 1,850,000.00 2,550,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 920:    

     
01 Приходи из буџета 700,000.00 

 
700,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

1,850,000.00 1,850,000.00 

      
Функција 920: 700,000.00 1,850,000.00 2,550,000.00 

      

Извори финансирања за 

Појекат  2003-0023:    

     
01 Приходи из буџета 700,000.00 

 
700,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

 
1,850,000.00 1,850,000.00 

      

Свега за Пројекат 2003-

0023: 
700,000.00 1,850,000.00 2,550,000.00 

          

      

Извори финансирања за 

Програм 10:    

     
01 Приходи из буџета 24,699,000.00 

 
24,699,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 

година 
 

1,850,000.00 1,850,000.00 

      
Свега за Програм 10: 24,699,000.00 1,850,000.00 26,549,000.00 

          

  

0901 

  

ПРОГРАМ 11: 

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 

ЗАШТИТА 
   

  
0901-0001 

  
Социјалне помоћи 
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070 

  

Социјална помоћ угроженом 

становништву, некласификована на другом 

месту 
  

    
116/0 463 

Трансфери осталим 

нивоима власти-Центар 

за соц.рад 

3,000,000.00 
 

3,000,000.00 

    
117/0 472 

Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 

1,390,000.00 
 

1,390,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 070: 
      

     
01 Приходи из буџета 4,390,000.00 

 
4,390,000.00 

      
Функција 070: 4,390,000.00 0.00 4,390,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 

0901-0001: 

      

     
01 Приходи из буџета 4,390,000.00 

 
4,390,000.00 

      

Свега за Програмску 

активност 0901-0001: 
4,390,000.00 0.00 4,390,000.00 

          

  
0901-0008 

  

Подршка социо-

хуманитарним 
организацијама 

   

   
070 

  

Социјална помоћ 

угроженом 

становништву, 
некласификована на 

другом месту 

   

    
118/0 481 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета-

конкурс 

1,000,000.00 
 

1,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 070: 
      

     
01 Приходи из буџета 1,000,000.00 

 
1,000,000.00 

      
Функција 070: 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 

0901-0003: 

      

     
01 Приходи из буџета 1,000,000.00 

 
1,000,000.00 

      

Свега за Програмску 

активност 0901-0003: 
1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

          

  
0901-0005 

  

Подршка реализацији 

програма Црвеног крста    

   
090 

  

Социјална заштита 
некласификована на 

другом месту 
   

    
119/0 481 

Дотације невладиним 

организацијама 
1,222,000.00 

 
1,222,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 090: 
      

     
01 Приходи из буџета 1,222,000.00 

 
1,222,000.00 

      
Функција 090: 1,222,000.00 0.00 1,222,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 
0901-0005: 

      

     
01 Приходи из буџета 1,222,000.00 

 
1,222,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 0901-0005: 

1,222,000.00 0.00 1,222,000.00 

          

  
0901-0006 

  
Подршка деци и 
породица са децом    
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040 

  
Породица и деца 

   

    
120/0 472 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
8,200,000.00 

 
8,200,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 040: 
      

     
01 Приходи из буџета 8,200,000.00 

 
8,200,000.00 

      
Функција 040: 8,200,000.00 0.00 8,200,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

0901-0006: 

      

     
01 Приходи из буџета 8,200,000.00 

 
8,200,000.00 

      

Свега за Програмску 

активност 0901-0006: 
8,200,000.00 0.00 8,200,000.00 

          

  
0901-0007 

  

Подршка рађању и 

родитељству    

   
733 

  

Услуге медицинских 

центара и породилишта    

    
121/0 472 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
5,000,000.00 

 
5,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 733: 
      

     
01 Приходи из буџета 5,000,000.00 

 
5,000,000.00 

      
Функција 733: 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 0901-0007: 
      

     
01 Приходи из буџета 5,000,000.00 

 
5,000,000.00 

      

Свега за Пројекат 0901-

0007: 
5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

      

 

 
 

 

   

  
0901-0022 

  

Једнократна помоћ 

пензионерима    

   
070 

  

Социјална помоћ угроженом 

становништву, некласификована на другом 

месту 
  

    
122/0 463 

Трансфери осталим 

нивоима власти 
5,500,000.00 

 
5,500,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 070: 
      

     
01 Приходи из буџета 5,500,000.00 

 
5,500,000.00 

      
Функција 070: 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 

      
Извори финансирања за 
Појекат  0901-0022: 

      

     
01 Приходи из буџета 5,500,000.00 

 
5,500,000.00 

      

Свега за Пројекат 0901-

0022: 
5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 

          

  
0901-0032 

  

Пружање услуге помоћ у кући одраслим и 

остарелим лицима   

   
010 

  
Болест и инвалидност 

   

    
123/0 463 

Текући трансфери 

осталим нивоима власти 
2,500,000.00 

 
2,500,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 010: 
      

     
01 Приходи из буџета 2,500,000.00 

 
2,500,000.00 

      
Функција 010: 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 
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Извори финансирања за 

Појекат  0901-0032: 
      

     
01 Приходи из буџета 2,500,000.00 

 
2,500,000.00 

      

Свега за Пројекат 0901-

0032: 
2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 

          

  
0901-0025 

  
Студентске стипнедије 

   

   
940 

  
Високо образовање 

   

    
124/0 472 

Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета-

стипендије 

10,000,000.00   10,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 940:    

     
01 Приходи из буџета 10,000,000.00 

 
10,000,000.00 

      
Функција 940: 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат  0901-0025:    

     
01 Приходи из буџета 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 

      

Свега за пројекат 0901-

0025: 
10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 

          

  
0901-0026 

  

Набавка грађевинског 

материјала за избегла 

лица на територији 
општине Лајковац 

   

   
070 

  

Социјална помоћ 

угроженом 

становништву, 
некласификована на 

другом месту 

   

    
125/0 472 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
275,000.00 2,475,000.00 2,750,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 070:    

     
01 Приходи из буџета 275,000.00 

 
275,000.00 

     
15 

Неутрошена средства 
донација из претходних 

година 
 

2,475,000.00 2,475,000.00 

      
Функција 070: 275,000.00 2,475,000.00 2,750,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат  0901-0026:    

     
01 Приходи из буџета 275,000.00 0.00 275,000.00 

     
15 

Неутрошена средства 

донација из претходних 

година 
 

2,475,000.00 2,475,000.00 

      

Свега за пројекат 0901-

0026: 
275,000.00 2,475,000.00 2,750,000.00 

          

  
0901-0027 

  

Набавка грађевинског 
материјала за интерно 

расељена лица на 

територији општине 

Лајковац 

   

   
070 

  

Социјална помоћ 

угроженом 

становништву, 

некласификована на 
другом месту 

   

    
126/0 472 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
165,000.00 1,485,000.00 1,650,000.00 

      
Извори финансирања за 
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функцију 070: 

     
01 Приходи из буџета 165,000.00 

 
165,000.00 

     
15 

Неутрошена средства 
донација из претходних 

година 
 

1,485,000.00 1,485,000.00 

      
Функција 070: 165,000.00 1,485,000.00 1,650,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат  0901-0027:    

     
01 Приходи из буџета 165,000.00 0.00 165,000.00 

     
15 

Неутрошена средства 

донација из претходних 

година 
 

1,485,000.00 1,485,000.00 

      

Свега за пројекат 0901-

0027: 
165,000.00 1,485,000.00 1,650,000.00 

          

  
0901-0028 

  

Решавање стамбених потреба избеглица 
доделом пакета грађевинског материјала 

Уговор о ГРАНТУ 
  

   
070 

  

Социјална помоћ 

угроженом 
становништву, 

некласификована на 

другом месту 

   

    
127/0 472 

Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 

  4,320,000.00 4,320,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 070:    

     
01 Приходи из буџета 0.00 

 
0.00 

     
06 

Донације од 

међународних 

организација 
 

4,320,000.00 4,320,000.00 

      
Функција 070: 0.00 4,320,000.00 4,320,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат  0901-0028:    

     
01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     
06 

Донације од 

међународних 
организација 

 
4,320,000.00 4,320,000.00 

      

Свега за пројекат 0901-

0028: 
0.00 4,320,000.00 4,320,000.00 

          

  
0901-0029 

  

Економско оснаживање 

интерно расељених 

лица кроз доходовне 

активности 

   

   
070 

  

Социјална помоћ 

угроженом 

становништву, 

некласификована на 
другом месту 

   

    
128/0 472 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
60,000.00 540,000.00 600,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 070:    

     
01 Приходи из буџета 60,000.00 

 
60,000.00 

     
15 

Неутрошена средства 

донација из претходних 
година 

 
540,000.00 540,000.00 

      
Функција 070: 60,000.00 540,000.00 600,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат  0901-0029:    

     
01 Приходи из буџета 60,000.00 0.00 60,000.00 
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15 

Неутрошена средства 

донација из претходних 

година 
 

540,000.00 540,000.00 

      

Свега за пројекат 0901-

0029: 
60,000.00 540,000.00 600,000.00 

          

  
0901-0030 

  

Куповина сеоских кућа 
са окућницом за 

интерно расељена лица 

и куповина 

грађевинског 
материјала за 

адаптацију 

   

   
070 

  

Социјална помоћ 

угроженом 
становништву, 

некласификована на 

другом месту 

   

    
129/0 472 

Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 

140,000.00 1,260,000.00 1,400,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 070:    

     
01 Приходи из буџета 140,000.00 

 
140,000.00 

     
15 

Неутрошена средства 

донација из претходних 

година 
 

1,260,000.00 1,260,000.00 

      
Функција 070: 140,000.00 1,260,000.00 1,400,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат  0901-0030:    

     
01 Приходи из буџета 140,000.00 0.00 140,000.00 

     
15 

Неутрошена средства 

донација из претходних 
година 

 
1,260,000.00 1,260,000.00 

      

Свега за пројекат 0901-

0030: 
140,000.00 1,260,000.00 1,400,000.00 

          

  
0901-0031 

  

Додела помоћи 

избеглицама за 

куповину сеоских кућа 

и куповина 
грађевинског 

материјала 

   

   
070 

  

Социјална помоћ 

угроженом 
становништву, 

некласификована на 

другом месту 

   

    
130/0 472 

Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 

  1,260,000.00 1,260,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 070:    

     
06 

Донације од 
међународних 

организација 
 

1,260,000.00 1,260,000.00 

      
Функција 070: 0.00 1,260,000.00 1,260,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат  0901-0031:    

     
01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     
06 

Донације од 

међународних 

организација 
 

1,260,000.00 1,260,000.00 

      

Свега за пројекат 0901-

0031: 
0.00 1,260,000.00 1,260,000.00 
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Извори финансирања за 
Програм 11:    

     
01 Приходи из буџета 38,452,000.00 0.00 38,452,000.00 

     
06 

Донације од 
међународних 

организација 
 

5,580,000.00 5,580,000.00 

     
15 

Неутрошена средства 

донација из претходних 

година 
 

5,760,000.00 5,760,000.00 

      
Свега за Програм 11: 38,452,000.00 11,340,000.00 49,792,000.00 

   
 

 
 

    

  

1801 

  

ПРОГРАМ 12: 

ПРИМАРНА 

ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 
   

  
1801-0001 

  

Функционисање 

установа примарне 

здравствене заштите 
   

  

 760 

  

Здравство 
некласификовано на 

другом месту 

   

    
131/0 464 

Дотације 

организацијама 
обавезног социјалног 

осигурања-текуће 

поправке и одржавање 

1,200,000.00 
 

1,200,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 760: 

      

     
01 Приходи из буџета 1,200,000.00 

 
1,200,000.00 

      
Функција 760: 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

1801-0001: 

      

     
01 Приходи из буџета 1,200,000.00 

 
1,200,000.00 

      

Свега за Програмску 

активност 1801-0001: 
1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 

          

  
1801-0021 

  

Унапређење квалитета 
здравствене заштите на 

територији општине 

Лајковац 

   

   
760 

  

Здравство 
некласификовано на 

другом месту 
   

    
132/0 464 

Дотације 

организацијама 
обавезног социјалног 

осигурања 

9,600,000.00 
 

9,600,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 760: 
      

     
01 Приходи из буџета 9,600,000.00 

 
9,600,000.00 

      
Функција 760: 9,600,000.00 0.00 9,600,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 1801-0021: 
      

     
01 Приходи из буџета 9,600,000.00 

 
9,600,000.00 

      
Свега за Пројекат 1801-
0021: 

9,600,000.00 0.00 9,600,000.00 

          

  
1801-0022 

  

Реконструкција 

котларнице Дома 
здравља 
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760 

  

Здравство 

некласификовано на 

другом месту 
   

    
133/0 464 

Дотације 

организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања 

2,400,000.00 
 

2,400,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 760: 
      

     
01 Приходи из буџета 2,400,000.00 

 
2,400,000.00 

      
Функција 760: 2,400,000.00 0.00 14,400,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 1801-0022: 
      

     
01 Приходи из буџета 2,400,000.00 

 
2,400,000.00 

      

Свега за Пројекат 1801-

0022: 
2,400,000.00 0.00 31,200,000.00 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 12:    

     
01 Приходи из буџета 13,200,000.00 0.00 13,200,000.00 

      
Свега за Програм 12: 13,200,000.00 0.00 13,200,000.00 

          

          

  
1201 

  
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ    

  
1201-0002 

  

Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва 

   

   
820 

  
Услуге културе 

   

    
134/0 481 

Дотације невладиним 

организацијама 
1,000,000.00 

 
1,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 820: 
      

     
01 Приходи из буџета 1,000,000.00 

 
1,000,000.00 

      
Функција 820: 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

1201-0002: 

      

     
01 Приходи из буџета 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

      

Свега за Програмску 

активност 1201-0002: 
1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

          

  
1201-0003 

  

Унапређење система 

очувања и 

представљања 
културно-историјског 

наслеђа 

   

   
820 

  
Услуге културе 

   

    
135/0 463 

Трансфери осталим 
нивоима власти 

2,500,000.00 1,610,000.00 4,110,000.00 

    
136/0 481 

Дотације невладиним 

организацијама 
5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 820: 

      

     
01 Приходи из буџета 7,500,000.00 

 
7,500,000.00 

     
15 

Пренета неутрошена 

средства за посебне 

намене 
 

1,610,000.00 1,610,000.00 

      
Функција 820: 7,500,000.00 1,610,000.00 9,110,000.00 
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Извори финансирања за 
Програмску активност 

1201-0003: 

      

     
01 Приходи из буџета 7,500,000.00 

 
7,500,000.00 

     
15 

Пренета неутрошена 
средства за посебне 

намене 
 

1,610,000.00 1,610,000.00 

      

Свега за Програмску 

активност 1201-0003: 
7,500,000.00 1,610,000.00 9,110,000.00 

          

  
1201-0004 

  

Остварење и 

унапређење јавног 

интереса у области 

информисања 

   

   
830 

  

Услуге емитовања и 

штампања    

    
137/0 423 Услуге по уговору 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 830: 
      

     
01 Приходи из буџета 4,000,000.00 

 
4,000,000.00 

      
Функција 830: 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 
1201-0004: 

      

     
01 Приходи из буџета 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 

      

Свега за Програмску 

активност 1201-0004: 
4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 

          

      

Извори финансирања за 

Програм 13:    

     
01 Приходи из буџета 12,500,000.00 0.00 12,500,000.00 

     
15 

Неутрошена средства 

донација из претходних 

година 
 

1,610,000.00 1,610,000.00 

      
Свега за Програм 13: 12,500,000.00 1,610,000.00 14,110,000.00 

          

  
1301 

  

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ 

СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ 

   

  
1301-0001 

  

Подршка локалним 

спортским 

организацијама, 
удружењима и савезима 

   

  

 810 

  

Услуге рекреације и 

спорта 

   
    

138/0 481 
Дотације невладиним 
организацијама  

24,000,000.00 24,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 810: 
      

     
01 Приходи из буџета 0.00 

 
0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

24,000,000.00 24,000,000.00 

      
Функција 810: 0.00 24,000,000.00 24,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

1301-0001: 

      

     
01 Приходи из буџета 0.00 

 
0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

24,000,000.00 24,000,000.00 
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Свега за Програмску 

активност 1301-0001: 
0.00 24,000,000.00 24,000,000.00 

          

  
1301-0005 

  

Спровођење омладинске 

политике    

   
860 

  

Рекреација, спорт, 

култура и вере, 

некласификовано на 

другом месту 

   

    
139/0 421 Стални трошкови 140,000.00 

 
140,000.00 

    
140/0 423 Услуге по уговору 265,000.00 

 
265,000.00 

    
141/0 426 Материјал 95,000.00 

 
95,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 860: 
      

     
01 Приходи из буџета 500,000.00 

 
500,000.00 

      
Функција 860: 500,000.00 0.00 500,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

1301-0005: 

      

     
01 Приходи из буџета 500,000.00 0.00 500,000.00 

      

Свега за Програмску 

активност 1301-0005: 
500,000.00 0.00 500,000.00 

          

  
1301-0032 

  
Изградња затвореног базена 

 

   
810 

  

Услуге рекреације и 

спорта    

   

 

142/0 511 
Зграде и грађевински 
објекти 

32,450,000.00 132,000,000.00 164,450,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 810:    

     
01 Приходи из буџета 32,450,000.00 

 
32,450,000.00 

     
10 

Примања од домаћих 

задуживања  
110,000,000.00 110,000,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

 
22,000,000.00 22,000,000.00 

      
Функција 810: 32,450,000.00 132,000,000.00 164,450,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 1301-0032:    

     
01 Приходи из буџета 32,450,000.00 

 
32,450,000.00 

     
10 

Примања од домаћих 
задуживања  

110,000,000.00 110,000,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

22,000,000.00 22,000,000.00 

      

Свега за Пројекат 1301-

0032: 
32,450,000.00 132,000,000.00 164,450,000.00 

          

  
1301-0033 

  
Клизалиште 

 

   
810 

  

Услуге рекреације и 

спорта    

    
143/0 421 Стални трошкови 3,000,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 810:    

     
01 Приходи из буџета 3,000,000.00 

 
3,000,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

3,000,000.00 3,000,000.00 

      
Функција 810: 3,000,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00 
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Извори финансирања за 
Пројекат 1301-0033:    

     
01 Приходи из буџета 3,000,000.00 

 
3,000,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

3,000,000.00 3,000,000.00 

      

Свега за Пројекат 1301-

0033: 
3,000,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00 

          

  
1301-0034 

  
Завршетак радова на свлачионицама у Бајевцу  

 

   
810 

  
Услуге рекреације и 
спорта    

    
144/0 511 

Зграде и грађевински 

објекти 
  150,000.00 150,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 810:    

     
01 Приходи из буџета 0.00 

 
0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

150,000.00 150,000.00 

      
Функција 810: 0.00 150,000.00 150,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 1301-0034:    

     
13 

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 

година 
 

150,000.00 150,000.00 

      

Свега за Пројекат 1301-

0034: 
0.00 150,000.00 150,000.00 

          

  
1301-0035 

  
Завршетак радова на свлачионици у Непричави               

 

   
810 

  

Услуге рекреације и 

спорта    

    
145/0 511 

Зграде и грађевински 
објекти 

  2,120,000.00 2,120,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 810:    

     
13 

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 

година 
 

2,120,000.00 2,120,000.00 

      
Функција 810: 0.00 2,120,000.00 2,120,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 1301-0035:    

     
01 Приходи из буџета 0.00 

 
0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

2,120,000.00 2,120,000.00 

      
Свега за Пројекат 1301-
0035: 

0.00 2,120,000.00 2,120,000.00 

          

      

Извори финансирања за 

Програм 14:    

     
01 Приходи из буџета 35,950,000.00 0.00 35,950,000.00 

     
10 

Примања од домаћих 

задуживања  
110,000,000.00 110,000,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 

година 
 

51,270,000.00 51,270,000.00 

      
Свега за Програм 14: 35,950,000.00 161,270,000.00 197,220,000.00 

          

  
0602 

  

ПРОГРАМ 15: 

ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 
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0602-0001 

  

Функционисање 

локалне самоуправе и 

градских општина 
   

   
130 

  
Опште јавне услуге 

   

    
146/0 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
47,080,000.00 

 
47,080,000.00 

    
147/0 412 

Социјални доприноси 
на терет послодавца 

8,427,959.00 
 

8,427,959.00 

    
148/0 413 Накнаде у натури 2,000,000.00 

 
2,000,000.00 

    
149/0 414 

Социјална давања 

запосленима 
700,000.00 3,500,000.00 4,200,000.00 

    
150/0 415 

Накнаде трошкова за 

запослене 
360,000.00 

 
360,000.00 

    
151/0 416 

Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
670,000.00 

 
670,000.00 

    
152/0 421 Стални трошкови 7,000,000.00 

 
7,000,000.00 

    
153/0 422 Трошкови путовања 350,000.00 

 
350,000.00 

    
154/0 423 Услуге по уговору 11,900,000.00 

 
11,900,000.00 

    
155/0 424 Специјализоване услуге 1,000,000.00 

 
1,000,000.00 

    
156/0 425 

Текуће поправке и 

одржавање 
2,561,000.00 

 
2,561,000.00 

    
157/0 426 Материјал 6,400,000.00 

 
6,400,000.00 

    
158/0 444 

Пратећи трошкови 
задуживања 

10,000.00 
 

10,000.00 

    
159/0 463 

Трансфери осталим 

нивоима власти -

историјски архив 

360,000.00 
 

360,000.00 

    
160/0 465 

Остале дотације и 

трансфери 
6,700,000.00 

 
6,700,000.00 

    
161/0 472 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
50,000.00 

 
50,000.00 

    
162/0 482 

Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
1,300,000.00 

 
1,300,000.00 

    
163/0 483 

Новчане казне и пенали 

по решењу судова 
1,000,000.00 

 
1,000,000.00 

    
164/0 485 

Накнада штете за 

повреде или штету 

нанету од стране 

државних органа 

51,300,000.00 
 

51,300,000.00 

    
165/0 512 Машине и опрема 500,000.00 

 
500,000.00 

    
166/0 515 Нематеријална имовина 599,000.00 

 
599,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 130: 

      

     
01 Приходи из буџета 150,267,959.00 

 
150,267,959.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
3,500,000.00 3,500,000.00 

      
Функција 130: 150,267,959.00 3,500,000.00 153,767,959.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 
0602-0001: 

      

     
01 Приходи из буџета 150,267,959.00 

 
150,267,959.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
3,500,000.00 3,500,000.00 

      

Свега за Програмску 

активност 0602-0001: 
150,267,959.00 3,500,000.00 153,767,959.00 

          

  
0602-0003 

  

Управљање јавним 

дугом    

   
170 

  

Управљање јавним 

дугом    

    
167/0 441 Отплата домаћих камата 3,000,000.00 4,000,000.00 7,000,000.00 

    
168/0 444 

Пратећи трошкови 
задуживања 

350,000.00 150,000.00 500,000.00 
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169/0 611 

Отплата главнице 

домаћим кредиторима 
12,500,000.00 12,500,000.00 25,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 170: 

      

     
01 Приходи из буџета 15,850,000.00 

 
15,850,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

 
16,650,000.00 16,650,000.00 

      
Функција 170: 15,850,000.00 16,650,000.00 32,500,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 

0602-0003: 

      

     
01 Приходи из буџета 15,850,000.00 0.00 15,850,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 

година 
 

16,650,000.00 16,650,000.00 

      

Свега за Програмску 

активност 0602-0003: 
15,850,000.00 16,650,000.00 32,500,000.00 

          

  
0602-0004 

  

Општинско јавно 

правобранилаштво    

   
330 

  
Судови 

   

    
170/0 463 

Текући трансфери 
осталим нивоима власти 

853,000.00 
 

853,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 330: 
      

     
01 Приходи из буџета 853,000.00 

 
853,000.00 

      
Функција 330: 853,000.00 0.00 853,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 

0602-0004: 

      

     
01 Приходи из буџета 853,000.00 

 
853,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 0602-0004: 

853,000.00 0.00 853,000.00 

          

  
0602-0009 

  
Текућа буџетска резерва 

   

   
160 

  

Финансијски и 

фискални послови    

    
171/0 499 Текућа резерва 13,556,148.00 0.00 13,556,148.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 160: 

      

     
01 Приходи из буџета 13,556,148.00 0.00 13,556,148.00 

      
Функција 160: 13,556,148.00 0.00 13,556,148.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

0602-0009: 

      

     
01 Приходи из буџета 13,556,148.00 0.00 13,556,148.00 

      
Свега за Програмску 
активност 0602-0009: 

13,556,148.00 0.00 13,556,148.00 

          

  
0602-0010 

  
Стална буџетска резерва 

   

   
160 

  

Финансијски и 

фискални послови    

    
172/0 499 Стална резерва 1,000,000.00   1,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 160:    

     
01 Приходи из буџета 1,000,000.00 

 
1,000,000.00 
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Функција 160: 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 

0602-0010: 

      

     
01 Приходи из буџета 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

      

Свега за Програмску 

активност 0602-0010: 
1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

          

  
0602-0014 

  
Ванредне ситуације 

   

   
220 

  
Цивилна одбрана 

   

    
173/0 426 

Материјал-за цивилну 
заштиту 

650,000.00 
 

650,000.00 

    
174/0 512 Машине и опрема 565,000.00   565,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 220:    

     
01 Приходи из буџета 1,215,000.00 

 
1,215,000.00 

      
Функција 220: 1,215,000.00 0.00 1,215,000.00 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 

0602-0014: 
   

     
01 Приходи из буџета 1,215,000.00 

 
1,215,000.00 

      

Свега за Програмску 

активност 0602-0014: 
1,215,000.00 0.00 1,215,000.00 

          

  
0602-0023 

  
Изградња сеоске куће у Пепељевцу- укључен и надзор 

 

   
660 

  

Послови становања и 

заједнице 

некласификовани на 
другом месту 

   

    
175/0 423 Услуге по уговору 50,000.00 

 
50,000.00 

   
 

176/0 511 
Зграде и грађевински 

објекти 
15,550,000.00 0.00 15,550,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 660:    

     
01 Приходи из буџета 15,600,000.00 

 
15,600,000.00 

      
Функција 660: 15,600,000.00 0.00 15,600,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 0602-0023:    

     
01 Приходи из буџета 15,600,000.00 0.00 15,600,000.00 

      

Свега за Пројекат 0602-

0023: 
15,600,000.00 0.00 15,600,000.00 

      

 

 
 

   

  
0602-0024 

  
Санација дела фасаде на згради општине 

 

   
660 

  

Послови становања и 

заједнице 
некласификовани на 

другом месту 

   

   
 

177/0 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
  1,000,000.00 1,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 660:    

     
01 Приходи из буџета 0.00 

 
0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 

година 
 

1,000,000.00 1,000,000.00 

      
Функција 660: 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 



26.12.2017. године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                         Број   11 

 

145 

 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0602-0024:    

     
01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

 
1,000,000.00 1,000,000.00 

      

Свега за Пројекат 0602-

0024: 
0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

          

 

 

    

Извори финансирања за 

Програм 15:    

     
01 Приходи из буџета 198,342,107.00 

 
198,342,107.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
3,500,000.00 3,500,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

17,650,000.00 17,650,000.00 

      
Свега за Програм 15: 198,342,107.00 21,150,000.00 219,492,107.00 

          

  
0501 

  

ПРОГРАМ 17.  

ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНОСТ 

   

  
0501-0021 

 

 

Изградња котларнице на биомасу школско-

спортског-здравственог комплекса са 

надзором 
  

   620 

 
 

Развој заједнице 
   

    
178/0 511 

Зграде и грађевински 

објекти 
600,000.00 300,000.00 900,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију  620: 

      

     
01 Приходи из буџета 600,000.00 

 
600,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

 
300,000.00 300,000.00 

      
Функција 620: 600,000.00 300,000.00 900,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат0501-0021: 
      

     
01 Приходи из буџета 600,000.00 

 
600,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

300,000.00 300,000.00 

      
Свега за Пројекат 0501-
0021: 

600,000.00 300,000.00 900,000.00 

  
 

   
 

   

 

 

    

Извори финансирања за 

Програм 17:    

     
01 Приходи из буџета 600,000.00 0.00 600,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

300,000.00 300,000.00 

      
Свега за Програм 17: 600,000.00 300,000.00 900,000.00 

          

      
Извори финансирања за 
Општинску управу:    

     
01 Приходи из буџета 690,973,484.00 0.00 690,973,484.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
4,700,000.00 4,700,000.00 

     
06 

Донације од 
међународних 

организација 
 

5,580,000.00 5,580,000.00 

     
10 

Примања од домаћих 

задуживања  
110,000,000.00 110,000,000.00 
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13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

285,862,810.00 285,862,810.00 

     
15 

Неутрошена средства 

донација из претходних 

година 
 

7,370,000.00 7,370,000.00 

      
Свега за Општинску 
управу: 

690,973,484.00 413,512,810.00 1,104,486,294.00 

          

4 4.01 
    

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
  

 

  
0602 

  

ПРОГРАМ 15 

ЛОКАЛНА  
САМОУПРАВА 

   

  
0602-0002 

 
 

Месне заједнице 
   

   
160 

  

Опште јавне услуге 

некласификоване на 

другом месту 
   

    
179/0 421 Стални трошкови 456,803.00 

 
456,803.00 

    
180/0 423 Услуге по уговору 19,000.00 

 
19,000.00 

    
181/0 424 Специјализоване услуге 10,685.00 

 
10,685.00 

    
182/0 426 Материјал 180,745.00 

 
180,745.00 

    
183/0 482 

Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
32,767.00 

 
32,767.00 

      

Извори финансирања за 

функцију160: 
      

     
01 Приходи из буџета 700,000.00 

 
700,000.00 

      
Функција 160: 700,000.00 0.00 700,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

0602-0002: 

      

     
01 Приходи из буџета 700,000.00 

 
700,000.00 

      

Свега за Програмску 

активност 0602-0002: 
700,000.00 0.00 700,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програм 15:    

     
01 Приходи из буџета 700,000.00 

 
700,000.00 

      
Свега за Програм 15: 700,000.00 0.00 700,000.00 

          

      

Извори финансирања за 

Главу 4.01:    

     
01 Приходи из буџета 700,000.00 

 
700,000.00 

      
Свега за Главу 4.01: 700,000.00 0.00 700,000.00 

          

4 4.02 
    

ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА    

 

  
1502 

  

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА    

  
1502-0001 

 

 

Управљање развојем 

туризма    

   
473 

  
Туризам 

   

    
184/0 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
1,917,200.00 

 
1,917,200.00 

    
185/0 412 

Социјални доприноси 
на терет послодавца 

343,400.00 
 

343,400.00 

    
186/0 414 

Социјална давања 

запосленима 
50,000.00 

 
50,000.00 

    
187/0 415 

Накнаде трошкова за 
запослене 

97,000.00 
 

97,000.00 

    
188/0 421 Стални трошкови 588,000.00 

 
588,000.00 
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189/0 422 Трошкови путовања 90,000.00 

 
90,000.00 

    
190/0 423 Услуге по уговору 2,480,000.00 

 
2,480,000.00 

    
191/0 425 

Текуће поправке и 
одржавање 

40,000.00 
 

40,000.00 

    
192/0 426 Материјал 65,000.00 

 
65,000.00 

    
193/0 465 

Остале донације, 

дотације и трансфери 
254,000.00 

 
254,000.00 

    
194/0 482 

Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
25,000.00 

 
25,000.00 

    
195/0 512 Машине и опрема 100,000.00 

 
100,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 473: 
      

     
01 Приходи из буџета 6,049,600.00 

 
6,049,600.00 

      
Функција 473: 6,049,600.00 0.00 6,049,600.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 
1502-0001: 

      

     
01 Приходи из буџета 6,049,600.00 

 
6,049,600.00 

      

Свега за Програмску 

активност 1502-0001: 
6,049,600.00 0.00 6,049,600.00 

          

  
1502-0002 

 

 
Промоција туристичке 
понуде    

   
473 

  
Туризам 

   

    
196/0 423 Услуге по уговору 650,000.00 

 
650,000.00 

    
197/0 424 Специјализоване услуге 496,800.00 

 
496,800.00 

    
198/0 426 Материјал 30,000.00 

 
30,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 473: 
      

     
01 Приходи из буџета 1,176,800.00 

 
1,176,800.00 

      
Функција 473: 1,176,800.00 0.00 1,176,800.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

1502-0002: 

      

     
01 Приходи из буџета 1,176,800.00 

 
1,176,800.00 

      

Свега за Програмску 

активност 1502-0002: 
1,176,800.00 0.00 1,176,800.00 

      

Извори финансирања за 

Програм 4:    

     
01 Приходи из буџета 7,226,400.00 0.00 7,226,400.00 

      
Свега за Програм 4: 7,226,400.00 0.00 7,226,400.00 

      

Извори финансирања за 

Главу 4.02:    

     
01 Приходи из буџета 7,226,400.00 

 
7,226,400.00 

      
Свега за Главу 4.02: 7,226,400.00 0.00 7,226,400.00 

          
4 4.03 

    
УСТАНОВА ЗА СПОРТ 

   

  
1501 

   

Локални економски 

развој    

  
1301 

  

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ 

СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ 

   

  
1301-0004 

  

Функционисање 

локалних спортских 

установа 
   

   
810 

  

Услуге рекреације и 

спорта    
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199/0 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
4,851,570.00 

 
4,851,570.00 

    
200/0 412 

Социјални доприноси 
на терет послодавца 

868,430.00 
 

868,430.00 

    
201/0 413 Накнаде у натури 86,000.00 

 
86,000.00 

    
202/0 414 

Социјална давања 

запосленима 
160,000.00 387,000.00 547,000.00 

    
203/0 415 

Накнаде трошкова за 

запослене 
250,000.00 

 
250,000.00 

    
204/0 421 Стални трошкови 5,228,000.00 4,000,000.00 9,228,000.00 

    
205/0 422 Трошкови путовања 100,000.00 

 
100,000.00 

    
206/0 423 Услуге по уговору 3,215,000.00 

 
3,215,000.00 

    
207/0 424 Специјализоване услуге 10,000.00 

 
10,000.00 

    
208/0 425 

Текуће поправке и 

одржавање 
450,000.00 

 
450,000.00 

    
209/0 426 Материјал 503,800.00 

 
503,800.00 

    
210/0 465 

Остале донације, 

дотације и трансфери 
207,200.00 

 
207,200.00 

    
211/0 482 

Порези, обавезне таксе, 
казне и пенали 

35,000.00 
 

35,000.00 

    
212/0 512 Машине и опрема 755,000.00 

 
755,000.00 

    
213/0 523 

Залихе робе за даљу 

продају 
150,000.00 

 
150,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 810: 
      

     
01 Приходи из буџета 16,870,000.00 

 
16,870,000.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
387,000.00 387,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

4,000,000.00 4,000,000.00 

      
Функција 810: 16,870,000.00 4,387,000.00 21,257,000.00 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 

1301-0004: 

      

     
01 Приходи из буџета 16,870,000.00 

 
16,870,000.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
387,000.00 387,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

4,000,000.00 4,000,000.00 

      

Свега за програмску 

активност 1301-0004: 
16,870,000.00 4,387,000.00 21,257,000.00 

          

      

Извори финансирања за 

Програм 14:    

     
01 Приходи из буџета 16,870,000.00 

 
16,870,000.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
387,000.00 387,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
 

4,000,000.00 4,000,000.00 

      
Свега за Програм 14: 16,870,000.00 4,387,000.00 21,257,000.00 

          

      

Извори финансирања за 

Главу 4.03:    

     
01 Приходи из буџета 16,870,000.00 0.00 16,870,000.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
387,000.00 387,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

 
4,000,000.00 4,000,000.00 

      
Свега за Главу 4.03: 16,870,000.00 4,387,000.00 21,257,000.00 
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4 4.04 
    

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 
   

  
1201 

  

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ    

  
1201-0001 

  

Функционисање 

локалних установа 

културе 
   

   
820 

  
Услуге културе 

   

    
214/0 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених  
10,608,043.00 0.00 10,608,043.00 

    
215/0 412 

Социјални доприноси 

на терет послодавца 
1,898,840.00 0.00 1,898,840.00 

    
216/0 413 Накнаде у натури 30,000.00 0.00 30,000.00 

    
217/0 414 

Социјална давања 

запосленима 
30,000.00 802,000.00 832,000.00 

    
218/0 415 

Накнаде трошкова за 
запослене 

573,000.00 0.00 573,000.00 

    
219/0 416 

Награде запосленима и 
остали посебни расходи 

115,000.00 0.00 115,000.00 

    
220/0 421 Стални трошкови 2,086,000.00 0.00 2,086,000.00 

    
221/0 422 Трошкови путовања 210,000.00 0.00 210,000.00 

    
222/0 423 Услуге по уговору 4,710,364.00 0.00 4,710,364.00 

    
223/0 424 Специјализоване услуге 660,000.00 0.00 660,000.00 

    
224/0 425 

Текуће поправке и 

одржавање 
179,400.00 0.00 179,400.00 

    
225/0 426 Материјал 368,099.00 0.00 368,099.00 

    
226/0 444 

Пратећи трошкови 
задуживања 

1,000.00 0.00 1,000.00 

    
227/0 465 

Остале донације, 

дотације и трансфери 
1,274,511.00 0.00 1,274,511.00 

    
228/0 482 

Порези, обавезне таксе, 
казне и пенали 

11,000.00 0.00 11,000.00 

    
229/0 512 Машине и опрема 40,000.00 0.00 40,000.00 

    
230/0 515 Нематеријална имовина 125,000.00 0.00 125,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 820: 
      

     
01 Приходи из буџета 22,920,257.00 

 
22,920,257.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
802,000.00 802,000.00 

      
Функција 820: 22,920,257.00 802,000.00 23,722,257.00 

      

Извори финансирања за 
програмску активност 

1201-0001: 

      

     
01 Приходи из буџета 22,920,257.00 

 
22,920,257.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
802,000.00 802,000.00 

      

Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
22,920,257.00 802,000.00 23,722,257.00 

          

  
1201-0022 

  

Текуће поправке у 
културном центру-

Биоскопска сала, горња 

галерија 

   

   
820 

  
Услуге културе 

   

    
213/0 421 Стални трошкови 30,000.00 0.00 30,000.00 

    
232/0 425 

Текуће поправке и 

одржавање 
715,000.00 0.00 715,000.00 

    
233/0 426 Материјал 40,000.00 0.00 40,000.00 

    
234/0 512 Машине и опрема 2,115,000.00 0.00 2,115,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 820:   
0.00 

     
01 Приходи из буџета 2,900,000.00 

 
2,900,000.00 

      
Функција 820: 2,900,000.00 0.00 2,900,000.00 
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Извори финансирања за 
пројекат 1201-0022:   

0.00 

     
01 Приходи из буџета 2,900,000.00 

 
2,900,000.00 

      
Свега за пројекат 1201-
0022: 

2,900,000.00 0.00 2,900,000.00 

          

      

Извори финансирања за 

Програм 13:    

     
01 Приходи из буџета 25,820,257.00 

 
25,820,257.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
802,000.00 802,000.00 

      
Свега за Програм 13: 25,820,257.00 802,000.00 26,622,257.00 

      

 

    

      
Извори финансирања за 
Главу 4.04:    

     
01 Приходи из буџета 25,820,257.00 

 
25,820,257.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
802,000.00 802,000.00 

      
Свега за Главу 4.04: 25,820,257.00 802,000.00 26,622,257.00 

          

4 4.05 
    

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
"ЛЕПТИРИЋ", ЛАЈКОВАЦ   

  
2001 

  

ПРОГРАМ 8 - 

ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
   

  
2001-0001 

  
Функционисање 
предшколских установа    

   
911 

  

Предшколско 

образовање    

    
235/0 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
39,498,565.00 

 
39,498,565.00 

    
236/0 412 

Социјални доприноси 

на терет послодавца 
7,070,243.00 

 
7,070,243.00 

    
237/0 413 Накнаде у натури 0.00 300,000.00 300,000.00 

    
238/0 414 

Социјална давања 
запосленима 

200,000.00 5,500,000.00 5,700,000.00 

    
239/0 415 

Накнаде трошкова за 

запослене 
1,300,000.00 

 
1,300,000.00 

    
240/0 416 

Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
700,000.00 

 
700,000.00 

    
241/0 421 Стални трошкови 3,857,114.00 1,682,886.00 5,540,000.00 

    
242/0 422 Трошкови путовања 310,000.00 410,000.00 720,000.00 

    
243/0 423 Услуге по уговору 2,175,437.00 2,246,000.00 4,421,437.00 

    
244/0 424 Специјализоване услуге 270,000.00 110,000.00 380,000.00 

    
245/0 425 

Текуће поправке и 

одржавање 
759,000.00 670,000.00 1,429,000.00 

    
246/0 426 Материјал 6,345,000.00 2,972,000.00 9,317,000.00 

    
247/0 444 

Пратећи трошкови 

задуживања 
18,000.00 

 
18,000.00 

    
248/0 465 

Остале донације, 

дотације и трансфери 
4,050,000.00 

 
4,050,000.00 

    
249/0 482 

Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
55,000.00 

 
55,000.00 

    
250/0 512 Машине и опрема 0.00 309,114.00 309,114.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 911: 
      

     
01 Приходи из буџета 66,608,359.00 0.00 66,608,359.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
5,500,000.00 5,500,000.00 

     
07 

Трансфери од других 

нивоа власти  
7,950,000.00 7,950,000.00 

     
16 

Родитељски динар за 

ваннаставне активности  
750,000.00 750,000.00 
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Функција 911: 66,608,359.00 14,200,000.00 80,808,359.00 

      

Извори финансирања за 
програмску активност 

2001-0001: 

      

     
01 Приходи из буџета 66,608,359.00 0.00 66,608,359.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
5,500,000.00 5,500,000.00 

     
07 

Трансфери од других 

нивоа власти  
7,950,000.00 7,950,000.00 

     
16 

Родитељски динар за 
ваннаставне активности  

750,000.00 750,000.00 

      

Свега за програмску 

активност 2001-0001: 
66,608,359.00 14,200,000.00 80,808,359.00 

      

 

 

 

 
 

   

  
2001-0023 

  

Опремање новог објекта 

вртића    

   
911 

  
Предшколско 
образовање    

    
251/0 512 Машине и опрема 

 
3,000,000.00 3,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 911: 
    0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 

година 

0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

      
Функција 911: 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 2001-0023:   

0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 
година 

0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

      

Свега за пројекат 2001-

0023: 
0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

          

      

Извори финансирања за 

Програм 8:    

     
01 Приходи из буџета 66,608,359.00 0.00 66,608,359.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
5,500,000.00 5,500,000.00 

     
07 

Трансфери од других 

нивоа власти  
7,950,000.00 7,950,000.00 

     
16 

Родитељски динар за 

ваннаставне активности  
750,000.00 750,000.00 

      
Свега за Програм 8: 66,608,359.00 14,200,000.00 80,808,359.00 

          

      
Извори финансирања за 
Главу 4.05:    

     
01 Приходи из буџета 66,608,359.00 0.00 66,608,359.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
5,500,000.00 5,500,000.00 

     
07 

Трансфери од других 
нивоа власти  

7,950,000.00 7,950,000.00 

     
16 

Родитељски динар за 

ваннаставне активности  
750,000.00 750,000.00 

      
Свега за Главу 4.05: 66,608,359.00 14,200,000.00 80,808,359.00 

          

      

Извори финансирања за 

раздео 4:    

     
01 Приходи из буџета 808,198,500.00 0.00 808,198,500.00 

     
03 Социјални доприноси 0.00 11,389,000.00 11,389,000.00 
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06 

Донације од 

међународних 

организација 

0.00 5,580,000.00 5,580,000.00 

     
07 

Трансфери од других 

нивоа власти 
0.00 7,950,000.00 7,950,000.00 

     
10 

Примања од домаћих 

задуживања 
0.00 110,000,000.00 110,000,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

0.00 292,862,810.00 292,862,810.00 

     
15 

Неутрошена средства 
донација из претходних 

година 
 

7,370,000.00 7,370,000.00 

     
16 

Родитељски динар за 

ваннаставне активности  
750,000.00 750,000.00 

      
Свега за раздео 4: 808,198,500.00 435,901,810.00 1,244,100,310.00 

          

      
Извори финансирања за 
Разделе 1,2,3 и 4:    

     
01 Приходи из буџета 834,634,000.00 0.00 834,634,000.00 

     
03 Социјални доприноси 

 11,389,000.00 11,389,000.00 

     
06 

Донације од 

међународних 

организација 
 

5,580,000.00 

5,580,000.00 

     
07 

Трансфери од других 
нивоа власти  7,950,000.00 

7,950,000.00 

     
10 

Примања од домаћих 

задуживања  110,000,000.00 
110,000,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 

година 
 

292,862,810.00 292,862,810.00 

     
15 

Неутрошена средства 

донација из претходних 
година 

 
7,370,000.00 7,370,000.00 

     
16 

Родитељски динар за 

ваннаставне активности  
750,000.00 750,000.00 

      

Свега за Разделе 1,2,3 и 

4: 
834,634,000.00 435,901,810.00 1,270,535,810.00 

 

 

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 20. 

 За извршавање ове Одлуке одговоран је председник Општине. 

 Наредбодавац за извршење буџета је председник Општине. 

 

Члан 21. 

 Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном 

имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са 

Законом о буџетском систему. 

 

Члан 22. 

 Овлашћује се председник општине да у складу са чланом 27ж Закона о буџетском 

систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 

утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција. 

 

Члан 23. 

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер 

(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, 
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издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за 

уплату средстава која припадају буџету.  

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера 

односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава,  одговоран је и 

Начелник општинске управе. 

 

Члан 24. 

           Одељење за буџет и финансије обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање 

два пута годишње информише Општинско веће, а обавезно у року од 15 дана по истеку 

шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

 У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће 

усваја и доставља извештаје Скупштини општине.  

Извештај садржи и одступања између усвојеног  буџета и извршења и образложење великих 

одступања.  

  

Члан 25. 

Број запослених радника  према  Закону о начину одређивања максималног броја запослених у  

јавном сектору ("Службени гласник РС" број 68/2015), Одлуци о максималном броју 

запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему 

Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину  ("Службени 

гласник РС" број 61/2017) и Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време 

корисника јавних средстава Општине Лајковац за 2017. годину који се финансира из буџета 

општине Лајковац на економској класификацији 411 и 412 приказани су у следећој табели: 

 Корисници плата  Тип службеника 
одређено 

време  

неодређено 

време 

        

Скупштина општине Изабрани 1   

  Постављени 1   

  Именовани 1   

Председник општине Изабрани 2   

  Постављени     

Општинско веће Изабрани 5   

  Постављени     

Општинска управа Постављени  1  

  Запослени 8 70 

ПУ ''Лептирић''Лајковац Изабрани  1  

  Запослени 1 56 

Културни центар Хаџи Рувим 

Лајковац Именовани  1  

  Запослени   5 

Градска Библиотека Лајковац Именовани  1 

  Запослени  4  7 

Туристичка организација општине 

Лајковац Именовани  1  

  Запослени 0 2 

Установа за омладину и спорт 

Лајковац Именовани  1 

  Запослени 2 9 

Укупан број корисника 

Именовани, изабрани и 

постављени 10   

  Запослени   15 155 
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 У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују број запослених из става 1. овог 

члана. 

           Маса средстава за исплату плата планирана је нивоу  исплаћених плата у 2017. години, за 

постојећи-максималан број запослених утврђен у Одлуком о максималном броју запослених на 

неодређено време корисника јавних средстава Општине Лајковац за 2017. годину. 

           Укупан број запослених код корисника јавних средстава у систему Општине Лајковац  у 

складу са Законом и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време корисника 

јавних средстава Општине Лајковац за 2017. годину је 212  од чега се за 155 запослених на 

неодређено време средства за исплату зарада обезбеђују из буџета. 

Број запослених код корисника јавних средстава у систему Општине Лајковац  чије се зараде не 

финансирају из буџета и то: 

 Корисници плата  Тип службеника 

одређено 

време  

неодређено 

време 

        

ЈП Градска Чистоћа   Именовани  1  

  Запослени 3 56 

Укупан број корисника  

Именовани,изабрани и 

постављени  1  

Запослени 3 57 

  

 

 

Члан 26. 

            Председник Општине на предлог Одељења  за буџет и финансије може донети одлуку о 

промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву као и одлуку о 

преусмеравању средстава унутар програма у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему. 

            

Члан 27. 

            Председник Општине на предлог Одељења  за буџет и финансије доноси Решење о 

употреби текуће буџетске резерве 

Председник Општине пре доношења Одлуке о употреби средстава текуће буџетске резерве 

може прибавити Мишљење Општинског већа о оправданости употребе средстава текуће 

буџетске резерве.  

 

Члан 28 

    Општинско веће, на предлог Одељења за буџет и финансије, одлучује о коришћењу 

средстава сталне резерве буџета за намене утврђене у члану 70. Закона о буџетском систему. 

 

Члан 29. 

    Распоред и коришћење средстава врши се по посебним актима и то за: 

 

1) износ од 550.000.00 динара по Програму 1 Урбанизам и просторно планирање ПА 0101-0004 

Социјално становање функција 610 Стамбени развој –Одељење за комунално стамбене и 

грађевинске послове  доноси Решења  о спровођењу мера стамбене подршке  по Програму мера 

стамбене подршке који доноси Општинско веће.   

 

2) износ од 1.000.000,00 динара по Програму 1- Урбанизам и просторно планирање ПА 0101-

0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда функција 660 Послови становања и 

заједнице некласификовани на другом месту– по Одлуци о одржавању зграде и спољног 

изгледа зграде ,условима,начину и критеријумима суфинансирања одржавања стамбених и 

стамбено-пословних зграда на територији општине Лајковац који доноси Скупштина општине. 

Конкурс спроводи општинска управа а међусобни односи уређују се уговорима које потписује 

Начелник општинске управе. 
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3) износ од 1.500.000,00 динара Програм 3 локални економски развој, ПА 1501-0001 

Унапређење привредног инвестиционог амбијента, функционална класификација 411- општи 

економски и комерцијални послови -по уговору са Агенцијом за регионални развој 

Колубарског округа који потписује председник општине у складу са Одлуком о оснивању 

Агенције 

 

4)  Буџетска средства за финансирање ЛАПЗ-а,Програм 3 Локални економски развој ПА1501-

0002 Мере активне политике запошљавања функција 412 општи послови по питању рада   

-износ од 14,500,000.00 динара ,Конкурс спроводи НСЗ по  Споразуму са  општином Лајковац а 

међусобни односи се регулишу с уговорима које потписује Председник општине 

 

5) износ од 3,000,000.00 динара по Програму 3 Локални економски развој ПА1501-0003 

Подстицаји за развој предузетништва функција 411 општи економски и комерцијални послови- 

по Програму Субвенција предузетницима и малим и средњим предузећима који доноси 

Општинско веће. 

Конкурс спроводи Општинска управа а међусобни односи регулишу  се уговорима које 

потписује Председник општине 

 

6) Износ од 15,000,000.00 динара  Програм 10 Средње образовање, Пројекат 2003- 0020- Превоз 

деце у средњу школу, функционална класификација 920 средње образовање-по Решењима 

одељења за општу управу и друштвене делатности општинске управе а на основу Одлуке о 

бесплатном превозу ученика Средње школе.  

7) Износ од 1.120,000.00 динара  Програм 10 средње образовање, Пројекат 2003- 0022- Ђачке 

стипендије, функционална класификација 920 средње образовање- на основу Одлуке о 

ученичким стипендијама Ќонкурс спроводи спроводи Одељење ѕа општу управу и друштвене 

делатности ,Одлуку о додели стипендија доноси Општинско веће а међусобни односи 

регулишу се уговором који потписује Председник општине. 

 

8) износ од 1,222,000.00 динара, Програм 11 - социјална и дечја заштита, ПА 0901-0005 

Подршка реализацији програма Црвеног крста ,функција 090-социјална заштита 

некласификована на другом месту- на основу  Програма Црвеног крста на који сагласност даје 

Општинско веће. Међусобни односи се регулишу уговором који потписује председник 

Општине. 

 

9) износ од  6,000,000.00 динара Програм 11 социјална и дечја заштита, ПА 0901-0006 дечја 

заштита, функционална класификација 040-породица и деца -једнократна помоћ по  Решењима 

која доноси Одељење за општу управу и друштвене делатности на основу Одлуке  о додатним 

облицима заштите породиља  и  Решењима председника општине о висини помоћи 

 

10) износ од  2,200,000,00 динара Програм 11 социјална и дечја заштита, ПА 0901-0006 дечја 

заштита, функционална класификација 040-породица и деца –накнада по  Решењима која 

доноси Одељење за општу управу и друштвене делатности на основу Одлуке  о о регресирању 

трошкова боравка деце у установи дечји вртић Лептирић 

 

11) износ од 5,000,000.00 динара, Програм 11 социјална и дечја заштита, ПА 0901-0007 

Подршка рађању и родитељству- вантелесна оплодња,  функција 733-Услуге медицинских 

центара и породилишта по  Решењима Одељења за општу управу и друштвене делатности а на 

основу Одлуке о финансирању вантелесне оплодње Скупштине општине и Програма за 

финансирање вантелесне оплодње који доноси Општинско веће општине Лајковац 

 

12) Буџетска средства намењена подршци пројектима удружења (невладине организације и 

друга удружења) по Уредби о средствима за подстицање програма или недостајућег дела  

средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења: 
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-износ од 1.000,000.00 динара - Програм 11, социјална и дечја заштита ПА 0901-0008 Подршка 

социо-хуманитарним организацијама функција 070-Социјална помоћ угроженом становништву 

некласификована на другом месту. 

Конкурс спроводи Општинско веће  а међусобни односи регулишу се уговорима које потписује 

Председник општине. 

 

13) износ од 5,500,000.00 динара - Програм 11- социјална и дечја заштита, ПА 0901-0022 

једнократна помоћ пензионерима функција 070-Социјална помоћ угроженом становништву 

некласификована на другом месту, по  Решењима Центра за социјални рад на основу Одлуке о 

правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац и Одлуке о висини  једнократне 

помоћи коју доноси Председник општине. 

 

14) Износ од 10,000,000.00 динара  Програм 11 социјална и дечје заштита, Пројекат 0901- 0025- 

Студентске стипендије, функционална класификација 940 високо образовање- на основу 

Одлуке о студентским стипендијама Ќонкурс спроводи спроводи Одељење за општу управу и 

друштвене делатности ,Одлуку о додели стипендија доноси Општинско веће а међусобни 

односи регулишу се уговором који потписује Председник општине. 

 

15)  износ од 9,600,000.00 динара- Програм 12 -Примарна здравствена заштита, Пројекат 1801-

0021 унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац, функција 

760 здравство некласификовано на другом месту на основу Програма унапређења квалитета 

здравствене  заштите становништва општине Лајковац на који сагласност даје општинско 

веће.Међусобни односи са Домом здравља се регулишу уговором који потписује председник 

Општине.  

 

16) По јавном позиву на основу Уредбе о  критеријумима , мерилима и начину  избора 

пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике 

Србије,аутономне покрајине односно јединица локалне самоуправе: 

  

-износ од 1.000.000,00 динара Програм 13-Развој културе, ПА 1201-0002 Подстицаји културном 

и уметничком стваралаштву фунција 820- Услуге културе – буџетска средства намењена 

пројектима субјеката у култури и   

- износ од 2,500,000.00 динара Програм 13-Развој културе ПА  1201-0003 Унапређење система 

очувања и представљања културно-историјског наслеђа функција 820 Услуге културе - за 

финансирање пројеката за заштиту споменика културе 

Конкурс спроводи Општинско веће  а међусобни односи регулишу се уговорима које потписује 

Председник општине.  

До 25% планираног износа Општинско веће може доделити за финансирање пројеката  без 

спровођења објављивања јавног позива ако се ради у складу са чл.76. став 11 и 13 Закона о 

култури. 

 

17) По јавном позиву који спроводи Општинско веће  на основу Правилника о условима, 

начину и критеријумима за избор пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката 

који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Лајковац: 

- износ од 5.000.000,00 динара Програм 13-Развој културе ПА  1201-0003 Унапређење система 

очувања и представљања културно-историјског наслеђа функција 820 Услуге културе 

Међусобни односи регулишу се уговорима које потписује Председник општине. 

 

18) По јавном позиву који спроводи Општинско веће  на основу Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривње јавног интереса у области јавног информисања : 

- износ од 4.000.000,00 динара Програм 13-Развој културе ПА  1201-0004 Остваривање и 

унапређење јавног интереса у области информисања  функција 830 Услуге емитовања и 

штампања. До 5% планираног износа Општинско веће може доделити Решењем о 

појединачним давањима без спровођења јавног позива према члану 32. став 1 Правилника.  

 Међусобни односи регулишу се уговорима које потписује Председник општине. 
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19)  износ од  24,000,000.00  динара - Програм 14 Развој спорта и омладине, ПА 1301-0001 

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810-Услуге 

рекреације и спорта, - по Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се 

остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лајковац од чега: 

- 23.000.000,00 динара - за финансирање годишњих програма спортских организација на 

предлог Спортског савеза општине Лајковац 

 - 300.000,00 - за реализацију посебних програма по јавном позиву  

- 700.000,00 - за изузетно одобрење програма у току године од стране Општинског већа. 

Програме усваја општинско веће а међусобни односи регулишу се уговорима које потписује 

Председник општине. 

 

20) износ од 500.000,00 динара, Програм 14 Развој спорта и омладине ПА 1301-0005 

Спровођење омладинске политике, функција 860 рекреација спорт култура и вере 

некласификовани на другом месту по Локалном  акционом плану за младе-ЛАПЗМ  који 

доноси Општинско веће. 

 

Члан 30. 

              У року од 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету, Одељење за буџет и 

финансије, врши расподелу средстава директним и индиректним корисницима у оквиру својих 

одобрених апропријација и о томе обавештава сваког корисника. 

Корисници буџетских средстава, у року од 45 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету 

дужни су да средства утврђена Одлуком распореде по наменама у свом годишњем 

финансијском и да донесу финасијске планове усклађене са одобреним апропријацијама на које 

сагласност даје  Председник општине. 

Кориснику буџетских средстава, који не поступи у складу са одредбама ст. 1. и 2. овог члана, 

неће се дозволити коришћење апропријација. 

 

Члан 31. 

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа утврђене 

апропријације која му је одобрена за ту намену у тој буџетској години.  

 Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у 

супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета. 

Приликом преузимања обавеза, директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни 

су да се придржавају смерница о роковима и условима плаћања, које одређује министар, 

односно локални орган управе надлежан за финансије. 

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог 

правног акта, уколико законом није друкчије прописано. 

             За капиталне пројекте који се, као заједнички пројекат, спроводи од стране два или 

више корисника буџетских средстава, јавних предузећа, односно других корисника јавних 

средстава, споразумом се уређују међусобни односи, односно права и обавезе у вези са 

реализацијом капиталног пројекта.. 

Члан 32. 

            Изузетно, корисници 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 ,а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака  из 

члана 5. ове Одлуке. 

            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 из става 1. и 2. овог члана прибаве сагласност Општинског 

већа. 
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             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 33. 

         Корисници могу преузети обавезе по уговорима за текуће расходе 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, у складу са Уредбом о критеријумима за 

утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање 

одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година. 

 

Члан  34. 

Корисници средстава буџета општине Лајковац пре најављивања нових обавеза на начин 

прописан чланом, 56.став 3 Закона о буџетском систему у поступку извршења буџета морају да 

пријаве преузете, а неизвршене обавезе из претходне буџетске године. 

        Плаћање из буџета неће бити извршено уколико нису поштоване процедуре из претходног 

става овог члана. 

 

Члан 35. 

 Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, 

пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима 

који уређују јавне набавке. 

             Јавном набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се 

набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна вредност вредност на годишњем 

нивоу нижа од 5.000.000,00 динара. 

   

Члан 36. 

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора 

прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01- Приходи из буџета), обавезе 

могу преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво 

остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.                             

 

Члан 37. 

           Приходи и примања буџета општине уплаћују се преко уплатних рачуна јавних прихода. 

           Расходи и издаци органа и установа -корисника средстава буџета општине Лајковац 

извршаваће се преко консолидованог рачуна трезора општине Лајковац. 

        Трезор ће обављати контролу тих расхода у односу на утврђене апропријације и 

одобравати плаћање на терет буџетских средстава.  

           Директни и индиректни корисници средстава буџета могу користити средства 

распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства 

одобрена и пренета. 

У случају  да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни 

основ, средства се враћају у буџет  Општине. 

    

Члан 38. 

 Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на 

принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно 

актом Владе предвиђен другачији метод. 
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Члан 39. 

 Распоред остварених прихода врши се тромесечним плановима који доноси надлежни 

орган за финансије. 

 Директни корисник средстава буџета може вршити плаћања у границама прописаних 

квота за свако тромесечје. 

                                                     

Члан 40. 

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на 

основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. 

 Уз захтев корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање 

(копије). 

 

Члан 41. 

   Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним 

примањима буџета. 

 Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и 

то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални трошкови 

неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.  

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају 

расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.  

           Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних 

трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних 

издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама 

            Поштовање приоритета у извршавању расхода и  издатака и спровођење других мера за 

побољшање финансијске дисциплине пратиће се на основу месечног извештавања о стању 

доцњи. 

         Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, 

апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета. 

 

Члан 42. 

          У буџетској 2018. години, неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, 

годишњих и других врста награда и бонуса, као и других примања из члана 120. став 1. тачка 4. 

Закона о раду  предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, и другим 

актима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстав општине Лајковац , осим 

јубиларних награда за запослене.  

У 2018. години не могу се исплаћивати  запосленима код корисника буџетских средстава 

награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, 

односно нетранспарентне облике награда и бонуса (исплате у једнаким месечним износима за 

све запослене и сл).   

 

Члан 43. 

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела у 

јавном сектору не могу се повећавати у 2018. години. 

Директни и индиректни корисници средстава буџета општине Лајковац могу формирати 

комисије и друга стална и привремена радна тела искључиво у складу са посебним законом, 

односно другим прописом, а чији задатак не може бити обављање текућих и послова из 

делокруга рада корисника буџетских средстава. 

 

Члан 44. 

 

             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. 
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Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2018. 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. 

 

Члан 45. 

   За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед 

неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник Општине може се 

задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу . 

 

Члан 46. 

Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор извршење 

правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових 

апропријација.  

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених 

апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће 

одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење 

обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор, односно 

предложити измену прописа који је основ за настанак и плаћање обавеза. 

 

Члан 47. 

             Корисници буџетских средстава пренеће на консолидовани рачун трезора до 31. 

децембра 2018. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2018. 

години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Лајковац за 

2018. годину. 

 

Члан 48. 

 Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2018.години обрачунату 

исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују 

расход амортизације и употребе средстава за рад. 

 

Члан 49. 

 Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор 

и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава буџета локалне власти, у 

2018.години, намирују само трошкове по том основу. 

 Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених 

рачуна, корисник који управља јавним средствима врши  плаћање, а затим директни односно 

индиректни корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода. 

 Рефундација из става 2.овог члана начином извршавања расхода, у складу са Законом о 

буџетском систему. 

         Други корисници јавних средстава који користе пословни простор и покретне ствари 

којима управљају директни или индиректни корисници буџета Републике Србије плаћају 

настале трошкове, трошкове текућег и инвестиционог одржавања, односно закупа у складу са 

критеријумома које прописује Општинско веће. 

 

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 50. 

Овлашћује се надлежни орган за финансије да може вршити усклађивање исказаних примања и 

издатака са прописаним класификацијама и друге техничке исправке, а у складу са захтевима 

надлежног Министарства с тим да примања и издаци остају у складу са утврђеним износима.  

Овлашћује се надлежни орган за финансије да може извршити усклађивање Одлуке о буџету 

општине Лајковац за 2018. годину са моделом исказивања резултата по Закону о буџету 
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Републике Србије или другог важећег законског прописа, с тим да примања и издаци остају у 

складу са утврђеним износима. 

 

Члан 51. 

 Ову Одлуку доставити Министарству финансија и објавити у ”Службеном гласнику 

општине Лајковац”. 

 

Члан 52. 

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

општине Лајковац“ Лајковац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-173/17-II од 26.12.2017. године 

 

            

 СЕКРЕТАР        ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      СКУПШТИНЕ OПШТИНЕ 

          Горан Илић,с.р.                 Живорад Бојичић,с.р. 

 

 

 

 

 

Об р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Лајковац за 2018. годину садржан 

је у члану 43, члану 47. и члану 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 

54/09, 73/2010,  101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 , 63/2013, 108/2013,142/2104 ,68/2015, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017)  члану 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', број 129/07) и члану 39. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине 

Лајковац'', број: 11/08) 

                                          

 

 

 

 

Руководилац одељења за                     Начелник општинске управе 

    буџет и финансије                          Љубица Новаковић,с.р 

      Татијана Панић,с.р. 

 

____________________      ________________________ 
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 I Основне макроекономске претпоставке за период 2017. – 2019. године 

           Након успешно спроведене фискалне консолидације, стабилизације јавних финансија и 

преокрета вишегодишње растућег тренда јавног дуга, Влада РС остаје фокусирана на даље 

побољшање привредног амбијента и обезбеђивање високих стопа привредног раста, са крајњим 

циљем смањења незапослености и подизања животног стандарда становништва. Привредна 

активност наставља раст и током 2017. године. На страни понуде, главни покретачи су 

прерађивачка индустрија и услужни сектор, док посматрано са расходне стране БДП позитиван 

допринос дају све компоненте тражње осим нето извоза. У првој половини године одређени 

ризици „на доле“ су активирани, што се негативно одразило на укупну привредну активност. 

Ипак, краткорочни индикатори из последњих неколико месеци указују на њихову једнократну 

природу, те не постоји ризик да се путања раста значајније успори у средњем року. Ревидирање 

првобитно пројектоване стопе од 3,0% је последица негативних кретања у електро-енергетском 

сектору и пољопривреди услед екстремних мразева с почетка године, односно изразито 

неповoљних агрометеоролошких услова у летњим месецима. Будући да је природа ових 

чинилаца привремена овим се не угрожава основни сценарио развоја. Сви фискални 

индикатори су значајно изнад постављених циљева, монетарни токови су стабилни и 

предвидиви, настављена су побољшања на тржишту радне снаге а обим спољнотрговинске 

размене се повећава.  

              Основне макроекономске претпоставке за период 2017. – 2020. године 

  

Исказано у процентима осим ако није 

другачије назначено 

                                         ПРОЈЕКЦИЈА 

2017 2018 2019 2020 

Стопа реалног раста БДП 2,0 3.5 3.55 4,0 

БДП у текућим тржишним ценама (у 

млрд РСД) 

4469 4755 5057 5417 

Извори раста :процентне промене у консатованим ценама  

Лична потрошња  1,8  2,7  3,4 3,8 

Државна потрошња 1,4  2,2 1,9 2,7 

Инвестиције у    фиксни капитал 4,3                            

5,1 

          4,1 5,3 

Извоз робе и услуга 10,0  8,8 8,4  7,9 

Увоз робе и услуга 8,6  7,0 7,2  7,0 

Допринос расту БДП      

Финална домаћа тражња  2,4 3,4 3,7 4,4 

Инвестициона  потрошња 0,8 1,0 0,9 1,1 

Лична потрошња 1,3 2,0 2,5 2,8 

 

Државна потрошња 0,3 0,4 0,3 0,5 

 

Спољнотрговински биланс роба и 

услуга 

-0,4 0,1 -0,2           - 0,4 

 

Кретање цена     

Потрошачке цене (годишњи просек) 3,1  2,7 2,8             3,0 

Потрошачке цене (крај периода) 3,0  3,0 3,0              3,0 

Дефлатор БДП               2,8 2,8 2,8 3,0 

Кретања у спољном сектору  

Спољнотрговниски биланс роба  -9,8  -9,3  -9,1 -9,0 

Спољнотрговински биланс услуга 2,3  2,6 2,9 3,0 

Салдо текућег рачуна -4,6  -4,2 -4,1 -3,9 

Директне инвестиције нето 5,8 5,1 5,0 5,0 

Јавне финансије     

Дефицит опште државе (%БДП) 0,7  -0,7 -0,5 -0,5 

  Извор:МФИН 

*** 
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        У складу са напред наведеним макроекономским показатељима општина Лајковац је 

реално планирала своје приходе буџета.  

         Наиме, приликом планирања прихода пошло се од њиховог остварења за три квартала у 

2017. години и процене њиховог остварења за задњи квартал те године, што представља основ 

за примену горе наведених макроекономских параметара, односно основ за њихово увећање, 

при чему укупан раст прихода није већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални 

раст у 2018. години од 6,4%).  

           Изузетно Ребалансом буџета на основу праћења извршења,може се планирати већи обим 

појединих прихода,  са образложењем за измену параметара (кретање запослености, просечне 

зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину 

итд.) који су коришћени за пројекцију тих прихода.  

          Приходи по основу донација, апропријације прихода и расхода (извор финансирања 06) 

планирани у складу са очекиваним износом ових средстава. Апропријације прихода и примања, 

расхода и издатака из изворa финансирања 07–Трансфери од других нивоа власти, 08–

Добровољни трансфери од физичких и правних лица и 09–Примања од продаје нефинансијске 

имовине,  планирани су у складу са реално очекиваним приливом средстава по том основу.  

         Ненаменски трансфери из Републичког буџета планирају се у истом износу који је био 

опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину  

         У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему приходи и примања исказани су у 

укупно оствареним износима, а расходи и издаци у укупно извршеним износима. Правилником 

о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих 

рачуна, прописани су рачуни за уплату јавних прихода тако да сви јавни приходи и примања, 

којима се финансирају надлежности локалне власти, морају бити уплаћени на рачуне прописане 

за уплату јавних прихода, а не на подрачуне буџетских корисника, чиме би се испоштовало 

уставно начело бруто принципа (члан 92. Устава Републике Србије). У складу са чланом 2. 

тачка 41) Закона о буџетском систему рачуни динарских и девизних средстава припадајућих 

корисника средстава буџета локалне власти и других корисника јавних средстава који су 

укључени у консолидован рачун трезора локалне власти морају да се воде у Управи за трезор, 

док у складу са чланом 9. став 3. тог Закона подрачуни корисника јавних средстава везују се за 

самог корисника, а не за рачун извршења буџета  

          Локална комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина, усклађена је са чланом 7. Закона о безбедности саобраћаја 

на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09...9/16), односно са Правилником о подели 

моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима 

(„Службени гласник РС“, бр. 40/12...14/16), донетим на основу члана 7. став 2. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима, врсте возила усклађене са наведеним законом и 

правилником, а висину комуналне таксе за та возила утврдђена у оквиру усклађених највиших 

износа ове локалне комуналне таксе, како би полицијске управе без проблема вршиле наплату 

овог локалног јавног прихода. 

               У складу са чланом 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр.129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон) и чланом 91. Устава Републике Србије, према 

коме се обавеза плаћања пореза и других дажбина заснива на економској моћи обвезника 

висина локалних комуналних такси опредељена је тако да не угрожава нормално 

функционисање обвезника имајући у виду степен развијености општине и висину просечне 

зараде у општини. Такође, Одлуком о комуналним таксама није прописан таксени основ, 

односно проширен предмет таксене обавезе утврђене законом, с обзиром да би то за последицу 

имало неусклађеност одлуке са Уставом и законом.         

            На приходној страни очекује се остварење прихода од пореза на зараде нивоу 

остварења  у 2017. години увећаног за  % повећања зарада у јавном сектору у просеку за 7,5 па 

чак и до 10%,јер су запослени са територије општине Лајковац претежно у јавном сектору -

ЕПС,огранак РБ Колубара,Железнице Србије,образовање здрвство,и др. а очекује се и реалан 

раст зарада запослених у приватном сектору у складу са растом БДП као и повећање пореза на 

зараде  услед повећања минималне цене рада а узимајући у обзир и повећање неопорезивог 

износа зарада.Одлуком о буџету планирају  се приходи од пореза на зараде нивоу остварења  у 

2017. години увећаног за  % за проценат пројектованог раста БДП од 6,4%. Могуће је да ће 
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Ребалансом буџета,на основу праћења извршења  ови приходи бити планирани на нивоу 

остварења у 2017.години увећаног и до 10%.  

        Због Методологије умањења зарада за 10%  по Закону о привременом уређивању основица 

за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 

средстава пориходи од пореза на зараде директно се смањују  такође за 10%.што има исти 

негативан ефекат као и у 2017. години. 

      Укидање могућости  наплате посебне накнаде за заштиту животне средине према  Закону о 

накадама који треба да буде усвојен до краја  2017.године  имаће негативан ефекат на буџет 

од  100 милиона динара годишње и не може бити   компензовано финансирањем из  других 

врста изворних јавних прихода ( комуналних таки и сл) због специфичног карактера наплате 

ове накнаде по м2 у односу на све друге порезе и таксе који се наплаћују по одређеној стопи у 

односу на вредност (имовине ,прихода и сл.) 

         Укидање наплате накнаде за грађевинско земљиште  у 2014. које је имало негативан 

ефекат на буџет од  100 милиона динара годишње још увек није   компензовано кроз наплату 

одговарајуће стопе пореза на имовину -на грађевинско земљиште и измену система 

финансирања комуналних делатности кроз најављено увођење комуналне накнаде или таксе. 

      

       Допринос за  уређење грађевинског земљишта који је уведен од 2015. године по Закону о 

планирању и изградњи, такође,није имао значајан финансијски ефекат на буџет. Приходи од 

такси за озакоњења објеката у 2018. години могу се очекивати у већем обиму него 2017 с 

обзиром на њихов узлазни тренд услед спровођења  поступака озакоњења  .  

        Због наведених  негативних ефеката и смањења могућности финансирања из класичног 

оквира више од половине средстава од накнаде за коришћење минералних сировина по 

Програму развоја локалне заједнице и даље се усмерава за финансирање текућих расхода 

коришћење минералних сировина чиме се смањује оквир за финансирање инвестиција из ових 

средстава. 

       Континуирано и неконтролисано повећање набавне цене воде од ЈПКП Лазаревац и 

нерешено питање начина мерења протока воде ,као и у периоду  2013 – 2016. године ,и у 2018. 

години директно негативно, и у значајној мери, утицаће  на пословање ЈП Градска чистоћа и 

износ субвенција из буџета за губитке воде у мрежи уколико се не регулишу међусобни односи 

на нов начин у складу са Законом и/или не оконча судски поступак за утврђивање дуговања за 

утрошену воду. 

        Најављеним законом о накнадама за коришћење јавних добара значајан ефекат би се 

остварио увођењем накнаде за воде која би се користила за побољшање стања водоснабдевања. 

Позитиван ефекат на буџет од преко 200 милиона динара имало би и предложено  увећање 

стопе накнаде за коришћење минералних сировина по Закону о накнадама са 3 на 5% уколико 

буде усвојено. 

     Доношење  Закона о накнадама за коришћење јавних добара очекује се,како је наведено до 

краја 2017. године али његова примена због доношења предвиђених подзаконских аката биће 

одложена тако да се ефекти овог Закона на буџет општине ,и позитивни и негативни ,реално 

могу очекивати од 2019.године 

      

       На основу пореских закона Скупштина Општине  је донела сет  обавезних одлука о висини 

стопе пореза на имовину, вредности имовине, зонама и др. на основу којих ће бити вршен 

обрачун и наплата пореза на имовину у 2018. години. Не очекује се увећање пореза по овим 

одлукама за 2018. годину и приходи по овом основу планирају се на нивоу остварења  за 2017. 

годину. Након спровођења поступака озакоњења објеката по Закону о планирању и изградњи 

могући су позитивни ефекти по основу обухвата већег броја  обвезника од 2019. године. 

         Укупни општи Приходи  буџета(тзв.класчан оквир ) за 2018. годину планирају се на нивоу 

процењеног нивоа остварења у 2017.години увећаног до  % пројектованог номиналног 

раста   БДП за 2018. годину од 6,4 односно у износу од  око 400 милиона динара.        

          Процена је да ће пренета неутрошена средства –суфицит из класичног оквира бити до 60 

милиона динара. 

           Уступљени и остали приходи планирају се на нивоу процењеног остварења за  2017. 

годину увећаног за  % пројектованог номиналног раста   БДП за 2018. годину од 6,4 % 
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           Приходи  за реализацију Програма Унапређења услова за развој локалне заједнице од 

накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2018. годину планирају 

се у износу од 340 милиона динара на који износ се додаје износ (процењених) пренетих 

неутрошених средстава  из 2017. године. Из  пренетих неутрошених средстава биће 

финансиране  и   пренете обавезе преузете по Програму за 2017. годину,а неутрошена средства 

за пројекте из 2017. године од чије се реалзације одустаје су   преусмерена за финансирање 

нових пројеката у 2018.години 

            Приходи буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. годину планирају се у 

износу од 96,4 милиона динара на који износ се додаје износ (процењених) пренетих 

неутрошених средстава  из 2017. године. Из  пренетих неутрошених прихода у 2018. години 

биће финансиране  и   пренете обавезе преузете по Програму за 2017. годину, а неутрошена 

средства за пројекте из 2017. године од чије се реалзације одустаје су   преусмерена за 

финансирање нових пројеката у 2018.години  

           Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи за 

2018.годину увећавају се за 20 % у односу на планирани ниво остварења за 2017.годину по 

основу повећања економске цене боравка деце у вртићу.Основном одлуком ови приходи 

планирају се на нивоу 2017. године а ребалансом буџета, на основу праћења извршења исти ће 

бити увећани до 20%. 

          Приходи од  закупа планирају се  на основу уговора о закупу корисника буџетских 

средстава. Ови   Приходи користе се за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката и набавку и одржавање опреме корисника.Сви корисници су дужни да 

Одељењу за буџет и финансије доставе све раније потписане уговоре о закупу чија се примена 

наставља у 2018 .години у склопу Предлога финансијског плана  а новопотписане Уговоре у 

2018. години одмах по потписивању. 

       Приходи од донација планирају се према вредности из уговора  и анекса уговора о 

донацијама. Корисници су дужни да, одмах по потписивању у 2018. години,доставе општини –

уговор о донацији или други уговор којим се остварује приход од донација. 

          Ненаплаћени приходи по споразуму о пресељењу објеката социјалне инфраструктуре 

Скобаљ и Мали Борак и Анексу 3 Споразума биће распоређени у буџету након потписивања 

појединачних уговора и анекса уговора за изградњу објеката из споразума са ЕПС -Огранак РБ 

Колубара Лазаревац у 2018. године као  прходи по новим Споразумима са ЕПС -Огранак РБ 

Колубара Лазаревац чије се потпсивање очекује у току 2018. године . 

         Приходи донација по Уговорима о сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције РС 

и Уговора о додељеним Грант-овима у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања 

избеглица преко Јединице за управљање пројектима у јавном сектору  ,укључујући и пренета 

неутрошена средства  за ове намене из 2017. године ,наменски се усмеравају за реализацију 

уговора о помоћи избеглим и интерно расељеним лицима.Планирају се у висини утврђеној 

Уговорима а наменска неутрошена средства из 2017. године,преносе се у висини неутрошеног 

износа за наставак реализације Уговора. 

         У 2018. години не планирају се  приходи од камата на средства буџета општине 

         Приходи од продаје нефинансијске имовине планирају се на основу,основане и 

оправдане   

намере корисника образложене у Предлогу финансијског плана.  

        Приходи од казни за прекршаје планирају се на нивоу наплаћених прихода  у 2017. години 

на који износ се додаје износ (процењених) пренетих неутрошених средстава  из 2017. године. 

Из  пренетих неутрошених средстава биће финансиране  и   пренете обавезе по Програму за 

2017. 

        Приходи од продаје услуга корисника средстава буџета чије је пружање уговорено са 

физичким и правним лицима у висини вредности из Уговора и по ценовницима услуга.Сви 

корисници су дужни да Одељењу за буџет и финансије доставе потписане уговоре на 

основу  којих планирају остварење ових прихода у 2018.години у склопу Предлога 

финансијског плана  а новопотписане Уговоре у 2018. години одмах по потписивању. 

        У 2018. години планирају се примања од дугорочног задуживања по потписаном уговору о 

кредиту за изградњу затвореног базена са Адикко (бившом Хипо-Алпе-Адриа) банком 
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Београд  за процењени износ који неће бити повучен до краја 2017. од укупно уговорених 250 

милиона због продужења рока за изградњу базена. 

        Саставни део  поступка припреме Одлуке о буџету за 2018. годину су Одлуке  о порезу на 

имовину и Предлози Одлука о комуналним таксама, посебној накнади за заштиту и унапређење 

животне средине , доприносу за уређење грђевинског земљишта и др. као и одлуке о: ценама 

услуга јавних предузећа; правима из социјалне заштите,друштвене бриге о породици и деци-

породиљама и др., економској и регресираним и  ценама боравка деце у вртићу; регресираним 

ценама комуналних услуга и др. 

         Накнаде и цене услуга које уређује општина Лајковац у 2018. увећавају се у односу на 

2017. годину за % пројектоване  инфлације за 2018. годину од 3%. 

            Цене комуналних услуга формирају се на основу прописане методологије по Закону о 

комуналним делатностима.   

        Економска цена боравка деце у вртићу увећава се за  20 % у односу на важећу економску 

цену. 

        II  Обим расхода и издатака буџетских корисника за 2018. годину, са пројекцијама за 

наредне две фискалне године 

 

        Имајући у виду фискална правила, као и величину потребног фискалног прилагођавања, 

овом одлуком о буџету  поједине категорије расхода планиране су  у складу са приходним 

могућностима буџета. 

       Обим текућих расхода за индиректне кориснике  планира се на нивоу почетне одлуке за 

2017. годину са могућношћу распоређивања додатних средстава по Ребалансу у току 2018. 

године у складу са буџетским могућностима.  

       У буџету општине Лајковац за 2018.годину  обезбеђују се средства за остваривање 

делатности предшколског васпитања и образовања (полудневни и целодневни боравак, 

исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини од 80% од 

економске цене по детету, укључујући у целости средства за плате, накнаде и друга примања, 

социјалне доприносе на терет послодавца, отпремнине, као и помоћ запосленима у 

предшколској установи, расходе за припремни предшколски програм осим оних за које се 

средства обезбеђују у буџету Републике Србије и остале текуће расходе. 

      Обим  текућих расхода не рачунајући расходе за плате и накнаде по 

уговорима  за  индиректне кориснике за 2018. планира  се у износима довољним за покриће 

текућих расхода за прву половину године са обавезом  распоређивања укупно потребних 

средстава за извршење расхода на нивоу 2018.  године од средстава из оствареног суфицита по 

Ребалансу. 

        Изузетно, Културни центар Хаџи Рувим и Установа за омладину и спорт Лајковац, 

планирају основном одлуком о буџету и додатна средства за услуге електричне енергије по 

основу планиране потрошње за објекте који су у тим установама стављени у функцију након 

реконструкције односно изградње и нових прикључака на електро-дистрибутивну мрежу. 

       За износ текућих расхода чије је извршење изузетно једнократно планирано у 2017. години 

и не понавља се у 2018. години додатно су умањени укупно планирани текући расходи 

корисника за 2018. 

          Расходи за пројекте који се финансирају По програму ренте и екологије и другим 

посебним програмима из наменских средстава посебно су (додатно) исказани и не улазе у 

ограничење.             

        Средства за финансирање превоза ђака основних и средње школе планирају се за прва три 

месеца 2017. године по основу Уговора додељених у поступцима јавних набавки а за остатак 

године по основу уговора о искључивом праву са превозником-концесионаром  по спроведеном 

поступку Концесије за линијски превоз на територији општине . 

        Средства корисницима дотација и трансфера планирају се на нивоу почетне одлуке за 

2017. годину са могућношћу распоређивања додатних средстава по Ребалансу у току 2017. 

године у складу са буџетским могућнстима. 

        Планирање масе средстава за плате у одлуци о буџету за 2018. годину  

        Маса средстава за плате корисника планирана  је на нивоу исплаћених плата у 2017. 

години, за  максималан  број запослених утврђен у Одлуци о максималном броју запослених за 
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2017. годину, умањена за  плате 1(једног) запосленог  код ЈП Дирекција ѕа уређење и изградњу 

општине Лајковац која  се финансиралеа из буџета општине са економских класификација 411 

и 412, а више се не финансира због престанка рада корисника односно за плате 1(једног) 

запосленог који је радио код тог корисника, а који није преузет у органе и службе управе или 

јавне службе чије се плате финансирају из буџета оштине на економским класификацијама 411 

и 412.  

         Тако укупна планирана маса средстава за плате увећана је у:  

- органима и службама локалне власти за 5 %, 

- предшколским установама за 10%, 

- установама културе за 10% 

- осталим јавним службама за 5 %  према табели како следи: 

Р/Б Корисник  

Маса за 

2017.годину 
% 

увећања 

Маса плата увећана 

за дозвољени % 

Планирана маса 

плата за 

2018.годину 

1 Органи општине  67,769,969.00 

   

2 

Маса за 1 запосленог који није 

преузет из ЈП дирекције 624,480.00 

   

3 

Органи општине без 1 

запосленог који није преузет(1-2) 67,145,489.00 5% 70,502,763.45 68,524,459.00 

4 Предшколска установа 40,538,277.00 10% 44,592,104.70 46,568,808.00 

5 Културни центар 3,713,024.00 10% 4,084,326.40 4,180,140.00 

6 Градска библиотека 7,677,884.00 10% 8,445,672.40 8,326,743.00 

7 Установа за спорт 5,438,886.00 5% 5,710,830.30 5,720,000.00 

8 Туристичка организација 2,138,150.00 5% 2,245,057.50 2,260,600.00 

9 Укупно(1+3+4+5+6+7+8) 127,276,190.00 

 

135,580,754.75 135,580,750.00 

 

Тако утврђена укупна маса распоређена је корисницма према Табели 2 –Прилог 1 како следи: 
Назив  локалне 
власти ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 

      

   

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2017. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 
2018. ГОДИНИ 

  

 

Табела 2. 

Маса средстава за плате исплаћена за период  I-X  
2017. године и планирана пројекција за период XI-

XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2017. годину на 

економским класификацијама 411 и 412    

Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на 

економским класификацијама 411 и 412 

Ред

ни 

број 

Директни и 

индиректни 
корисници 

буџетских 

средстава 

локалне 
власти 

Укуп

ан 

број 

зап. 
у 

окто

бру 

2017. 
годи

не из 

изво

ра 01 

Маса 

средстава 

за плате на 

извору 01  

Укупан 

број 

зап. у 
октобр

у 2017. 

године 

из 
извора 

04 

Маса 

сред

став
а за 

плат

е на 

изво
ру 

04  

Уку

пан 

број 
зап. 

у 

окт

обр
у 

201

7. 

год
ине 

из 

изв

ора 
05-

08 

Маса 

сред

става 
за 

плат

е на 

изво
ру 

05-

08   

Укупа
н 

плани

ран 

број 
зап. у 

децем

бру 

2018. 
годин

е из 

извор

а 01 

Маса 
средстава 

за плате 

на извору 

01 

Укупа
н 

плани

ран 

број 
зап. у 

децем

бру 

2018. 
године 

из 

извора 

04 

Маса 

средст
ава за 

плате 

на 

извор
у 04 

Укупа
н 

плани

ран 

број 
зап. у 

децем

бру 

2018. 
годин

е из 

извор

а 05-
08 

Маса 

сред

става 
за 

плат

е на 

изво
ру 

05-

08 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Органи и 

службе 91 67,145,489 0   0   88 68,524,459 0   0   
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локалне 
власти 

     Изабрана 
лица 8   0   0   8   0   0   

  Постављена 
лица  3   0   0   3   0   0   

   Запослени 80   0   0   77   0   0   

2 

Установе 

културе                                                                                                                                                         14 11,390,908 0   0   16 12,506,883 0   0   

      

Постављена 
лица  2   0   0   2   0   0   

      
Запослени 14   0   0   16   0   0   

3 

Остале 
установе из 

области 

јавних 

служби које 
се 

финансирају 

из буџета 

(навести 
назив 

установе):                                                                                   16 7,577,036 0 0 0 0 16 7,980,600 0 0 0 0 

1.Туристичка 

организација 3 2,138,150 0   0   3 2,260,600 0   0   

      

Постављена 

лица  1   0   0   1   0   0   

      

Запослени 2   0   0   2   0   0   

2.ЈУ 

Установа за 

спорт и 
омладину  13 5,438,886 0   0   13 5,720,000 0   0   

      
Постављена 

лица  1   0   0   1   0   0   

      

Запослени 12   0   0   12   0   0   

3. 0   0   0   0   0   0   

      
Постављена 

лица  0   0   0   0   0   0   

      

Запослени 0   0       0   0   0   

4. 0   0   0   0   0   0   

      
Постављена 

лица  0   0   0   0   0   0   

      

Запослени 0   0   0   0   0   0   

5. 0   0   0   0   0   0   

      
Постављена 

лица  0   0   0   0   0   0   

      

Запослени 0   0   0   0   0   0   

4 

Дирекције 

основане од 

стране 
локалне 

власти 0   0   0   0   0   0   

      

Постављена 0   0   0   0   0   0   
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лица  

      

Запослени 0   0   0   0   0   0   

5 

Месне 

заједнице 0   0   0   0   0   0   

     Изабрана 

лица  0   0   0   0   0   0   

      

Запослени 0   0   0   0   0   0   

6 

Предшколск

е установе  58 40,538,277 0   0   73 46,568,808 0   0   

Постављена 

лица 1   0   0   1   0   0   

Запослени 57   0   0   72   0   0   

7 

Нове 

установе и 

органи 
(навести 

назив 

установа и 

органа):                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. 0   0   0   0   0   0   

      

Постављена 

лица  0   0   0   0   0   0   

      

Запослени 0   0   0   0   0   0   

2. 0   0   0   0   0   0   

      

Постављена 

лица  0   0   0   0   0   0   

      

Запослени 0   0   0   0   0   0   

3. 0   0   0   0   0   0   

      

Постављена 

лица  0   0   0   0   0   0   

      

Запослени 0   0   0   0   0   0   

8 

Укупно за 

све 
кориснике 

буџетa који 

се 

финансирају  
са 

економских 

класификаци

ја 411 и 412 179 

126,651,71

0 0 0 0 0 193 

135,580,75

0 0 0 0 0 

 

      Изабрана 

лица 8   0   0   8   0   0   

 

      

Постављена 
лица  8   0   0   8   0   0   

 
      
Запослени 165   0   0   179   0   0   

 

      Средства за плате планирана су на бази постојећег, а не систематизованог броја запослених  

      Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом 

уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код 

корисника јавних средстава, планирају се на апропријацији економској класификацији 465 - 

Остале дотације и трансфери.  

           Као и у претходним годинама, и у буџетској 2018. години, не планира се обрачун и 

исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања 
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запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених 

посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике 

буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона 

о раду (''Службени гласник РС'', бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) осим јубиларних награда 

за запослене који су то право стекли у 2018. години. Такође, у 2018. години не могу се 

исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава 

локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају 

нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.  

         Остале економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене, планиране су 

крајње рестриктивно.  

         Чланом 25. Одлуке о буџету за 2018. годину, исказан је број запослених на неодређено и 

одређено време, за које су у буџету локалне власти обезбеђена средства. 

       Саставни део одлуке о буџету чине табеларни прикази расхода за запослене Прилог 

1(Табеле 1-9) 

Планирање броја запослених у 2018. години  

 

            - Планирање броја запослених на неодређено време 

              Чланом 25. Одлуке о буџету за 2018. годину, исказан је број запослених на неодређено 

и одређено време, за које су у буџету локалне власти обезбеђена средства. 

 Број запослених планиран је у складу са Одлуком Владе РС  о утврђивању  максималног броја 

запослених на неодређено време за 2017. годину и Одлуком о максималном броју запослених 

на неодређено време корисника јавних средстава Општине Лајковац за 2017. годину односно 

укупно 212 запослених не неодређено време у систему општине Лајковац. 

      За 155 запослених на неодређено време,10 изабраних именованих и постављених лица  и 

петнаест запослених на одређено време у буџету су обезбеђена средства за зараде у оквиру 

ек.класификација 411 и 412.  

     За 57 запослених на неодређено време и 3 запослена на одређено време  средства за исплату 

зарада обезбеђена су финансијским планом и програмом пословања за 2018. годину Јавног 

предузећа Градска чистоћа Лајковац 

           ЈП Градска чистоћа Лајковац,по онову статусне промене припајања ЈП Лајковац услуге  

планира масу зарада за 2018. годину тако да масу средстава за исплату плата планира на нивоу 

исплаћених плата у 2017. години за оба предузећа увећану за 5% у свему на начин као и 

директни и индиректни корисници буџета општине Лајковац 

 

        - Ограничење броја запослених на одређено време  

          Сваки корисник- појединачни Организациони облик у систему општине Лајковац има 

мање од 100 запослених  и може да има највише 10 запослених на одређено време, због 

привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о 

привременим и повременим пословима, закључених непосредно или преко омладинске или 

студентске задруге и лица ангажованих по другим основима у складу са Законом о одређивању 

максималног броја запослених код корисника јавних средстава (члан 10. став 2.).  

 

         - Повећање броја запослених уз сагласност Комисије Владе  

            И у 2018. годину повећање броја запослених на неодређено време, вршиће се у складу са 

прописима којима се уређује буџетски систем, односно организациони облици ће тражити 

сагласност за повећање броја запослених преко надлежног органа локалне власти и 

Министарства државне управе и локалне самоуправе од Комисије Владе.  

          Посебно се указује на примену одредбе члана 27е Закона о буџетском систему према којој 

предшколске установе и установе културе нису изузете, односно за ново запошљавање у 

предшколским установама и установама културе подносе се захтеви за ново запошљавање.  

         Средства за финансирање новозапослених лица за обављање делатности предшколске 

установе у  новоизграђеном објекту Вртића планирају се у оквиру текуће буџетске резерве и 

биће распоређена Предшколској установи Лептирић Лајковац по добијању сагласности 

министарства за ново запошљавање и увећање масе зарада. 

          Група конта 42 – Коришћење услуга и роба 
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        У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, реално су планирана 

средства за ове намене у 2018. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних 

трошкова (421 – Стални трошкови). Поред тога, средства, пре свега на економској 

класификацији 423-Услуге по уговору планирана су у складу са Законом о привременом 

уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код 

корисника јавних средстава, којим је уређено смањење других сталних примања.  

          Полазећи од Извештаја о ревизији сврсисходности- Оправданост формирања комисија и 

других сталних и привремених радних тела у јавном сектору, приликом оснивања комисија и 

других радних тела у 2018. години потребно је да се јасно дефинишу циљ и задатак, број 

чланова, рок извршења задатака, висина накнаде,резултат рада комисије, начин извештавања о 

раду, начин контроле њиховог рада, као и да се успостави јединствена и свеобухватна 

евиденција о комисијама и другим радним телима. Директни и индиректни корисници буџета 

могу формирати комисије и друга стална и привремена радна тела искључиво у складу са 

посебним законом, односно другим прописом, а чији задатак не може бити обављање текућих и 

послова из делокруга рада корисника буџетских средстава. 

           Приликом планирања ове групе конта примењен је крајње реалан приступ и са аспекта 

Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.  

         Средства планирана у оквиру ове групе конта садрже и износе средстава за које је локални 

орган управе надлежан за финансије дао сагласност у складу са Уредбом о критеријумима за 

утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање 

одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година као и средства 

за једногодишње уговоре чија се реализација врши у две буџетске године у складу са 

Уговорима по спроведним поступцима јавних набавки у 2017. години. 

          Субвенције  

            За 2018. годину Субвенције се планирају  највише до нивоа укупно планираних 

субвенција за 2017. годину. 

        У циљу рационалног коришћење средстава субвенција, промењена је структура субвенција 

на терет субвенција Јавним предузећима а у корист субвенција привреди и пољопривреди. 

           ЈП Градска чистоћа Лајковац даје предлог обједињеног програма коришћења субвенција 

за 2018. годину  (у даљем тексту: посебан програм) у складу са чл.61 Закона о јавним 

предузећима. 

        Посебан програм садржи намену и динамику коришћења средстава која се у укупном 

износу могу планирати највише до износа субвенција одобрених по Програмима коришћења 

субвенција за оба предузећа за 2017. годину. 

      Посебан програм се сматра донетим када на њега сагласност да Скупштина општине 

        Приликом реализације средстава за субвенције у зависности од  њихове намене, 

примењиваће се сви прописе који се тичу контроле државне помоћи.  

           Група конта 48 – Остали расходи  

         Остали расходе, планирају се у складу са рестриктивном политиком која се спроводи у 

циљу одрживог нивоа дефицита. Уколико се, услед недовољног износа средстава на економској 

класификацији 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, иста повећава смањењем 

осталих економских класификација, на истима је, због наведеног, неопходно прилагодити 

преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило стварање доцњи.  

       У циљу транспарентнијег приказивања средстава намењених за финансирање редовног 

рада политичких субјеката, у складу са Законом о финансирању политичких активности 

потребно је, у опису апропријације економске класификације 481 – Дотације невладиним 

организацијама, посебно се исказују средства за наведену намену.       

         Дотације за финансирање редовног рада политичких странака планирају се у износу   од 

0,105% укупних пореских прихода ускладу са Законом 

       

         За подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од 

јавног интереса која реализују удружења средства опредељена у одлуци о буџету преносиће се  

удружењу само након спроведеног јавног конкурса, на основу Одлуке  донете од стране 

општинског већа и закљученог уговора председника општине и удружења.  
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       Укупне дотације, у оквиру економске класификације 481 планирају се до  износа  који је 

опредељен одлуком о буџету за 2017. годину. У оквиру тако планираног укупног износа 

дотација увећава се износ за финансирање Програма  на основу чл.138 Закона о спорту за 2018. 

годину  а  смањује  износ дотација другим удружењима,НВО и верским заједницама у односу 

на износе планираних средства за ове намене у 2017.години  

          Једној спортској организацији може бити опредељено највише 20% од укупног износа 

средстава планираних за финансирање спортских програма. 

        Изградња и опремање спортских терена и објеката спроводи се  по Програму уређивања 

грађевинског земљишта општине Лајковац. 

         Стални трошкови,материјални и трошкови поправки и одржавања спортских објеката 

датих на коришћење спортској установи финансирају се у 2018.години преко Установе за 

омладину и спорт. 

 

       Расходи у оквиру економске класификације 485-накнада штете - Потенцијалне обавезе 

планирају се у висини дуга који доспева у 2018. години са каматом према извештају јавног 

правобраниоца о очекиваним судским извршењима по овом основу.  

        

      Дотације удружењима општина планирају се у потребном износу по потписаним уговорима 

(СКГО,НАЛЕД и др). 

      Дотације скупштинама стамбених  заједница планирају се за суфинансирање одржавања 

спољњег изгледа стамбених зграда по спроведеном јавном позиву планирају се на основу 

Закона о становању и Одлуке о одржавању зграде и спољног изгледа зграде ,условима,начину и 

критеријумима суфинансирања одржавања стамбених и стамбено-пословних зграда на 

територији општине Лајковац који доноси Скупштина општине 

 

       Расходи за регионалну развојну агенцију планирају се у висини до 0,02 % прихода 

буџета,по уговору који са АРРОКО потписује председник општине 

      Ученичке и студентске стипендије планирају се у износу увећаном за 40% у односу на 

2017.годину на основу донетих Одлука о ученичким и студентским стипендијама  у 

2017.години. 

 

       Средства за суфинансирање републичких пројеката планирају се у потребном износу по 

уговорима и конкурсима . 

      Индексација свих расхода за 2019. и 2020.годину врши се по стопи од 3,0%. 

          Планирање капиталних издатака  

           У табелама у Прилогу број 2. и 2а. (Предлог капиталних пројеката корисници су 

исказали  планиране издатке за капиталне пројекте по годинама који се односе на изградњу и 

капитално одржавање, по контима на трећем и четвртом нивоу:  

            1) издатке за израду техничке документације на конту 5114 

            2) издатке за експропријацију земљишта на конту 5411; 

            3) издатке за извођење радова на изградњи, односно извођење радова на капиталном 

одржавању на контима 5112 и 5113;  

            4) издатке за ангажовање стручног надзора на конту 5114  

             У складу са Законом о буџетском систему капитални издаци исказани су за три године у 

општем делу Одлуке о буџету локалне власти, без обзира да ли се капитални пројекти уговарају 

фазно по годинама или корисник преузима обавезе по уговору који захтева плаћање у више 

година. Капитални пројекти по годинама планирају се у  износу који је остварив и одговаран са 

фискалне и економске тачке гледишта, имајући у виду низак ниво реализације пројеката у 

претходним годинама. 

        Поред издатака за вишегодишње капиталне пројекте, у Прилогу број 2, исказани су  и 

капитални издаци за све једногодишње пројекте односно за пројекте чија реализација траје 

годину дана. 

      У оквиру планираних средства по капиталним пројектима за 2018. годину планирано је 

извршаваће се преузете, а неизмирене обавезе из претходне године  и обавезе које ће се 

преузимати у текућој години у складу са законом који уређује јавне набавке. 
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        Пројекти су предлагани по приоритетима на основу свеобухватне процене потреба.  

  За капитални пројекте ,који се као  заједнички пројекти ,спроводеод стране два или више 

корисника буџетских средстава, јавних предузећа, односно других корисника јавних средстава, 

корисници споразумом уређују међусобне односе, односно права и обавезе у вези са 

реализацијом капиталног пројекта.. 

              За пројекте где  нису планирана  средства за ангажовање стручног надзора,стручни 

надзор ће вршити овлашћена запослена лица у Општинској управи у оквиру свог редовног 

пословања или , у случају реализације заједничких пројеката више корисника јавних средстава, 

овлашћена лица корисника по Споразуму. 

            За пројекте за које извођење радова уговара и финансира Канцеларија за јавна улагања и 

УНДП ,планирају се средства само за израду техничке документације и вршење стручног 

надзора. 

III Опште напомене  

 

 Сходно упутству за припрему буџета локалних самоуправа за 2108.годину са пројекцијама за 

2019. и 2020 годину: 

        

    У Одлуци о буџету Општине Лајковац за 2018. годину  као директни корисници исказани  су 

само органи локалне власти а као индиректни корисници буџетских средстава установе 

основане од стране локалне власти при чему су раздвојене установе које обављају различите 

делатности, док се јавна предузећа основани од стране локалне власти не исказују као 

индиректни корисници буџетских средстава, с обзиром на то да се не финансирају из 

наменских јавних прихода. 

.  

    У складу са чланом 2. тачка 31. Закона о буџетском систему апропријације за индиректне 

кориснике буџетских средстава исказују се збирно по врстама индиректних корисника и 

наменама у оквиру раздела директног корисника који је, у буџетском смислу, одговоран за те 

индиректне кориснике буџетских средстава   

         На основу статусне промене припајања ЈП Лајковац услуге Лајковац са ЈП Градска 

чистоћа Лајковац ЈП Градска чистоћа Лајковац доставља обједињени програм пословања за 

2018. годину. 

        У оквиру консолидованог рачуна трезора могу се отварати  подрачуни рачуна сопствених 

прихода индиректних корисника буџетских средства само у случају када је коришћење и 

расподела тихприхода уређена посебним законима.      

У оквиру консолидованог рачуна трезора  Општине Лајковац нема  отварених  подрачуна 

рачуна сопствених индиректних корисника буџетских средства прихода 

        Јавни приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколској 

установи планирају се на извору 01- Приходи из буџета, а Одељење за буџет и финансије  

изводе о оствареним уплатама овог прихода на прописан рачун за уплату јавних прихода 

редовно ће достављати предшколској установи.       

       Средства од родитељског динара у предшколским установама планирају се на извору 16 

Родитељски динар за ваннаставне активности и наменски се усмеравају   предшколској 

установи. 

 

         Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 

број 103/15) измењена је дефиниција наменских прихода, тако да су према усвојеном решењу 

наменски јавни приходи и примања дефинисани као јавни приходи, односно примања чије је 

коришћење и намена утврђена уговором о донацији, кредиту, односно зајму, као и средства 

самодоприноса чија се намена утврђује одлуком јединице локалне самоуправе.  

           У буџету се планирају расходи за реализацију мера и активности утврђених посебним 

законима, у оквиру одређених програма, програмских активности, односно пројеката, с тим 

што се исти могу извршавати само до висине апропријације утврђене одлуком о буџету, без 

обзира на то да ли су ови приходи остварени у већем или мањем обиму од планираног.  
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       Уколико се у току године остваре наведени приходи у обиму већем од планираног актом у 

буџету, исти се могу користити и за извршавање других врста  расхода, с обзиром на то да 

представљају опште приходе буџета којима се финансира јавна потрошња и који немају 

претходно утврђену намену.              

         Такође, планирање висине расхода за намене предвиђене посебним прописима (чије 

одредбе нису стављени ван снаге) није условљено висином остварења тих прихода 

         У циљу информисања и појашњења грађанима о начину трошења и за које сврхе се троше 

буџетска средства, буџет је приказан на једноставан и разумљив начин са информацијама о 

буџетским приходима и примањима, расходима и издацима, изворима финансирања, буџетским 

корисницима и сл. и биће објављен на интернет страници општине. 

         Приликом израде буџета поступало се по Упутству за припрему буџета локалне власти ѕа 

2018. годину и пројекција за 2019 и 2020. годину,Упутсву зa изрaду прoгрaмскoг буџeтa 

министарства финансија и Смерница СКГО са моделом за  припрему Одлука о буџету локалне 

власти за 2018.годину. 

 

 

 

 

 

 

 
IV. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ  ПРИХОДА БУЏЕТА 

 

 

7   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 

710 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК 

 

711111 Порез на зараде                                                                                                260.000.000,00 

 

Утврђује и наплаћује   се по члану 13-21 Закона о порезу на доходак грађана ("Службени 

гласник  РС", бр. 24/2001.... ... 113/2017) а према закону о финансирању локалне 

самоуправе("Службени гласник  РС", бр. 62/2006.... ... 96/2017) 74% од пореза на зараде 

(зараде,накнаде зараде,накнада трошкова и других примања) који се плаћа по стопи од 10% 

према пребивалишту запосленог припада јединици локалне самоуправе  

 

Одлуком о буџету планирају  се приходи од пореза на зараде нивоу остварења  у 2017. години 

увећаног за  % пројектованог раста БДП од 6,4%. Могуће је да ће Ребалансом буџета,на основу 

праћења извршења  ови приходи бити планирани на нивоу остварења у 2017.години увећаног и 

до 10%. 

 

711122 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном 

приходу по решењу Пореске управе ________ ___________________   _ 3,564,000.00       

 

За 2018.годину планирани  су на нивоу остварења  у 2017. години увећаног за  % пројектованог 

раста БДП од 6,4%. 

 Утврђује се и наплаћује  према члану 31. До 51.Закона о порезу на доходак грађана. 

("Службени гласник РС", бр. 24/2001... 113/2017) на основу Решења Пореске управа по стопи 

од 10%  

Према подацима АПР из августа 2017. -на територији општине Лајковац регистровано је 356 

обвезника прихода од самосталне делатности –предузетника од којих око 60% порез плаћа  

паушално. Локалној самоуправи припада 100% прихода. 

 

711123  Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном 

приходу самоопорезивањем                                                                           5,122,000.00       
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За 2018.годину планирани  су на нивоу остварења  у 2017. години увећаног за  % пројектованог 

раста БДП од 6,4%. 

Према члану 31. до 51.Закона о порезу на доходак грађана. ("Службени гласник РС", бр. 

24/2001... 113/2017) на основу Решења Пореске управа по стопи од 10%  

Према послењим познатим подацима АПР- на територији општине Лајковац регистровано је 

356 обвезника прихода од самосталне делатности –предузетника од којих око 40% порез плаћа 

према стварно оствареном приходу  . Локалној самоуправи припада 100% прихода. 

 

711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари _                            _160.000,00  

 

 За 2018.годину планирани  су на нивоу остварења  у 2017. години увећаног за  % пројектованог 

раста БДП од 6,4%. 

 Утврђују се на основу члана 82. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", 

бр. 24/2001...113/2017) према пребивалишту обвезника по стопи од 20% по одбитку 

нормираних трошкова а локалној самоуправи припрада 100% прихода 

 

711191  Порез на остале приходе                                                                                23,108,000.00       

 

За 2018.годину планирани  су на нивоу остварења  у 2017. години увећаног за  % пројектованог 

раста БДП од 6,4%. 

 Утврђује  се и наплаћује  према члану 85.Закона о порезу на доходак грађана. ("Службени 

гласник РС", бр. 24/2001... 113/2017) по стопи од 20% по одбитку нормираних трошкова 

.Локалној самоуправи припада 100% 

Остале приходе  у складу са Законом о порезу на доходак грађана чине: приходи по основу 

уговора о делу;приходи по основу уговора о обављању привремених и повремених послова 

закључених преко омладинске или студентске задруге приходи по основу допунског рада; 

приходи по основу трговинског заступања;примања чланова управног и надзорног одбора, 

односно органа управе правног лица;накнада посланицима и одборницима; накнада у вези са 

извршавањем послова одбране, цивилне заштите и заштите од елементарних непогода;примања 

стечајних управника, судских вештака, судија поротника и судских тумача; и други приходи 

утврђени законом који немају карактер зараде по члану 120. Закона о раду. 

 

711193 Порез на спортиста и спортских стручњака                                                     228,000.00       

 

За 2018.годину планирани  су на нивоу остварења  у 2017. години увећаног за  % пројектованог 

раста БДП од 6,4%. 

 Утврђује се и наплаћује  према члану 84.Закона о порезу на доходак грађана ("Службени 

гласник РС", бр. 24/2001... 113/2017) и Закону о спорту по стопи од 20% по одбитку 

нормираних трошкова .Локалној самоуправи припада 100% 

 

713 ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ 

 

713121-  Порез на имовину лица која не воде пословне књиге                              11,495,000.00       

   и   

713122- Порез на имовину лица која  воде пословне књиге                                  24,514,000.00       

Према  члану 6.  Закона о финансирању локалне самоуправе ( "Службени гласник РС", бр. 

62/2006.... ... 96/2017) сврставају се  изворне приходе јединице локалне самоуправе остварене на 

њеној територији. 

Локална пореска администрација утврђује висину пореза за 2018. годину на основу члана 2-13. 

Закона о порезима на имовину ( "Службени гласник РС", бр. 26/2001...68/2014) и Одлука о 

утврђивању стопа пореза на имовину за непокретности на територији општине Лајковац, 

Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину,Одлуке о одређивању 

зона и најопремљеније зоне на територији општине Лајковац и Одлуке о утврђивању просечних 

цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. 

годину на територији општине Лајковац. (Сл.гласник општине Лајковац бр.10/2017)  
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 На основу  донетог сета  обавезних одлука о порезу на имовину на основу којих ће бити вршен 

обрачун и наплата пореза на имовину у 2018. години, не очекује се увећање пореза по овим 

одлукама за 2018. годину и приходи по овом основу планирају се на нивоу остварења  за 2017. 

годину. 

 

713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе                                 320,000.00       

 

За 2018.годину планирани  су на нивоу остварења  у 2017. години увећаног за  % пројектованог 

раста БДП од 6,4%. 

Висину пореза  утрврђује Пореска управа на основу члана 14-22 Закона о порезима на имовину            

("Службени гласник РС", бр. 26/2001...68/2014) по стопи од 1,5 и 2,5% у зависности од 

наследног реда. Локалној самоуправи припада 100% прихода 

 

713421 Порез на пренос апсол. права на непокретн. по решењу Пореске управе      2,651,000. 00     

и   

       

713423 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопло-

вима, по решењу Пореске управе                                                                                      2,391,000.00       

 

Висину пореза  утрврђује Пореска управа на основу23-31. Закона о порезима на имовину  

( "Службени гласник РС", бр. 26/2001...  и 68/2014) по сопи од 2,5%. Локалној самоуправи 

припада 100% прихода. 

За 2018.годину планирани  су на нивоу остварења  у 2017. години увећаног за  % пројектованог 

раста БДП од 6,4%. 

 

714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 

714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа, _________                            400,000.00       

Висина локалне комуналне таксе утврђује се на основу Члана 15б Закона о финансирању 

локалне самоуправе ( "Службени гласник РС", бр. 62/2006.... ... 96/2017) и Одлуке о локалним 

комуналним таксама на територији општине Лајковац коју доноси Скупштина општине.  

За 2018. увећава се у односу на 2017. годину за % пројектоване  инфлације за 2018. годину од 

3%. 

 

714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила  7,837,000.00       

  

Плаћа приликом регистрације возила. Чланом 15в Закона о финансирању локалне самоуправе              

( "Службени гласник РС", бр. 62/2006.... ... 96/2017) утврђени су највиши износи комуналне 

таксе за држање моторних друмских и прикључних возила  

Висина локалне комуналне таксе утврђује се на основу Одлуке о локалним комуналним 

таксама на територији општине Лајковац коју доноси Скупштина општине.  

 

Локална комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина, усклађена је са чланом 7. Закона о безбедности саобраћаја 

на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09...9/16), односно са Правилником о подели 

моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима 

(„Службени гласник РС“, бр. 40/12...14/16), донетим на основу члана 7. став 2. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима, врсте возила усклађене са наведеним законом и 

правилником, а висину комуналне таксе за та возила утврдђена у оквиру усклађених највиших 

износа ове локалне комуналне таксе, како би полицијске управе без проблема вршиле наплату 

овог локалног јавног прихода. 

За 2018. увећава се у односу на 2017. годину за % пројектоване  инфлације за 2018. годину од 

3%. 

 

714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта               31.000,00 
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Обрачунава се по члану 25. - 26 Закона о пољопривредном земљишту(„Службени гласник РС“, 

бр. 62/2006... 80/2017). Плаћа се једнократно у износу од 50% тржишне вредности  обрадивог 

пољопривредног земљишта ,  односно 20% од тржишне вредности грађевинског земљишта,по 

Решењу надлежног одељења за послове пољопривреде у општинској управи. 

 

За 2018.годину планирани  су на нивоу остварења  у 2017. години увећаног за  % пројектованог 

раста БДП од 6,4%. 

 

714552 Боравишна такса                                                                                                 15.000,00                                                                                                          

 

Утврђује се на основу члана 103-119.Закона о туризму("Службени гласник РС", бр. 36/2009... 

84/2015.),члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 

62/2006.... ... 96/2017) и на основу Одлуке о висини боравишне таксе коју доноси Скупштина 

општине Лајковац 

За 2018. Планира се на нивоу остварења за 2017. годину . 

 

714562  Посебна накнада за заштиту животне средине                                          99,400,000.00                                                          

 

Утврђује се на основу члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", 

бр. 135/2004 и 72/2009 и 43/2011) и Уредбе о врстама загађивања, критеријумима за обрачун 

накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и 

плаћања накнаде ("Службени гласник РС", бр. 113/2005... 91/2012.).  

Средства остварена од накнаде су изворни приход и 100% су приход су буџета јединице 

локалне самоуправе. 

Висину накнаде утврђује ЛПА на основу Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење 

животне средине општине Лајковац, коју доноси Скупштина општине, а у складу са Законом о 

заштити животне средине ( "Службени гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009)  

За 2018. увећава се у односу на 2017. годину за % пројектоване  инфлације за 2018. годину од 

3%. 

Овом одлуком распоређују се и пренета неутрошена средства од ових прихода у износу од 

77,021,760.00 динара у оквиру ек.класификације 311712 пренета неутрошена средства за 

посебне намене. 

 

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 

716111   Комунална такса за истицање фирме на пословном простору                       9,987,000.00       

Висина локалне комуналне таксе утврђује се на основу Члана 15а Закона о финансирању 

локалне самоуправе      ( "Службени гласник РС", бр. 62/2006.... ... 96/2017) и Одлуке о 

локалним комуналним таксама на територији општине Лајковац коју доноси Скупштина 

општине, по списку субјеката који доставља АПР ,а највиши износ ове таксе утвржује се: 

-За мала и средња лица са прометом преко 50 милиона укупно – до две просечне зараде у 

општини; 

--За велика правна лица –до три просечне зараде у општини 

-За правна лица- посебне делатности(банке, пумпе, телекомуникавије, електродистрибуција и 

сл.)- --од 3(три ) до 5(пет) просечних зарада у општини. 

За 2018. увећава се у односу на 2017. годину за % пројектоване  инфлације за 2018. годину од 

3%. 

 

730 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

732151- Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина    5,580,000.00  

(Извор финансирања 06 Донације од међународних организација) 

     

Приходи донација по Уговорима о сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције РС и 

Уговора о додељеним Грант-овима у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања 

избеглица преко Јединице за управљање пројектима у јавном сектору  , планирају се у висини 

утврђеној Уговорима као наменска средства 
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Овом одлуком распоређују се и пренета неутрошена средства од ових прихода у износу од 

5,760,000.00 динара у оквиру ек.класификације 311712 пренета неутрошена средства за посебне 

намене. 

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 

733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина                    31.413.000,00 

 

Обухватају  

ненаменски трансфер-23.463.000,00 динара који се састоји из општег трансфера и трансфера 

солидарности , утврђених на основу Закона о финансирању локалне самоуправе и Закона о 

буџету Републике Србије (Извор финансирања 01 Трансфери од других нивоа власти) 

Трансферна средства која припападају  општини Лајковац за 2018.годину планирају се у истом 

износу као и за 2017.годину. 

 

На економској класификацији 733151-Текући трансфери од других нивоа власти (Извор 

финансирања 07 Приходи из буџета)  и  обухватају средства намењена за финансирање 

предшколске установе - 7.950.000,00 у складу са Законом о предшколском васпитању и 

образовању ( "Службени гласник РС", бр. 18/2010 и 101/2017) и Законом о финансирању 

локалне самоуправе.  

За 2018. годину планирају се у истом износу као и за 2017.годину. 

 

 

740 ДРУГИ ПРИХОДИ 

741511 Накнaда за коришћење минералних  сировина и геотермалних 

ресурса______________________________________________________         340.000.000,00 

 

Накнада се утврђује се на основу Закона о рударству и геолошким истраживањима 

("Службенигласник РС", бр. 101/2015), Уредбе о начину плаћања накнаде и начину одлагања 

дуга по основу накнаде  за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса 

("Службени гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017), 

Средства од накнаде у висини од 40% приход су буџета Републике Србије, у висини од 60% 

приход су буџета јединице локалне самоуправе на чијој територији се врши експлоатација. 

За 2018. години Планирају се на нивоу остварења из 2017. године 

Овом Одлуком распоређују се и пренета неутрошена средства од  ових прихода из 2017. године 

у процењеном износу од 213,557,700.00 динара у оквиру економске класификције 311712-

пренета неутрошена средства за посебне намене. 

 

741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта                                        80.000,00 

 

За 2018. годину планирана је на бази остварења за 2017. годину 

Утврђује се на основу члана 82.и 85.  Закона о шумама ( "Службени гласник РС", бр. 30/2010, 

93/2012 и 89/2015) накнаду плаћа кориснике односно сопственик шуме. Обрачун накнаде врши 

корисник у висини од 3-5% оствареног прихода од коришћеног шумског сортимента. 

Средства остварена од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта у висини од 70% 

приход су буџета Републике Србије, а у висини од 30% приход су буџета јединице локалне 

самоуправе 

 

741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног 

простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа 

старих и уметничких заната и домаће радиности                  20.000,00 

 

За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне 

сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, и др. 
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укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и 

просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене 

површине, бандере и сл.) 

. 

Висина локалне комуналне таксе утврђује се на основу Одлуке о локалним комуналним 

таксама на територији општине Лајковац коју доноси Скупштина општине.  

Наплаћује се дневно по м2 коришћеног простора а утврђује се Решењем Одењења за  

урбанизам 

За 2018. увећава се у односу на 2017. годину за % пројектоване  инфлације за 2018. годину од 

3%. 

. 

 

741538 – Допринос за уређивање грађевинског земљишта                                    1,627,000.00       

 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта утврђује се на основу Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, .... и 145/2014.) и  Одлуке  о критеријумима и 

мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта коју  

доноси  Скупштина општине. 

За 2018.годину  увећава се у односу на 2017. годину за % пројектоване  инфлације за 2018. 

годину од 3%. 

 

742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 

 

742151 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа 

општина-(извор финансирања 01-Приходи иѕ буџета ,подизвор 04)                                      

110,000.00       

-110.000,00 динара планираних прихода Градске библиотеке Лајковац на основу Одлуке о 

висини чланарине и бесплатним чланским картама  

 

742153  Приходи од закупнине за грађев. Земљиш.у корист нивоа општина         110.000,00  

 

Приходи од закупа грађевинског земљишта по Решењима о постављању мањих монтажних 

објеката  и спроведеном Јавном позиву по  Програму постављања киоска и мањих монтажних 

објеката који доноси Општинско веће на основу Одлуке скупштине о мањих монтажних 

објеката и Одлуке скупштине  о почетној-тржишној вредности закупа по м2 а све по Закону о 

планирању и изградњи("Службени гласник РС", бр. 72/2009, .... и 145/2014.).  

За 2018. годину планирају се у висини прихода остварених у 2017. години  

 

742155  Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској 

својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета                   950.000,00 

 

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини  које 

користе општине и индиректни корисници њиховог буџета планирају се у складу са Законом о 

финансирању локалне самоуправе, Закон о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016), Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 

и прикупљања писмених понуда (Службени гласник РС", бр. 24/2012, .... 94/2017,Одлуке о 

прибављању ,коришћењу управљању и располагању стварима у својини  општине Лајковац 

(„Сл.гласник општине Лајковац „ бр.1/2014)и појединачних  Уговора о закупу .  

Састоје се из: 

-750.000,00 динара планираних прихода од закупа Општинске управа општине Лајковац, које 

остварује на основу Одлуке о давању у пословног простора у јавној својини општине Лајковац 

("Службени гласник општине Лајковац", бр. 6/2017), пoписаних уговора о закупу пословног 

простора дома у Јабучју  са ПД“ MY  Argos“ Лазаревац, Уговора о закупу непокретности са  
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Телеком  Србија АД Београд и др.уговора о закупу чије се потписивање очекује у 2018.години  

по оканчању започетих поступака издавања у закуп по Јавном позиву. 

 

742156 Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским 

установима у корист нивоа општина                                                                              10,001,000.00       

 

 

Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина 

(планирани приходи које редовном делатношћу остварују индиректни корисници буџета 

општине Лајковац-( сопствени приходи које остварују установе). Састоје се од: 

-7.051.000 динара планираних прихода Предшколске установе “Лептирић“од боравка деце у 

предшколској установи -20% одекономске цене по детету за 305 деце на основу ,Закона о 

предшколском васпитању и образовању (Службени гласник број 18/2010 и 101/2017) 

,Правилника о мерилима за утврђивање цена услуга у дечијим установама (Службени гласник 

број 1/1993 и 6/1996), Одлуке о регресирању трошкова боравка деце у установи Дечји вртић 

Лептирић у Лајковцу од (“Сл. гласник општине Лајковац“ бр.14/2008) и Структуре економске 

цене на коју сагласност даје Општинско веће. (извор финансирања 01- Приходи из 

буџета,подизвор 04) 

-2,200,200,00  прихода од регресираних трошкова боравка деце у предшколској установи на 

основу Одлуке о регресирању трошкова боравка деце у установи Дечји вртић Лептирић у 

Лајковцу од (“Сл. гласник општине Лајковац“ бр.14/2008) (извор финансирања 01- Приходи из 

буџета,подизвор 04) 

- 750,000.00 наменских прихода од родитељског динара Предшколске установе Лептирић 

Лајковац  (извор финансирања 16- Родитељски динар за ваннаставне активности)  

 

742251 Општинске административне таксе                                                                  938,000.00         

 

Утврђују се на основу Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 

62/2006.... ... 96/2017) и Одлуке о општинским административним таксама коју доноси 

Скупштина општине у оквиру усклађених највиших износа утврђених Закон о републичким 

административним таксама("Службени гласник РС", бр. 43/2003.... ... 61/2017) . 

За 2018.годину  увећава се у односу на 2017. годину за % пројектоване  инфлације за 2018. 

годину од 3%. 

 

742255 Такса за озакоњење објеката                                                                              918,000.00       

 

Наплаћује се у поступку озакоњења бесправно изграђених објеката по Закону о планирању и 

изградњи("Службени гласник РС", бр. 72/2009, .... и 145/2014.). 

За 2018.годину планирани  су на нивоу остварења  у 2017. години увећаног за  % пројектованог 

раста БДП од 6,4%. 

Могућа је наплата у значајно већм иѕносу због великог броја поступака озакоњења који су у 

току. износа по основу наплате заосталих рата по одобренимплаћањима накнаде н рате 

претходних година. 

 

742351 Приходи које својом делатношћу остварују органи и организ.општине    876,000.00       

-(извор финансирања 01-Приходи иѕ буџета ,подизвор 04) 

Приходе индиректних корисника буџета локалне власти који се остварују додатним 

активностима чине: 

-776.000 динара прихода Установе за омладину и спорт по основу издавања термина за 

коришћење спортскох објеката 

-100.000 динара прихода Културног центра Хаџи рувим од продаје улазница за  биоскопске, 

позоришне,музичке и др.представе по основу издавања термина за коришћење спортскох 

објеката 

 

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 
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743324  Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје                            3,300.000,00 

 

На основу чл.17-19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 

41/2009, 53/2010 и 101/2011) Средства од новчаних казни у висини од 70% припадају буџету 

Републике, а у висини од 30% припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој 

територији је прекршај учињен.  

За 2018. годину планирају се на нивоу остварења у 2017. години. 

Овом Одлуком распоређују се и пренета неутрошена средства од  ових прихода из 2017. године 

у процењеном износу од 2.283.350,00 динара у оквиру економске класификције 311712-пренета 

неутрошена средства за посебне намене. 

 

743351 Приходи од казни за прекршаје у корист нивоа општина                                7,000.00       

 

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане 

Одлукама скупштине јединице локалне самоуправе, као и одузета имовинска корист у том 

поступку планирају се у складу са чланом 20.Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр 129/2007) и Одлука на основу којих се утврђују прекршаји :Одлуке о 

комуналним делатностима на територији општине Лајковац,Одлуке о управљању комуналним 

отпадом на територији општине Лајковац,Одлуке о управљању пијацама на територији 

општине Лајковац,Одлуке о сахрањивању и гробљима на територји општине Лајковац,Одлуке о 

обезбеђивању јавног осветљења на територији општине Лајковац, Одлуке о јавним и 

некатегорисаним путевима на територији општине Лајковац.); Одлуке о водоводу и 

канализацији , Одлуке о одржавању чистоће на територији општине Лајковац, Одлуке о 

некатегорисаним путевима на територији општине Лајковац , Одлука о држању животиња, 

Одлука о радном времену ,Одлука о постављању мањих монтажних , Одлука о сеоским 

водоводима, изворима, јавним бунарима и чесмама на територији општине Лајковац бр.06/14-

96 и др. 

 

За 2018.годину планирани  су на бази остварења за 2017. годину 

 

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 

745151- Мешовити и неодређени приходи_____                                                        1,046,000.00        

За 2018.годину планирани  су на нивоу остварења  у 2017. години увећаног за  % пројектованог 

раста БДП од 6,4%. 

Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина састоје се од: 

Планирају  на основу Члана 20.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 

129/2007, 83/2014 и 101/2016) уплатe по судским решењима,накнада од АПР по уговору, 

повраћaја средстава у буџет,рефундација расхода иѕ претходне године и др. 

 

771111 -Меморандумске ставке за рефундацију расхода_                                   10.623.000,00_                                            

Планирају се приходи који се остварују по основу  рефундације боловања преко 30 дана и 

накнаде за породиљско одсуство и одсуство ради неге детета-текуће рефундације  за 2017. 

годину на основу Закона о раду („Службени гласник РС“ бр.24/2005, ....113/2017), Закона о 

здравственом осигурању („Службени гласник РС“ бр.107/2005,.... 10/2016), Закона о 

финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“ бр.16/2002, 115/2005, 

107/2009,104/2014,113/2017), и то: 

-4.950.000,00 динара-планирана средства предшколске установе „Лептирић“ од рефундације 

породиљског боловања и  боловања преко 30 дана. 

-3,180,000.00 динара-планирана средства Општинске управе од рефундације породиљског 

боловања 

-100,000.00 динара-планирана средства Културног центра од рефундације боловања преко 30 

дана 

-702,000.00 динара-планирана средства Градске библиотеке Лајковац од рефундације 

породиљског боловања 
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-346,000.00 динара-планирана су средства   Установе за спорт и омладину  Лајковац“ од 

рефундације породиљског боловања и боловања преко 30 дана. 

-  985.000,00 динара-планирана средства рефундацијаа од Националне службе за запошљавање 

по основу програма стручног усавршавања приправника 

 

772111 -Меморандумске ставке за рефундацију расхода__                                    1.126.000,00 

 

Планирају се приходи који се остварују по основу  рефундације боловања преко 30 дана и 

накнаде за породиљско одсуство и одсуство ради неге детета-прнете обавезе рефундације  за 

децембар за 2017. годину на основу Закона о раду („Службени гласник РС“ бр.24/2005, 

....113/2017), Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ бр.107/2005,.... 

10/2016), Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“ 

бр.16/2002, 115/2005, 107/2009,104/2014,113/2017), и то: 

-550.000,00 динара-планирана средства предшколске установе „Лептирић“ од рефундације 

породиљског боловања и  боловања преко 30 дана. 

-320,000.00 динара-планирана средства Општинске управе од рефундације породиљског 

боловања 

-41,000.00 динара-планирана су средства Установе за спорт и омладину  Лајковац“ од 

рефундације породиљског боловања и боловања преко 30 дана. 

- 215.000,00 динара-планирана средства рефундација од Националне службе за запошљавање по 

основу програма стручног усавршавања приправника 

 

8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 

810 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

811152-Примања од продаје станова у корист нивоа општина                             543 .000,00 

 

Састоје се од: 

- 500,000,00 на основу Уговора о откупу станова на основу Закона о становању („Службени 

гласник РС“ бр.50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 47/94, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001 и 99/2011) 

- 50.000,00 на основу Уговора о откупу стана на основу Закона о становању („Службени 

гласник РС“ бр.50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 47/94, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001 и 99/2011) 

које уплаћује Предшколска установа „Лептирић“ 

Планирају се у истом износу као и за  2017. годину 

 

820  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 

822151 Примања од продаје залиха производње у корист нивоа општина                    22.000,00 

Примања од продаје књига које издаје и штампа Градска библиотека Лајковац . По  Статуту 

Градске библиотеке Лајковац(Члан 11. и Члан 16.)-поред основне делатности (библиотека и 

архива), додатна делатност је издавачка делатност  

 

823151 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина    150,000.00    

Планирана Примања од продаје залиха пића кафеа Установе за спорт и омладину 

 

9 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 

910 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 

911451-Примања од задуж.од посл. банака у земљи у кор. нивоа општ. ____110.000.000,00 

динара 

 

Планирају се примања од дугорочног задуживања   на име   повлачења  остатка –неповученог 

износа кредита по Уговору о дугорочном кредиту  бр.L1982/15.(наш број 404-105/IV-15) oд 

16.11.2015.године  који је општина Лајковац  потписала са Hypo Alpe-Adria-Bank а.д. (сада 

Addiko bank а.д.)Београд до уговореног износа од 2 (два) милиона ЕУР у динарској 

противвредности а не више од 250.000.000,00 динара. 
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311 ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА  

311712- Пренета неутрошена средства за посебне намене                                     300.232.810,00 

 

Састоји се од: 

 

Ек.клас. 311712- Пренета неутрошена средства за посебне намене  (извор 15)-5.760.000,00      

динара -средства пренета за наставак реализације уговора о помоћи избеглим и интерно 

расељеним лицима по  Уговорима о сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције РС и 

Уговора о додељеним Грант-овима у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања 

избеглица преко Јединице за управљање пројектима у јавном сектору  

Ек.клас. 311712- Пренета неутрошена средства за посебне намене  (извор 15) 1,610.000,00      

динара -средства од Министарства трговине,туризма и телекомуникација РС по Уговору  

чији је предмет реализација пројекта конзерваторских радова на остацима виле рустике на 

локалитету Анине 

-Ек.клас. 311712- Пренета неутрошена средства за посебне намене(извор 13) приходи од 

новчаних казни ѕа прекршаје 2,283,350 

-Ек.клас. 311712- Пренета неутрошена средства за посебне намене  (извор 13) приходи од 

накнаде за минералне сировине 213.557.700,00динара 

-Ек.клас. 311712- Пренета неутрошена средства за посебне намене  (извор 13) приходи од 

накнаде за заштиту животне средине 77.021.760,00динара 

 

 

V. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАСХОДА 

И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА И КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА 

 

РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

2101 ПРОГРАМ 16-Политички систем локалнe самоуправe 

Програмска активност 2101-0001:Функционисање скупштине           

Функционална 111-Извршни и законодавни органи 

411-Плате, додаци и накнаде                                                                                          3.615.000,00 

На овој позицији планирана су средства у износу од 3.615.000,00  динара (01-приход из буџета) 

за плате: 

Председника Скупштине општине                                

Секретара Скупштине општине 

Главног урбанисте општине Лајковац 

 

Прописи који се примењују на обрачун плата  : 

Закон о платама у државним органима и јавним службама, (“Службени гласник РС”број 

92/11,10/13,55/13,99/14) 

Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и поставњених лица и 

запослених у државним органима („Сл. Гласник“ број 44/2008 и 2/2012) 

Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Лајковац и 

платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица број: 06-57/12-II од 

24.09.2012.г.(Сл. гласник 11/12,4/14) 

Правилник о платама изабраних и постављених лица и запослених  у Општинској управи 

општине Лајковац број 110-3/IV-12 од 23.01.2012.год.  

Одлука кадровске комисије Скупштине општине о утврђивању  коефицијената за обрачун и 

исплату плата изабраних ,именованих и постављених лица:              

Закључака Владе РС о висини основице за обрачун и исплату плата изабраних и постављених 

лица и запослених у органима територијалне аутономије и органима јединице локалне 

самоуправе број 121-13957/2014  и 121-13956/2014 од 06.новембра 2014.године 

Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07,83/2014,125/14) 

Средства на позицији плата планирана су у укупном износу од 3.615.000,00 динара за за 

дванаест бруто плата председника Скупштине, секретара Скупштине  и главног Урбанисте 
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општине Лајковац на бази масе  зарада из  2017. године увећана за 5% (умањена 10% по Закону 

о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других 

сталних примања код корисника јавних средстава „Сл.гласник бр.116/2014, а која се планирају 

на позицији 465). 

Ова позиција обухвата нето зараде, обрачунат порез на зараде 10% ( неопорезив износ је 

11.790,00 динара) по Закону о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 

135/04, 62/06; 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 93/12,47/13,48/13, 

108/13,6/14,68/2014,5/15,5/2016,7/2017) и социјалне доприносе на терет запосленог 19,9% према 

Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, 

бр.85/05,5/09,107/09,101/10,93/12,62/2013,108/13,75/14,142/2014); Закону о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС", бр. 88/10 и 38/2015); Закону о 

здравственом осигурању („Службени гласник РС", број 109/05, 57/11,110/12,119/12 , 99/14, 

123/14,126/14).тзв. „Бруто 1“. 

Напомена:Неопорезив износ из Закона о порезу на доходак грађана-усклађивање се врши 

једном годишње стопом раста цена на мало  у календарској години која претходи години у којој 

се усклађивање врши.  

412 -Социјални доприноси на терет послодавца                                                                       

648.000,00 

Средства на позицији доприноси на терет послодавца планирана су у износу од 648.000,00 

динара (01-приход из буџета)   за уплату  обрачунатих обавеза  од 17,9% за 12 бруто плата 

председника , секретара Скупштине општине и Главног урбанисте општине Лајковац према 

Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр.85/05, 5/09, 107/09, 

101/10, 93/12, 62/2013, 108/13,75/14,142/15); Закону о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености („Службени гласник РС", бр. 88/10 и 38/15); Закону о здравственом осигурању 

(„Службени гласник РС", број 109/05, 57/11,110/12,119/12,99/14,123/14,126/14). 

 

413-Накнаде у натури                                                                                                          70 .000,00 

Средства на позицији накнаде у натури  планирана су у износу од 70.000,00 динара (01-приход 

из буџета) за поклоне  деци запослених  у складу са чланом 45.Анекса  Посебног колективног 

уговора за државне органе („Сл.гласник“ број 50/15). 

- Послодавац је дужан да обезбеди деци запосленог старости до 10 година живота поклон за 

Нову годину - новчану честитку у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен 

Законом  о порезу на доходак грађана и Одлуком о набавци новогодишњих 

пакетића.Планирана средства за пакетиће појединачне  вредности 10.000,00 за 2 деце. 

 

415-Нaкнаде трошкова за запослене  ______________  _     _                                        50.000,00   

Средства на позицији накнаде за запослене планирана су у износу од 50.000,00 динара (01-

приход из буџета)  за превоз на посао и са посла по поједниначним решењима  на основу члана 

41.Анекса Посебног колективног уговора за државне органе. 

 Преко неопорезивог износа плаћа се порез  по стопи од 10% по Закону о порезу на доходак 

грађана . 

  

416-Награде запосленима и остали посебни расходи ____________   _     _         1.000.000,00                                                                                                                                         

              Средства на позицији награде запосленима и остали посебни расходи планирана у 

износу од 1.000.000,00 динара (01-приход из буџета) за  накнаде за рад члановима  радних тела 

Скупштине из редова запослених, утврђених Статутом.   

          У пет комисија: Oпштинска изборна комисија (пет члана из редова запослених),Комисија 

за именовање (један члан из реда запослених),Комисија за планове (један члан из редова 

запослених), Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности (пет 

чланова из редова запослених) ,Комисија о образовању спровођења поступка давања 

пољопривредног земљишта у државној својини у закуп  на територији општине Лајковац (5 

чланова из редова запослених),Комисија за израду предлога  годишњег Програма 

заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Лајковац (5 

чланова),један тим за кординацију на изради програма заштите животне средине општине 

Лајковац (пет чланова из редова запослених), Комисија за вођење поступка и доношење 
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решења по захтеву за враћање земљишта (2 члана),Стручни тим за спровођење поступка 

реализације пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије (9 чланова из 

редова запослених). 

  Савета: Локални савет за запошљавање ( 8 чланова из редова запослених), које  именује 

Скупштина посебним решењем. Право на накнаду чланова радних тела Скупштине утврђено је 

Одлуком о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Лајковац и 

накнадама изабраних, именованих и постављених лица број: 06-57/12-II од 24.09.2012 и 06-

84/14-II од 16.09.2014, у висини од 6% просечне месечне бруто зараде по запосленом у 

привреди Републике, према последњем објављеном податку Републичког Завода за статистику.  

 

 

422 – Услуге по уговору                                                                    _____      _               20.000,00 

Средства на позицији трошкови путовања планирана су у износу од 20.000,00 динара (01-

приход из буџета)  за службена путовања у земљи и за службена путовања у иностранство 

           Прописи који се примењују на обрачун накнада трошкова службених путовања: 

Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени 

гласник РС", бр. 98/2007,84/2014 и 84/2015). До ступања на снагу прописа којима ће се уредити 

права по основу рада у органима локалне самоуправе, изабрана, постављена и именована лица 

и запослени у органима локалне самоуправе остварују право на накнаду трошкова а запослени 

и право на отпремнину сходном применом одредаба ове уредбе. 

             -Државном службенику и намештенику надокнађују се трошкови смештаја,исхране 

превоза и остали трошкови у вези са службеним путовањем у земљи.Трошкови дневнице и 

градског превоза надокнађују се преко дневнице. 

 -Државном службенику и намештенику исплаћује се дневница за службено путовање у 

земљи која износи 150,00 динара. 

        -Државном службенику и намештенику надокнађују се трошкови смештаја према 

приложеном хотелском рачуну за преноћиште и доручак, изузев за преноћиште и доручак у 

хотелу прве категорије (пет звездица). 

          -Државном службенику или намештенику коме су обезбеђени бесплатно преноћиште и 

доручак не накнађују се трошкови смештаја. 

 -Државном службенику и намештенику на службеном путовању инострансту 

признају се трошкови  исхране и градског превоза у месту боравка у иностранству, трошкови 

превоза ради извршења службеног посла, трошкови прибављања путних исправа. 

-Државном службенику и намештенику на службеном путовању у иностранство 

надокнађују се трошкови смештаја у висини плаћеног хотелског рачуна за преноћиште и 

доручак, изузев за преноћиште и доручак у хотелу прве категорије (пет звездица). Државном 

службенику или намештенику коме су обезбеђени бесплатно преноћиште и доручак не 

накнађују се трошкови смештаја. 

-Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови исхране и градског превоза у 

месту боравка у иностранству у износу од 15 евра на свака 24 часа проведена у иностранству.  

До ступања на снагу прописа којима ће се уредити права по основу рада у органима локалне 

самоуправе, изабрана, постављена и именована лица и запослени у органима локалне 

самоуправе остварују право на накнаду трошкова а запослени и право на отпремнину сходном 

применом одредаба ове уредбе. 

 

423 – Услуге по уговору                                                                       _               5.423.000,00 

Планирана су средства у износу од 5.423.000,00 динара (01-приход из буџета) за : 

4234-Услуге информисања-планирана су средства за услуге штампања-публикација,билтена, 

позивница и другог рекламног материјала, oбјављивање тендера и информaтивних огласа  

превасходно   објављивање конкурса за директоре јавних предузећа чији је оснивач Општина 

Лајковац и других конкурса и обавештења из надлежности Скупштине које расписује 

Скупштина општине Лајковац. 

 4235-Услуге екстерне ревизије Завршног рачуна буџета од стране лица која се ангажују на 

основу члана 92. Став 4.Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 
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54/09,73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012,62/2013,63/2013,108/2013,142/2014,103/2015) и 

Одлуке Скупштине општине о ангажовању екстерне ревизије. 

-Накнаде члановима управних одбора и комисија планирана су средства за накнаде за рад 

члановима сталних и повремених радних тела Скупштине утврђених Статутом као и средства 

намењена за трошкове превоза средствима јавног саобраћаја за долазак на седницу  савета и 

комисије у висини стварне цене превоза,према приложеним картама. Постоји девет Савета: 

Савет за здравље (седам чланова), Локални савет за запошњавање (6), Савет за буџет и 

финансије (седам чланова), Савет за урбанизам и,комуналне делатности и заштиту животне 

средине (пет чланова),Савет за националне мањине (седам чланова), Савет за пољопривреду и 

село (седам чланова), Савет за друштвену бригу о деци,омладину и спорт (седам чланова). 

Привредно економски Савет (једанаест чланова), Савет за наркоманију (девет чланова ). 

Осам комисија: Комисија за планове (7 чланова),Мандатско-имунитетска комисија (пет 

чланова), Комисија за кадровска и административна питања (пет чланова),Општинска изборна 

комисија (петнаест чланова), Комисија за именовање(седам чланова), Комисија за статутарна 

питања и нормативна акта (пет чланова), Комисија за представке и жалбе ( пет 

чланова),Комисија за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта (8 

чланова). 

 

Право на накнаду чланови радних тела Скупштине утврђено је Одлуком о накнадама и другим 

примањима одборника у Скупштини општине Лајковац и накнадама изабраних, именованих и 

постављених лица број: 06-57/12-II од 24.09.2012,у висини од 6% просечне месечне бруто 

зараде по запосленом у привреди Републике,према последњем објавњеном податку 

Републичког Завода за статистику. 

4236-Угоститељске услуге- планирана су средства на основу Правилника о репрезентацији у 

општини Лајковац број  06-1/15-III од 09.01.2015.год. за трошкове хране и пића у 

угоститељским објектима за потребе угошћавања пословних партнера. 

 4237-Репрезентација - планирана су средства за  репрезнтацију и поклоне с поводом 

пословним партнерима, гостима и грађанима,књиге,уметничка дела и предмети,остали поклони 

мале вредности а на основу Правилника о репрезентацији у општини Лајковац број 06-1/15-III 

од 09.01.2015.год.  

423911-Oстале опште услуге-планирана су средства  за исплату накнада за 35 одборника 

Скупштине општине Лајковац у износу од 15% просечне зараде по запосленом у РС,према 

последњем објављеном податку РЗС по седници, и трошкове превоза средствима јавног 

линијског саобраћаја до Лајковца ради присуствовања седници Скупштине у висини важеће 

цене појединачне карте на тој релацији, а све према наведеној Одлуци о накнадама и другим 

примањима одборника у Скупштини општине Лајковац и накнадама изабраних, именованих и 

постављених лица број 06-57/12-II од 24.09.2012.год. 

Средства по овој позицији планирана су на основу формуле- број одборника x 15% просечне 

зараде по запосленом  у РС x планиран број седница, односно 35* последњи објављен 

податак,прерачунат на бруто*планирани број седница (минимум четири седнице годишње).  

Набавка се врши на основу одредаба  Закона о јавним набавкама (Сл гласник РС 116/2008, 

124/12, 14/15,68/15),Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке органа општине 

Лајковац бр.06-83/15/III од 23.10.2015.године и по плану Јавних набавки скупштине општине. 

465-Остале текуће дотације и трансфери                                                                       482.000,00 

Представља  умањење масе зарада  за 10%  по Закону о привременом уређивању основица за 

обрачун и исплату плата,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 

средстава („Сл.гласник“ број 116/14) ,а која се планирају на позицији 465 у износу од 

482.000,00 динара (01-приход из буџета). 

481- Дотације невладиним организацијама                                                  _____      474.000,00 

             Планирана су средства у износу од 474.000,00 динара  (01-приход из буџета) за 

финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за 

одборнике,утврђују се на нивоу од 0,105% пореских прихода буџета јединице локалне 

самоуправе која се распоређу  на основу члана 17. Закона о финансирању политичких 

активности („Сл.гласник РС“ 43/2011,123/2014) . 

РАЗДЕО 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
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2101 ПРОГРАМ 16  Политички сиситем локалне самоуправе 

Програмска активност 2101-0002:Функционисање извршних органа  

Функционална 111-Извршни и законодавни орган 

411- Плате, додаци и накнаде запослених                                                                  2.700.000,00 

На овој позицији планирана су средства у износу од 2.700.000,00 динара (01-приход из буџета) 

за плате: 

Председника општине 

Заменика председника општине 

 

Прописи који се примењују на обрачун плата: 

Закон о платама у државним органима и јавним службама  (“Службени гласник број 

31/01,62/06,116/08 ,92/11,10/13,55/13,99/14) 

Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и 

запослених у државним органима („Сл. Гласник“ број 44/2008 и 2/2012) 

Правилника о платама изабраних и постављених лица и запослених у Општинској управи 

општине Лајковац број 110-4/IV-14 од 01.07.2014.год.  

Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине                                              

Лајковац и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица број:06-57/12-II од 

24.09.2012.г.(Сл. гласник 11/12) 

Одлука кадровске комисије Скупштине општине о утврђивању коефицијента за обрачун и 

исплату плате председника,заменика председника општине  бр.06-8/1-II од 30.01.2015.год. 

Закључка Владе РС о висини основице за обрачун и исплату плата изабраних и постављених 

лица и запослених у органима територијалне аутономије и органима јединице локалне 

самоуправе број 121-13957/2014   и 121-13956/2014 од 06.новембра 2014.године 

Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07,83/2014,125/14) 

Средства на позицији плата планирана су у укупном износу од  2.700.000,00 динара за 12 бруто 

плата председника општине, 12 бруто плата заменика председника општине   на бази масе  

зарада из  2017.године увећане за 5% (умањена 10% по Закону о привременом уређивању 

основица за обрачун и исплату плата,односно зарада и других сталних примања код корисника 

јавних средстава „Сл.гласник“ број 116/14 ,а која се планирају на позицији 465). 

Ова позиција обухвата нето зараде, обрачунат порез на зараде 10% по Закону о порезу на 

доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 135/04, 62/06; 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 

50/11, 93/12,47/13,48/13, 108/13,6/14,68/14,5/15,5/2016);  и социјалне доприносе на терет 

запосленог 19,9% према Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник 

РС”, бр.85/05,5/09,107/09,101/10, 93/12,62/2013,108/13,75/14,142/2014);  Закону о запошљавању 

и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС", бр. 88/10...38/15), Закону о 

здравственом осигурању („Службени гласник РС", број 109/05, 

57/11,110/12,119/12,99/14,123/14,126/14) тзв. „Бруто 1“. 

412 -Социјални доприноси на терет послодавца                                                          483.500,00 

Планирана средства у износу од 483.500,00 динара (01-приход из буџета)на позицији 

доприноси на терет послодавца користиће се  за уплату  обрачунатих обавеза  од 17,9% за 12 

бруто плата Председника општине,12 бруто плата заменика председника општине  према 

Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр.85/05,5/09,107/09, 

101/10,93/12,62/2013,108/13,75/14,142/2014); Закону о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености („Службени гласник РС", бр. 88/10,38/15); Закону о здравственом осигурању 

„Службени гласник РС", број 109/05, 57/11,110/12,119/12,99/14,123/14,126/14). 

413 –Накнаде у натури                                                                                                         20.000,00 

Средства на позицији накнаде у натури  планирана су  у износу од 20.000,00 динара (01-приход 

из буџета)за поклоне деци запослених  у складу са чланом 45. Анекса Посебног колективног 

уговора за државне органе: 

- Послодавац је дужан да обезбеди деци запосленог старости до 10 година живота поклон за 

Нову годину - новчану честитку у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен 

Законом  о порезу на доходак грађана.и Одлуком о набавци новогодишњих пакетића. 

414 –Социјална давања запосленима                                                                                50.000,00 
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Средства на позицији социјална давања запосленима планирана су у износу од 50.000,00 динара 

(01-приход из буџета) за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице. 

      Средства су планирана у складу са чланом 47. Анекса Посебног колективног уговора за 

државне органе: 

Запослени има право на солидарну помоћ за случај: 

1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице; 

2) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже 

породице; 

3) здравствене рехабилитације запосленог; 

4) настанка теже инвалидности запосленог; 

5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице; 

6) помоћ члановима уже породице, односно малолетној деци запосленог за случај смрти 

запосленог и запосленом са случај смрти члана уже породице; 

7) месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог који погине у току 

обављања послова радног места на које је распоређен - до висине просечне зараде без пореза и 

доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за 

послове статистике; 

8) рођења детета запосленог - у висини просечне зараде без пореза и доприноса у Републици 

Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

Члановима уже породице у смислу oвог члана, сматрају се брачни друг, ванбрачни друг, деца, 

рођене браћа и сестре, браћа и сестре по оцу и мајци, родитељи, усвојилац, усвојеник и 

старатељ. 

-Висина помоћи у току године, у случајевима утврђеним у ставу 1. тач. од 1) до 5) овог члана 

признаје се на основу уредне документације, у складу са средствима обезбеђеним у буџету 

Републике Србије, а највише до висине три просечне зараде без пореза идоприноса у 

Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове 

статистике. 

Висина помоћи у току године, у случају утврђеном у ставу 1. тачка 6) овог члана признаје се 

највише до висине две просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према 

последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

 

415- Накнаде за запослене                                                                                                    1.000,00 

       Средства на позицији накнаде за запослене планирана су у износу од 1.000,00 динара (01-

приход из буџета) за превоз на посао и са посла по поједниначним решењима  на основу члана 

41. Анекса Посебног колективног уговора за државне органе. 

 Преко неопорезивог износа плаћа се порез  по стопи од 10% по Закону о порезу на доходак 

грађана . 

416-Накнаде запосленима и остали посебни расходи_________              _              250.000,00                                                                                                       

      Планирана су  средства  у износу од 250.000,00 динара (01-приход из буџета) за  накнаде 

члановима  комисија  из редова запослених:Комисија за испитивање погодности моторних 

возила за такси возила (три запослена), које именује председник општине посебним 

решењем.Висина накнаде је  регулисана поменутом  одлуком  председника о формирању 

комисије.  

       

422- Трошкови путовања                                                                                                     50.000,00 

           Средства на позицији трошкови путовања планирана су у износу од 50.000,00 динара (01-

приход из буџета) за службена путовања у земљи и за службена путовања у иностранство 

           Прописи који се примењују на обрачун накнада трошкова службених путовања: 

Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени 

гласник РС", бр. 98/2007,84/2014 и 84/2015). До ступања на снагу прописа којима ће се уредити 

права по основу рада у органима локалне самоуправе, изабрана, постављена и именована лица 

и запослени у органима локалне самоуправе остварују право на накнаду трошкова а запослени 

и право на отпремнину сходном применом одредаба ове уредбе. 
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             -Државном службенику и намештенику надокнађују се трошкови смештаја,исхране 

превоза и остали трошкови у вези са службеним путовањем у земљи.Трошкови дневнице и 

градског превоза надокнађују се преко дневнице. 

 -Државном службенику и намештенику исплаћује се дневница за службено путовање у 

земљи која износи 150,00 динара. 

        -Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови смештаја према 

приложеном хотелском рачуну за преноћиште и доручак, изузев за преноћиште и доручак у 

хотелу прве категорије (пет звездица). 

          -Државном службенику или намештенику коме су обезбеђени бесплатно преноћиште и 

доручак не накнађују се трошкови смештаја. 

 -Државном службенику и намештенику на службеном путовању инострансту 

признају се трошкови  исхране и градског превоза у месту боравка у иностранству, трошкови 

превоза ради извршења службеног посла, трошкови прибављања путних исправа. 

-Државном службенику и намештенику на службеном путовању у иностранство 

надокнађују се трошкови смештаја у висини плаћеног хотелског рачуна за преноћиште и 

доручак, изузев за преноћиште и доручак у хотелу прве категорије (пет звездица). Државном 

службенику или намештенику коме су обезбеђени бесплатно преноћиште и доручак не 

накнађују се трошкови смештаја. 

-Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови исхране и градског превоза у 

месту боравка у иностранству у износу од 15 евра на свака 24 часа проведена у иностранству. 

До ступања на снагу прописа којима ће се уредити права по основу рада у органима локалне 

самоуправе, изабрана, постављена и именована лица и запослени у органима локалне 

самоуправе остварују право на накнаду трошкова а запослени и право на отпремнину сходном 

применом одредаба ове уредбе. 

 

423 – Услуге по  уговору                                                                                                  3.486.000 ,00 

Планирана су средства у износу од 3.486.000,00 динара (01-приход из буџета) за: 

4233-Услуге за образовање и усавршавање планирана је котизација за стручна саветовања и 

семинаре у организацији Налед-а, Сталне конференције градова и општина и других 

акредитованих институцијама. 

4234-Услуге информисања-планирана су средства за услуге штампања-публикација,билтена, 

позивница и  рекламног материјала,пренете обавезе (месец децембар) за  услуге одржавања 

официјелног општинског  веб сајта (уговор са агенцијом), за  услуге објављивања тендера и 

информативних огласа. 

Правни основ за планирање средстава за услуге информисања : члан 20.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС”, број 83/2014),  и члана 14.Статута општине Лајковац 

(Општински службени гласник бр.11/2008)  

  423599-Остале стручне услуге планирана су средства за исплату услуга по уговору и 

уговора о делу- ради обављања послова који су ван делатности послодавца ,а имају за предмет 

самосталну израду или оправку одређене ствари или извршење одређеног интелектуалног 

посла. На основу члана 199 Закона о раду („Сл.глсник РС“ број  24/2005,54/09,61/2005....  

54/2009,32/2013,75/2014).          

4236-Услуге за угоститељство -планирана су средства за угоститељске услуге на основу 

Правилника о репрезентацији у општини Лајковац број 06-1/15-III од 09.01.2015.год  то за 

трошкове хране и пића у угоститељским објектима за потребе угошћавања пословних партнера, 

свечане прилике (прославе, јубилеји и друге догађаје који подразумевају масовно окупљање 

гостију).  

4237-Репрезентација- планирана су средства за поклоне и репрезнтацију на основу Правилника 

о репрезентацији у општини Лајковац број 06-1/15-III од 09.01.2015.год.Ту су обухваћени 

трошкови пића и кафе у оквиру бифеа у згради Општине за седнице већа,комисија које 

формира веће и сл. пригодни поклони с поводом пословним партнерима,гостима и 

грађанима,књиге,уметничка дела и предмети,остали поклони мале вредности. 

        Набавка се врши на основу одредаба  Закона о јавним набавкама (Сл гласник РС 

116/2008,124/12,14/15,68/15), Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке органа 
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општине Лајковац бр.06-83/15/III од 23.10.2015.године и по Плану набавки Председника 

општине. 

465– Остали трансфери-                                                                                                    360.000,00 

Представља  умањење масе зарада  за 10% по Закону о привременом уређивању основица за 

обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 

средстава („Сл.гласник“ број 116/14) и планира се  у износу од 360.000,00 динара (01-приход из 

буџета). 

 

 

РАЗДЕО 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

2101 ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе 

Програмска активност 2101-0002:Функционисање извршних органа  

Функционална 111-Извршни и законодавни органи 

411- Плате, додаци и накнаде запослених                                                                  4.720.000,00 

На овој позицији планирана су средства у износу од 4.720.000,00 динара (01-приход из 

буџета)за плате пет чланова већа на сталном раду.   

Прописи који се примењују на обрачун плата: 

Закон о платама у државним органима и јавним службама  (“Службени гласник број 

31/01,62/06,116/08 ,92/11,10/13,55/13,99/14) 

Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и 

запослених у државним органима („Сл. Гласник“ број 44/2008 и 2/2012) 

Правилника о платама изабраних и постављених лица и запослених у Општинској управи 

општине Лајковац број 110-4/IV-14 од 01.07.2014.год.  

Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине                                              

Лајковац и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица број:06-57/12-II од 

24.09.2012.г.(Сл. гласник 11/12) 

Одлука кадровске комисије Скупштине општине о утврђивању коефицијента за обрачун и 

исплату плате  члановима општинског већа  бр.06-8/1-II од 30.01.2015.год. 

Закључка Владе РС о висини основице за обрачун и исплату плата изабраних и постављених 

лица и запослених у органима територијалне аутономије и органима јединице локалне 

самоуправе број 121-13957/2014   и 121-13956/2014 од 06.новембра 2014.године 

Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07,83/2014,125/14) 

Средства на позицији плата планирана су у укупном износу од  4.720.000,00 динара за  12 бруто 

плате пет чланова већа на сталном раду  на бази масе  зарада из  2017.године увећане за 5% 

(умањена 10% по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату 

плата,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава „Сл.гласник“ 

број 116/14 ,а која се планирају на позицији 465). 

Ова позиција обухвата нето зараде, обрачунат порез на зараде 10% по Закону о порезу на 

доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 135/04, 62/06; 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 

50/11, 93/12,47/13,48/13, 108/13,6/14,68/14,5/15,5/2016,7/2017);  и социјалне доприносе на терет 

запосленог 19,9% према Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник 

РС”, бр.85/05,5/09,107/09,101/10, 93/12,62/2013,108/13,75/14,142/2014);  Закону о запошљавању 

и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС", бр. 88/10...38/15), Закону о 

здравственом осигурању („Службени гласник РС", број 109/05, 

57/11,110/12,119/12,99/14,123/14,126/14) тзв. „Бруто 1“. 

412 -Социјални доприноси на терет послодавца                                                           850.000,00 

Планирана средства у износу од 850.000,00 динара (01-приход из буџета) на позицији 

доприноси на терет послодавца користиће се  за уплату  обрачунатих обавеза  од 17,9% за 12 

бруто плата  пет  чланова већа на сталном раду  према Закону о пензијском и инвалидском 

осигурању („Службени гласник РС”, бр.85/05,5/09,107/09, 

101/10,93/12,62/2013,108/13,75/14,142/2014); Закону о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености („Службени гласник РС", бр. 88/10,38/15); Закону о здравственом осигурању 

„Службени гласник РС", број 109/05, 57/11,110/12,119/12,99/14,123/14,126/14). 

413 –Накнаде у натури                                                                                                       170.000,00 
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Средства на позицији накнаде у натури  планирана су у износу од 170.000,00 динара (01-приход 

из буџета) за поклоне деци запослених  у складу са чланом 45.Анекса  Посебног колективног 

уговора за државне органе 

- Послодавац је дужан да обезбеди деци запосленог старости до 10 година живота поклон за 

Нову годину - новчану честитку у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен 

Законом  о порезу на доходак грађана.и Одлуком о набавци новогодишњих пакетића. 

         Преостали износ  се  односи на  куповину маркица за превоз на посао и са посла 

члановима већа на сталном раду  у складу са чланом  41. Анекса Посебног колективног 

уговора,по коме запослени има право    на     месечну     претплатну  карту за долазак и одлазак 

са рада за релације где јавни превозник омогућава куповину истих. 

                 

414 –Социјална давања запосленима                                                                               50.000,00 

Средства на позицији социјална давања запосленима планирана су у износу од 50.000,00 динара 

(01-приход из буџета) за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице. 

      Средства су планирана у складу са чланом 47. Анекса Посебног колективног уговора за 

државне органе: 

Запослени има право на солидарну помоћ за случај: 

1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице; 

2) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже 

породице; 

3) здравствене рехабилитације запосленог; 

4) настанка теже инвалидности запосленог; 

5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице; 

6) помоћ члановима уже породице, односно малолетној деци запосленог за случај смрти 

запосленог и запосленом са случај смрти члана уже породице; 

7) месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог који погине у току 

обављања послова радног места на које је распоређен - до висине просечне зараде без пореза и 

доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за 

послове статистике; 

8) рођења детета запосленог - у висини просечне зараде без пореза и доприноса у Републици 

Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

Члановима уже породице у смислу oвог члана, сматрају се брачни друг, ванбрачни друг, деца, 

рођене браћа и сестре, браћа и сестре по оцу и мајци, родитељи, усвојилац, усвојеник и 

старатељ. 

-Висина помоћи у току године, у случајевима утврђеним у ставу 1. тач. од 1) до 5) овог члана 

признаје се на основу уредне документације, у складу са средствима обезбеђеним у буџету 

Републике Србије, а највише до висине три просечне зараде без пореза идоприноса у 

Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове 

статистике. 

Висина помоћи у току године, у случају утврђеном у ставу 1. тачка 6) овог члана признаје се 

највише до висине две просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према 

последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

 

416- Награде запосленима и остали посебни расходи____________________  __250.000,00                                                                                                           

  Планирана су  средства  у износу од 250.000,00 динара (01-приход из буџета) за  накнаде 

члановима  комисија  из редова запослених и то две Комисије:Комисија за одобравање 

програма у области спорта на територији општине Лајковац (два члана из редова 

запослених),Жалбена комисија (два члана) које именује   општинско веће посебним 

решењем.Висина накнаде је  регулисана поменутим  одлукама и решењима општинског већа  о 

формирању комисија.  

       

422- Трошкови путовања                                                                                                      40.000,00 

Средства на позицији трошкови путовања планирана су у износу од 40.000,00 динара (01-

приход из буџета) за службена путовања у земљи и за службена путовања у иностранство. 

Прописи који се примењују на обрачун накнада трошкова службених путовања: 
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Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени 

гласник РС", бр. 98/2007,84/2014 и 84/2015). До ступања на снагу прописа којима ће се уредити 

права по основу рада у органима локалне самоуправе, изабрана, постављена и именована лица 

и запослени у органима локалне самоуправе остварују право на накнаду трошкова а запослени 

и право на отпремнину сходном применом одредаба ове уредбе. 

             -Државном службенику и намештенику надокнађују се трошкови смештаја,исхране 

превоза и остали трошкови у вези са службеним путовањем у земљи.Трошкови дневнице и 

градског превоза надокнађују се преко дневнице. 

 -Државном службенику и намештенику исплаћује се дневница за службено путовање у 

земљи која износи 150,00 динара. 

        -Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови смештаја према 

приложеном хотелском рачуну за преноћиште и доручак, изузев за преноћиште и доручак у 

хотелу прве категорије (пет звездица). 

          -Државном службенику или намештенику коме су обезбеђени бесплатно преноћиште и 

доручак не накнађују се трошкови смештаја. 

 -Државном службенику и намештенику на службеном путовању инострансту 

признају се трошкови  исхране и градског превоза у месту боравка у иностранству, трошкови 

превоза ради извршења службеног посла, трошкови прибављања путних исправа. 

-Државном службенику и намештенику на службеном путовању у иностранство 

надокнађују се трошкови смештаја у висини плаћеног хотелског рачуна за преноћиште и 

доручак, изузев за преноћиште и доручак у хотелу прве категорије (пет звездица). Државном 

службенику или намештенику коме су обезбеђени бесплатно преноћиште и доручак не 

накнађују се трошкови смештаја. 

-Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови исхране и градског превоза у 

месту боравка у иностранству у износу од 15 евра на свака 24 часа проведена у иностранству.  

До ступања на снагу прописа којима ће се уредити права по основу рада у органима локалне 

самоуправе, изабрана, постављена и именована лица и запослени у органима локалне 

самоуправе остварују право на накнаду трошкова а запослени и право на отпремнину сходном 

применом одредаба ове уредбе. 

 

423 – Услуге по  уговору                                                                                                     538.000,00 

Планирана су средства у износу од 538.000,00 динара (01-приход из буџета) за : 

4233-Услуге за образовање и усавршавање планирана је котизација за стручна саветовања и 

семинаре у организацији Налед-а, Сталне конференције градова и општина и других 

акредитованих институција.  

Правни основ за планирање средстава за услуге информисања : члан 20.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС”, број 83/2014),  и члана 14.Статута општине Лајковац 

(Општински службени гласник бр.11/2008)  

423591 -Накнаде члановима управних, одбора за исплату накнаде за 4 члана Општинског већа 

који нису на сталном раду,  на основу Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у 

Скупштини општине Лајковац и накнадама изабраних, именованих и постављених лица број: 

06-57/12-II од 24.09.2012.г.(Сл. гласник 11/12), по којој чланови општинског већа имају право 

на накнаду у висини од 6% просечне бруто зараде по запосленом у привреди Републике ,према 

последњем објављеном податку РЗС,као и право на накнаду трошкова превоза средствима 

јавног саобраћаја,за долазак на седницу радног тела у висини стварне цене превоза.Право на 

накнаду члановима Општинског већа припада од дана избора до дана престанка 

мандата.Планиране су  и накнаде члановима комисија   које формира општинско веће  на 

основу решења о образовању. У три комисије има чланова који нису из редова запослених, и то 

су:Комисија за одобравање годишњих и посебних програма у области спорта (пет 

чланова),Комисија за расподелу средстава за суфинансирање пројеката у области јавног 

информисања (пет чланова),Жалбена комисија (један члан) које именује  општинско веће 

посебним решењем.Висина накнаде је  регулисана поменутим  одлукама и решењима 

општинског већа  о формирању комисија. 

    

465– Остали трансфери-                                                                                                   635.000,00 
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Представља  умањење масе зарада  за 10% по Закону о привременом уређивању основица за 

обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 

средстава („Сл.гласник“ број 116/14) и планира се у износу од 635.000,00 динара (01-приход из 

буџета). 

 

 

РАЗДЕО 4  ОПШТИНСКА УПРАВА 

На основу Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 83/2014) и Статута 

општине Лајковац (Службени гласник општине Лајковац ,бр 11/2008) и Одлуке о општинској 

управи . 

Општинска управа образована је за вршење управних послова у оквиру права и дужности 

Општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине,Председника општине 

и општинског већа. 

Општинска управа организована је као јединствен орган. 

За потребе обављања послова у оквиру права и дужности општинске управе и обављање 

стручних и организационих послова за председника и општинско већа и  

Скупштине општине образоване су следеће организационе јединице: 

-Одељења за општу управу и друштвене делатности  

-Одељења за привреду и имовинско-правне послове 

-Одељења за комуналне,стамбене,грађевинске и урбанистичке послове 

-Одељења за буџет и финансије 

-Службе за скупштинске послове 

-Службе правне помоћи 

-Службе за инспекцијске послове 

 

 

 

 

 

1101 ПРОГРАМ 1-ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ    

 Програмска активност 1101- 0001: Стратешко ,просторно и урбанистичко планирање      

Функционална 620-Развој заједнице 

 

 

 

515-Нематеријална имовина__________________________________    _______2.673.000,00 

              

             Планирана су средства у износу од  2.673.000,00 динара, од тога 1.305.000,00 динара 

(01-приходи из буџета) за израду планских докумената из области урбанизма: измена и допуна 

ПГР за Лајковац,Катастарско-топографски план за локацију „Војни круг“ и Катастарско-

топографски план за локацију“Тржно-пијачни центар“ и  1.368.000,00 динара  (извор 13-

нераспоређени вишак прихода из претходних година) за усаглашавање просторног плана 

општине Лајковац:, по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 

2018.годину, Закону о планирању и изградњи и  Програму  уређења грађевинског земљишта 

општине Лајковац за 2018. годину. 

 

 

Програмска активност 1101- 0003: Управљање грађевинским земљиштем         10.041.000,00   

Функционална 620-Развој заједнице 

 

423-Услуге по уговору      __________________________          ____                      315.000,00                                                                                                                                                              

              Планирана су средства у износу од 315.000,00 динара (01-приходи из буџета) за израду: 

извештаја о затеченом стању бунара у порти Јабучје, Извештаје о затеченом стању бунара  

Јабучје-Горњи крај Милићи, Извештај о затеченом стању бунара у Врачевићу-Костевац, 

Извештај о затеченом стању бунара у Врачевићу-амбуланта, Извештај о затеченом стању 
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бунара у Пепељевцу, Извештај о затеченом стању свлачионице у Ћелијама, Извештај о 

затеченом стању свлачионице у Јабучју Извештај о затеченом стању капеле у Врачевићу, 

Извештај о затеченом стању за дом у Стрмову по Програму уређења грађевинског земљишта 

општине Лајковац за 2018. годину, 

  

 

 424-Специјализоване услуге        __________________________                            800.000,00                                                                                                                                                              

              Планирана су средства у износу од 800.000,00 динара од тога 400.000,00 дианара (01-

приходи из буџета) за геодетске услуге и 400.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак 

прихода из претходних година), за геомеханичка испитивања за санацију клизишта у 

Пепељевцу по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 2018.годину, а на 

основу Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи, Програму уређења 

грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. годину, 

  

485-Накнаде штете  штете нанете од стр. држ.органа                                                         

2.000.000,00                                                                                                                                                        

              Планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара од тога 1.000.000,00 динара (01-

приходи из буџета) и 1.000.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода из 

претходних година),за извођење радова  на име надокнаде штете услед изградње по Програму 

за унапређење услова живота локалне заједнице за 2018.годину, а на основу Закона о јавним 

набавкама, Закона о планирању и изградњи и Програма уређења грађевинског земљишта 

општине Лајковац за 2018. годину. 

  

 

511-Зграде и грађевински објекти      __________________________          ____1.226.000,00                       

           Планирана су  средства  у износу од 1.226.000,00  динара (извор 13-нераспоређени вишак 

прихода из претходних година) за израду техничке документације за Трг Железничара, 

техничке документације за санацију клизишта у Пепељевцу,Главног пројекат саобраћајних 

површина у центру Јабучја и пројекат изведеног стања амфитеатра ОШ“Миле Дубљевић“ 

Лајковац по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 2018.годину, на 

основу  Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи и Програма уређења 

грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. годину, 

 

541-Земљиште                  ___________________________          ____                      5.700.000,00                                                                                                                                                                 

              Планирана су средства  у износу од 5.700.000,00 динара (01-приходи из буџета) за  

набавку земљишта  по изменама и допунама ПДР "Војни круг" катастарска парцела 35/1 КО 

Лајковац саобраћајница између улица Јустина Поповића и Вука Караџић (површина 2.649 М2), 

катастарска парцела 40 КО Лајковац саобраћајница паралелна постојећој ул.Краља Петра Првог 

површина 260м2  и земљиште по судској  пресуди пок.Зоран Марковић из Рубрибрезе. 

 

  

Програмска активност 1101- 0004: Социјално  становање                                                     

550.000,00       

Функционална 610-  Стамбени развој 

 

425-Текуће поправке и одржавање      ___________________________          ____50.000,00    

     Планирана су средства у износу од 50.000,00 динара (01-приход из буџета) за  текуће 

поправкe и одржавања објеката за расељавање и привремени смештај по  решењима о 

спровођењу мера стамбене подршке која доноси Одељење за комунално ,стамбене и 

грађевинске послове,а по Програму мера стамбене подршке који доноси Општинско веће 

општине Лајковац. 

                                                                                                                                                         

485-Накнаде штете за пов. или штету нанету од стр држав. органа      ____    _     500.000,00  

        Планирана су средства  у износу од 500.000,00 (01-приход из буџета) за  плаћање трошкова 

закупа објеката за привремено или трајно решавање  стамбених потреба лица која се 
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расељавају,трошкова прикључења на електродистрибутивни систем и трошкова комуналних 

услуга  по  решењима о спровођењу мера стамбене подршке која доноси Одељење за 

комунално стамбене и грађевинске послове,а по Програму мера стамбене подршке који доноси 

Општинско веће општине Лајковац. 

 

1101-0005: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда    1.000.000,00                       

Функционална 610-  Стамбени развој 

 

481-Дотације  осталим непрофитним  институцијама     _____                         _     1.000.000,00  

        Планирана су средства  у износу од 1.000.000,00 динара (01-приход из буџета) за 

суфинансирање одржавања стамбених зграда на основу Одлуке о одржавању зграде и спољног 

изгледа зграде,условима ,начину и критеријума суфинансирања одржавања стамбених и 

стамбено-пословних зграда на територији општине Лајковац који доноси Скупштина,а по 

конкурсу који спроводи општинска управа. 

 

Пројекат 1101- 0023: Уређење простора испред општине Лајковац                                                                                                                                           

Функционална 660-Послови становања и заједнице некласификовани на другом  месту 

  

511-Зграде и грађевински објекти                                               _____        __           7.250.000,00 

      Планирана су средства за  у износу од 7.250.000,00  динара  од тога 250.000,00 динара (01-

приход из буџета)  на име израде техничке документације ПЗИ  уређење испред градске куће и 

7.000.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода из претходних година)  за уређење 

испред зграде градске куће  са надзором, по Програму за унапређење услова живота локалне 

заједнице за 2018.годину, на основу  Закона о јавним набавкама, Закону о планирању и 

изградњи и Програму уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. годину. 

 

Пројекат 1101- 0024 :Изградња градског трга са елементима парковског уређења  

6.330.000,00                                                                                                                                              

Функционална 660-Послови становања и заједнице некласификовани на другом  месту 

  

 

423-Услуге по уговору      ____________________________          ____                      30.000,00                                                                                                                                                              

              Планирана су средства у износу од 30.000,00 динара (01-приходи из буџета) за 

техничку контролу пројекта градског парка, по Програму за унапређење услова живота локалне 

заједнице за 2018.годину, а на основу Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и 

изградњи, Програму уређења грађевиског земљишта општине Лајковац за 2018. годину, 

 

511-Зграде и грађевински објекти                                                _____        __           6.300.000,00 

      Планирана су средства за  у износу од 6.300.00,00 динара (01-приход из буџета)  на име 

израде техничке документације градског парка са елементима парковског уређења,изградње 

градског парка са надзором, по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 

2018.годину, на основу  Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи, Програма 

уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. годину. 

 

Пројекат 1101- 0025: Замена камених плоча у ул.Владике Николаја                                                                                                                                             

Функционална 660-Послови становања и заједнице некласификовани на другом  месту 

 

511-Зграде и грађевински објекти                                               _____        __           4.270.000,00 

      Планирана су средства за  у износу од 4.270.000,00  динара  (01-приход из буџета)  на име 

замене камених плоча у улици  Владике Николаја   са надзором, по Програму за унапређење 

услова живота локалне заједнице за 2018.годину, на основу  Закона о јавним набавкама, Закона 

о планирању и изградњи, Програма уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. 

годину. 

 

1102- ПРОГРАМ 2- КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
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Програмска активност 1102-0001:Управљање/одржавање јавне расвете                44.150.000,00 

 

Функционала 640- Јавна расвета 

 

421-Стални трошкови     ____________________________          ____                 35.000.000,00 

 

 

          Планирана су средства  у износу од 35.000.000,00 динара (01-приход из буџета) за 

финасирање трошкова јавне расвете по мерним местима,утрошене електричне енергије у згради 

општине и другим објектима у својини општине,градилиштима по Програму за унапређење 

услова живота локалне заједнице за 2018.годину, на основу  Закона о јавним набавкама, 

Програма уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. годину, 

 

423-Услуге по уговору      _______                _______________________          ___1.200.000,00    

 

            Планирана су средства  у износу од 1.200.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак 

прихода из претходних година) за прикључке на струју:капела Врачевић,капела 

Боговађа,капела Рубрибреза,расвета пут за Д.Туцовића у Ћелијама,расвета за Јабучје 

Грчићи,прикључак за бунар Милићи, прикључак за бунар Требеж,прикључак за свлачионицу у 

Непричави, прикључак за свлачионицу у Бајевцу,прикључак за Јабучје Дубрава,прикључак за 

резервоар у Степању,легализација прикључка силос по Програму за унапређење услова живота 

локалне заједнице за 2018.годину, по Програму уређења грађевинског земљишта општине 

Лајковац за 2018. годину, 

 

 

425-Текуће поправке и одржавање      ___________________________          ___3.600.000,00    

 

            Планирана су средства  у износу од 2.000.000,00 динара (01-приходи из буџета) и 

1.600.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода из претходних година),за 

финансирање услуга одржавања, адаптације  и унапређење објеката и инсталација јавног 

осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене,измештање 

мерних група са трафостаница по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 

2018.годину, на основу  Закона о јавним набавкама, Програма уређења грађевинског земљишта 

општине Лајковац за 2018. годину, 

 

426-Материјал        __                         _____________________________           ____3.000.000,00 

 

           Планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара (01-приходи из буџета)  за 

финасирање  набавке резервних делова и осталог електроматеријала за потребе јавне расвете у 

циљу одржавања објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и 

друге површине јавне намене по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 

2018.годину, на основу  Закона о јавним набавкама, Програма уређења грађевиског земљишта 

општине Лајковац за 2018. годину, 

 

511-Зграде и грађевински објекти                                            _____          __         _1.050.000,00 

 

     Планирана су средства у износу од 1.050.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак 

прихода из претходних година)  за финансирање радова на  електро инсталацијама Ћелије-

Лађевац, радова на  електро инсталацијама Ћелије пут за Д.Туцовић, радова на  електро 

инсталацијама Јабучје-Грчићи радова на  електро инсталацијама резервоара за воду у 

Степању,Закона о планирању и изградњи, Програма уређења грађевинског земљишта општине 

Лајковац за 2018. годину, Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 

2018.годину. 
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512-Машине и опрема                                                 ____          __                              _300.000,00 

 

     Планирана су средства у износу од 300.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак 

прихода из претходних година) Планирају се средства за набавку  електричних бројила.                                                         

По Програму уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. годину, Програма за 

унапређење услова живота локалне заједнице за 2018.годину. 

 

Програмска активност 1102-0002:Одржавање јавних зелених површина                5.400.000,00 

 

Функционала 540- Заштита бињног и живтињског света 

 

424-Специјализоване услуге        _________________________                    5.400.000,00 

 

            Планирана су средства од 5.400.000,00 динара (01-приходи из буџета)  за финасирање 

трошкова одржавања зелених површина,гробаља,банкина,дрвореда,травњака,цвећа и 

сл.сечења,кошења и одржавање јавних површина и слично. На основу Закона о комуналним 

делатностима, Закона о заштити животне средине, Програма заштите животне средине од 2015 

до 2024.год, Програма уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. 

годину,Програма коришћења  средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 

општину Лајковац за 2018.годину. 

 

 

Програмска активност 1102-0003:Одржавање чистоће на  површинама јавне намене                 

 

35.462.900,00 

Функционала 510- Управљање отпадом  

 

421-Стални трошкови     _________________________          ____                 35.462.900,00 

 

            Планирана су средства у износу од 32.820.000,00 динара (01-приходи из буџета) и 

2.642.900,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода из претходних година) за 

финансирање трошкова чишћење улица,коловоза,тротоара зелених површина  и других јавних 

површина у току године,прање улица,тротоара  и других површина јавне намене,пражњење 

контејнера,чишћење септичких јама,пропуста шахти и слично по решењу комуналног 

инспектора.На основу  Закона о комуналним делатностима, Закона о заштити животне средине, 

Програма заштите животне средине од 2015 до 2024.год, Програма коришћења  средстава 

буџетског фонда за заштиту животне средине за општину Лајковац за 2018.годину.  

 

 

 

Програмска активност 1102-0004:Зоохигијена                                                           5.700.000,00 

 

Функционала 540- Заштита биљног и животињског света  

 

421-Стални трошкови     _________________     ______          ____                 600.000,00 

 

   Планирана су средства  у износу од 600.000,00 динара (01-приходи из буџета) за  услуге 

дератизације  које је општина у обавези да врши два пута годишње  према члану 3 став 1 тачка 

14 Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник“број 88/2011) 

 

424- Специјализоване услуге-Збрињавање паса луталица____ ______                  6.000.000,00  

    Планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара (01-приходи из буџета)  за 

финансирање  услуга хватања и збрињавања, ветеринарска нега и смештај напуштених и 

изгубљених  животиња (паса,мачака) у прихватилишту  за животиње које су у   надлежности 

општине по члану 3 став 1 тачка 14 Закона о комуналним делатностима (Сл. гласник  број 
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88/2011).Планирана су средства за  нешкодљиво уклањање отпада животињског порекла са 

јавних површина на територији општине Лајковац на основу члана 46.Закона о 

ветерини,планирана су  средства у    за уништавање ларви комараца на територији општине 

Лајковац на основу Закона о заштити животне средине,Статута општине Лајковац . 

 

 

 

485-Накнаде штете за повреде или штету нанету од државних органа-уједи паса__   

1.500.000,00 

   Планирана су средстава  у износу од 1.500.000,00 динара (01-приходи из буџета)   за исплате 

накнаде штете од уједа паса луталица  на основу судских пресуда и вансудских поравнања. 

 

Програмска активност 1102-0008:Управљање и снабдевање водом за пиће   47.716.000,00                                                    

 

Функционална 630-Водоснабдевање  

 

423-Услуге по уговору      _______                    _________  ________          ___330.000,00   

      Планирана су средства у износу од 330.000,00 динара (01-приходи из буџета)  за  техничку 

контролу документације за изградњу цевовода Ратковац-Врачевић и резервоара у Врачевићу, 

техничку контролу  документације за наставак изградње водоводне мреже у МЗ Степање, 

техничку контролу   тендерске документације (ГП ВДС Лајковац),по  Програму за унапређење 

услова живота локалне заједнице за 2018.годину,Програму уређења грађевинског земљишта 

општине Лајковац за 2018. год. 

 

425-Текуће поправке и одржавање      _________________________          ___2.500.000,00    

 

      Планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара (01-приходи из буџета)  и 500.000,00 

динара извор 13-нераспоређени вишак прихода из претходних година) за финансирање израде 

прикључака на водоводну мрежу по  Програму за унапређење услова живота локалне заједнице 

за 2018.годину,Програму уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. год. 

 

451-Субвенције  јавним  нефин.инстуцијама-Губици воде у мрежи_________          

_29.850.000,00 

       Планирана су средства  у износу од 29.850.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак 

прихода из претходних година)   на име субвенција  ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац , за покриће 

губитака воде у мрежи, а по Програму коришћења субвенција ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац  

за плаћање воде ЈКП „Колубара“ Лазаревац по месечним обрачунима за 2017. и 2018.годину за 

покриће губитака воде насталих у водоводној мрежи по Уговору о регулисању односа 

водоснабдевања општине Лајковац из водоводног система Непричава бр.352/10/I-2011 од 

17.03.2011.године.  

 

511-Зграде и грађевински објекти                                            _____        __         _6.980.000,00 

 

     Планирана су средства у износу од 4.810.000,00 динара (01-приходи из буџета) и 

2.170.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода из претходних година)  за израду 

пројектно техничке документације (ИПД,ПГД) примарног развода водоводне мреже дела 

насеља Јабучје, пројектно техничке документације (ИПД,ПГД) примарног довода воде од 

амбуланте до школе у Врачевићу, израда идејног пројекта промарне мреже у Врачевићу-засеок 

Костевац,Израда идејног пројекта водоводне мреже-веза ул.Светог Саве и Извиђачке,Израда 

техничке документације за реконструкцију водоводне мреже  у Ђелијама, Израда техничке 

документације за изградњу цевовода Ратковац-Врачевић и резервоара у Врачевићу,израда 

техничке документације за наставак изградње водоводне мреже у МЗ Степање,Усаглашавање 

тендерске документације (ГП ВДС Лајковац).Планирана је доградња бунара за водоснабдевање 

Ромског насеља у Јабучју Дубрава са надзором, доградња бунара за водоснабдевање Ромског 

насеља у Јабучју Требеж са надзором,радови на електро инсталацијама бунара у Јабучју-
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Милићи радови на електро инсталација бунара у Јабучју-Дубрава, радови на електро 

инсталација бунара у Јабучју-Требеж на основу  Закона о планирању и изградњи, Програма за 

унапређење услова живота локалне заједнице за 2018.годину,Програма уређења грађевинског 

земљишта општине Лајковац за 2018. год. 

 

 

512-Машине и опрема                                                                     _____        __         3.056.000,00 

            Планирана су средства  у износу од 3.056.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак 

прихода из претходних година)  за набавку  и уградњу водомера на 12 (дванаест) мерних места 

на магистралном цевоводу како би се смањили садашњи губици на водоводној мрежи.Набавка 

опреме се врши на основу одредаба  Закона о јавним набавкама и по  Програму за унапређење 

услова живота локалне заједнице за 2018.годину,Програму уређења грађевинског земљишта 

општине Лајковац за 2018. год. 

 

 

 

Пројекат 1102-0105:Повезивање постојећег цевовода словац-Ратковац са црпном станицом 

Словац и повезивање од Оштриковца са постојећим цевоводом                                                    

 

Функционална 630-Водоснабдевање  

 

 

511-Зграде и грађевински објекти                                          _____        __         _14.790.000,00 

 

     Планирана су средства  у износу од 2.100.000,00 динара (01-приходи из буџета)  и 

12.690.000,00 динара  (извор 13-нераспоређени вишак прихода из претходних година) за 

извођење радова на повезивању постојећег цевовода Словац-Ратковац са црпном станицом 

Словац  са надзором и повезивање локалног цевовода у Ратковцу на затварачницу ПК 

Оштриковац са надзором,по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 

2018.годину,Програму уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. год. 

 

Пројекат 1102-0106:Израдња водоводне Пепељевац-Стрмово-Придворица I фаза                                                  

 

Функционална 630-Водоснабдевање  

 

 

511-Зграде и грађевински објекти                                           _____        __         _20.024.900,00 

 

     Планирана су средства  у износу од 20.000.000,00 динара (01-приходи из буџета)  и 24.900,00 

динара  (извор 13-нераспоређени вишак прихода из претходних година) за  израду идејног 

решења и ПГД за решавање водоснабдевања насељених места Придворица,Пепељевац и 

Стрмово и израдња  водоводне мреже  Пепељевац-Стрмово-Придворица I фаза  са надзором ,по 

Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 2018.годину,Програму уређења 

грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. год. 

 

 

Пројекат 1102-0107:Израдња водоводне мреже у Јабучју- I фаза                                                  

 

Функционална 630-Водоснабдевање  

 

 

511-Зграде и грађевински објекти                                             _____        __         _10.000.000,00 

 

     Планирана су средства  у износу од 10.000.000,00 динара (01-приходи из буџета)  за  

изградњу водоводне мреже у Јабучју I фаза  са надзором ,по Програму за унапређење услова 
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живота локалне заједнице за 2018.годину,Програму уређења грађевинског земљишта општине 

Лајковац за 2018. год. 

 

 

Пројекат 1102-0110:наставак изградње регионалног цевовода за транспорт чисте воде од 

резервоара Оштриковац у словцу ка Лајковцу,Убу и Лазаревцу                                                  

 

Функционална 630-Водоснабдевање  

 

 

511-Зграде и грађевински објекти                                              _____        __         _5.000.000,00 

 

     Планирана су средства  у износу од 5.000.000,00 динара (01-приходи из буџета) за учешће 

општине Лајковац у финансирању израде пројектне документације за наставак изградње 

регионалног цевовода за транспорт чисте воде од резервоара Оштриковац у Словцу ка 

Лајковцу,Лазаревцу и  Убу ,по закључку број 452 од 01.12.2017.године ЈП „Колубара“-Стубо 

Ровни у циљу прикључеља поменутих општина на регионални систем водоснабдевања Стубо 

Ровни, по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 2018.годину,Програму 

уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. год. 

 

 

Пројекат 1102-0108:Израдња затворене градске пијаце                                                  

 

Функционална 660-Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 

 

423-Услуге по уговору      _______                    _______________       _____          ___60.000,00   

      Планирана су средства у износу од 60.000,00 динара (01-приходи из буџета)    техничка 

контрола документације за изградњу затворене градске пијаце,по  Програму за унапређење 

услова живота локалне заједнице за 2018.годину,Програму уређења грађевинског земљишта 

општине Лајковац за 2018. год. 

 

 

511-Зграде и грађевински објекти                                             _____        __         _17.600.000,00 

            Планирана су средства  у износу од 17.600.000,00 динара (01-приходи из буџета) за 

израду техничке документације за изградњу затворене градске пијаце, изградња затворене 

градске пијаце  са надзором ,по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 

2018.годину,Програму уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. год. 

 

Пројекат 1102-0109:Улагање у санацију и чишћење водотокова на територији општине 

Лајковац                                                  

 

Функционална 560-Заштита животне средине  некласификована на другом месту 

 

 

424-Специјализоване  услуге                                           __________      _  ______  _7.000.000,00 

      

      Планирана су средства   у износу од 7.000.000,00 динара (01-приходи из буџета) за санацију 

и чишћење водотокова на територији општине Лајковац по Програму за унапређење услова 

живота локалне заједнице за 2018.годину , Програму уређења грађевинског земљишта општине 

Лајковац за 2018. год.  и  споразуму који се потписује  са Србијаводе. 

 

1501 ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ          

Програмска активност 1501-0001: Унапређење привредног инвестиционог амбијента  

1.200.000,00 

Функционална 411- Општи економски и комерцијални послови   
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423-Услуге по уговору      _____________________          ___                     1.500,000,00                                                                                                                                                                      

    Планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара (01-приходи из буџета)   по уговору 

са Агенцијом за регионални развој Колубарског округа који потписује председник општине у 

складу са Одлуком о оснивању Агенције. 

 

Програмска активност 1501- 0002:Мере активне политике запошљавање  16.900.000,00 

Функционална 412- Oпшти послови по питању рада 

 

                                                                                                                                                          

423-Услуге по уговору –ЛАПЗ                                              __________             _     1.200.000,00 

  Планирана су средства за пренете обавезе  из 2017.године у износу од 1.200.000,00 

динара (извор 03-социјални доприноси) на основу Локалног акционог плана за запошљавање 

(ЛАПЗ ) 2017.године за запошњавање приправника у складу са  Споразумом са Националном 

службом за запошљавање о уређивању Међусобних права и обавеза у реализацији програма 

или мера активне политике запошљавања бр.101-1/2017-I oд 20.02.2017. год. 

 

464-Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања                          15.700.000,00                                                                                          

     Планирана су средства у укупном износу 14.500.000,00 динара (01-приходи из буџета)  за 

спровођење јавних радова и за запошљавање приправника на основу Локалног акционог плана 

за запошљавање (ЛАПЗ ) за 2018.годину.Планирана су  и  средства за пренете обавезе  из 

2017.године у износу од 1.200.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода из 

претходних година)  на основу Локалног акционог плана за запошљавање (ЛАПЗ )  

2017.година, за запошњавање приправника у складу са  Споразумом са Националном службом 

за запошљавање о уређивању Међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера 

активне политике запошљавања бр. 101-1/2017-I oд 20.02.2017.год..2017. године. 

 

Програмска активност 1501- 0003: Подстицаји за развој предузетништва        3.000.000,00  

Функционала 411- Општи  комерцијални  и економски послови   

         

 

454-Субвенције приватним предузећима                                                                  3.000.000,00                                                                                          

      Планирана су средства  у износу од 3.000.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак 

прихода из претходних година) за доделу субвенција предузетницима, малим и средњим 

предузећима по Закону о контроли државне помоћи, Уредби о правилима за доделу државне 

помоћи, Уредби о начину и поступку пријављивања државне помоћи,Правилника о 

методологији израде годишњег извештаја о додељеној државној помоћи, Стратегије локалног 

одрживог развоја општине Лајковац за период 2015.-2025. год, Програму субвенција  који 

доноси општинског веће општине  Лајковац. 

 

 

0101-ПРОГРАМ 5-РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Програмска активност  0101-0001: Подршка за спровођење пољопривредне политике у 

локалној заједници     1.400.000,00 

 

Функционална 421-Пољопривреда     

 

423-Услуге по уговору      __________________________          _                           1.050.000,00                                                                                                                                                                     

Планирана су средства у износу од 1.050.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак 

прихода из претходних година)  по Програму за спровођење пољопривредне политике 

Општине Лајковац у складу са чл.14 Закона о пољопривреди и руралном развоју и  у складу са 

Законом о подстицајима  у пољопривреди уз сагласност ресорног Министарства и то за 
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пољопривредне Сајамове у земљи и иностранству,набавку стручне литературе из области 

пољопривреде и руралног развоја. 

424-Услуге по уговору      _______________________          ____                        350.000,00                                                                                                                                                                      

Планирана су средства у износу од 350.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода 

из претходних година)   по Програму за спровођење пољопривредне политике Општине 

Лајковац у складу са чл.14 Закона о пољопривреди и руралном развоју и  у складу са Законом о 

подстицајима  у пољопривреди уз сагласност ресорног Министарства и то за Завод за 

пољопривреду Ваљево и  за Центар за пољопривреду Лајковац. 

Програмска активност 0101-0002:Мере подршке руралном развоју     

 

Функционална 421-Пољопривреда 

424-Специјализоване услуге- Вештачко осемењавање_________                        1.700.000,00 

  Планирана су средства у износу од 1.700.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак 

прихода из претходних година) по Програму за спровођење пољопривредне политике Општине 

Лајковац у складу са чл.14 Закона о пољопривреди и руралном развоју у складу са  Законом о 

подстицајима  у пољопривреди уз сагласност Министарства и то за вештачко осемењавање 

крава.  

451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама     _               

11.650.000,00                                                              

Планирана су средства износу од 11.650.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода 

из претходних година) по Програму за спровођење пољопривредне политике Општине 

Лајковац у складу са чл.14 Закона о пољопривреди и руралном развоју у складу са  Законом о 

подстицајима  у пољопривреди уз сагласност Министарства и то за :суфинансирање камата на 

пољопривредне кредите 2.100.000,00 динара, субвенције пољопривредним произвођачима за  

воће и поврће 300.000,00 динара,подршка младима у руралним подручјима 9.200.000,00 

динара,за сертификацију система безбедности 50.000,00 динара. 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                   

  481-Дотације невладиним организацијама              _____________                     250.000,00 

Планирана су средства у износу од 250.000,00 динара динара (извор 13-нераспоређени вишак 

прихода из претходних година)  по Програму за спровођење пољопривредне политике 

Општине Лајковац у складу са чл.14 Закона о пољопривреди и руралном развоју у складу са 

Законом о подстицајима  у пољопривреди уз сагласност Министарства и то за дотације 

невладиним организацијама- удружењу пчелара. 

Пројекат 0101- 0023: Противградна заштита    1.720.000,00             

Функционална 320-Услуге противпожарне заштите 

 

 

424-Специјализоване услуге- стрелци       ________                                               720.000,00 

     Планирана су средства  у износу од 720.000,00 динара динара (01-приходи из буџета)   за 

исплату накнаде за рад стрелцима на противградним станицама на основу Закона о одбрани од 

града („Сл.гласник РС“ 54/15)  и мишљења Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине број 011-00-746/2016-09  од 19.маја  2016.год. Накнада за рад стрелаца  збирно 

посматрано (накнада који примају од Републике и  јединице локалне самоправе) не може  бити 

већа од 20% просечне нето зараде у Републици Србији према последњем податку органа 

надлежног за послове статистике члан 16.Закона о одбрани од града.  

 

463-Трансфери осталим нивоима власти          _________                                        1.000.000,00 

     Планирана су средства  у износу од 1.000.000,00 динара динара (01-приходи из буџета)   за 

набавку противградних ракета  на основу Закона о одбрани од града („Сл.гласник РС“ 54/15) и 

мишљења Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 011-00-746/2016-09  од 

19.маја  2016.год. 

 

 

Пројекат 0101- 0021: Изложба крава     1.300.000,00             
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Функционална 421-Пољопривреда 

 

451-Субвенције  јавним  нефинансијским институцијама                                     1. 300.000,00 

Планирана су средства у износу од 1.300.000,00 динара  динара (извор 13-нераспоређени вишак 

прихода из претходних година)    по Програму за спровођење пољопривредне политике 

Општине Лајковац у складу са чл.14 Закона о пољопривреди и руралном развоју у складу са 

новим Законом о подстицајима  у пољопривреди уз сагласност Министарства и то  Центару за 

пољопривреду –изложба крава. 

 

 

 

Пројекат 0101- 0024: Пошумљавање  80.000,00               

Функционална 422-Шумарство   

 

514-Култивисана имовина     ________________________________                    __  80.000,00                                                     

Планирана су средства у износу од 80.000,00 динара динара (01-приходи из буџета) за 

реализацију  Програма развоја шумарства који доноси Општинско веће  општине Лајковац у 

складу са Законом о шумама. 

 

 

0401 ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ    

Програмска активност 0401- 0002:Праћење квалитета елемената животне средине 750.000,00  

Функционална 530-Смањење загађености    

424-Специјализоване услуге              ____________________          ___            _    _650.000,00 

Планирана су средства у износу од 650.000,00 динара (01-приходи из буџета) и то  300.000,00 

динара  за мониторинг мерење буке у животној средини и 350.000,00 динара за мониторинг 

мерење квалитета ваздуха по Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 

животне средине општине Лајковац за 2018. години на који сагласност даје ресорно 

Министарство. 

464- Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања                              100.000,00  

 

          Планирана су средства  у износу од 100.000,00 динара (01-приходи из буџета) Дому 

здравља за мерење емисије штетних и опасних материја од стране овлашћеног лица , на основу 

Закона о заштити животне средине,Закона о заштити ваздуха, Програма коришћења средства 

буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018.годину. 

 

 

Програмска активност 0401-0003: Заштита природе                      60.000,00 

Функција: 540 - Заштита биљног и животињског света  и крајолика     

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (424- Специјализоване услуге)   60.000,00                                 

       

           Планирају се средства у износу од 60.000,00 динара (01-приходи из буџета) за ОШ „Миле 

Дубљевић“, Лајковац за специјализоване услуге ради обезбеђивање материјалних предуслова за 

очување заштићеног природног добра -  Храст цера у Врачевићу;мере активности у циљу 

заштите и очувања заштићеног природног добра: биолошко-техничке мере, прихрањивање, 

хемијско третирање, санације делова стабла у случају појаве трулежи и редовно одржавање 

заштићене површине. Правни основ члану 189. став 2.тачка 9. Закона о основама система 

образовања и васпитања, Закон о заштити природе ,План управљања заштићеним природним 

добром – Храста цера у Врачевићу 2015-2019. 

    

 

Програмска активност 0401- 0004:Управљање отпадним водама                        61.174.760,00 

Функционална 520-Управљање опатним водама 

  423-Услуге по уговору                                                                                                      164.440,00                          
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            Планирана су средства  у износу од 100.000,00 динара (01-приходи из буџета) за 

техничку контролу документације (ИДР,ПГД ) за повезивање дела Непричаве на ППОВ Словац 

и осталих неизграђених делова у Словцу и техничка контрола документације (ИДР,ПГД) за 

наставак фекалне канализације  МЗ Рубрибреза и 64.440,00 динара  (извор 13-нераспоређени 

вишак прихода из претходних година) за техничку контролу Пројекта фекалне канализације у 

Ћелијама, за техничку контролу Пројекта фекалне канализације у Марковој Цркви, за техничку 

контролу Пројекта фекалне канализације у  Боговађи, на основу Закона о заштити животне 

средине,Програма  коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 

2018.године, на који сагласност даје ресорно Министарство, Програма уређења грађевинског 

земљишта општине Лајковац за 2018. год. 

 

  425-Текуће поправке и одржавање___________________________   ________1.000.000,00                                                                                                         

         

           Планирана су средства  у износу од 1.000.000,00 динара (01-приходи из буџета) за 

прикључке на канализациону мрежу и канализационе шахте на основу Програма  коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018.године, на који сагласност даје 

ресорно Министарство, Програма уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. 

год. 

511-Зграде и грађевински објекти                                            _____        __         _60.010.320,00 

            Планирана су средства  у износу од 26.300.000,00 динара (извор 01-приходи из буџет) и 

33.710.320,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода из претходних година)  за 

израду: пројектне документације фекалне канализације са миникомпактним постројењем у 

Требежу, пројектне документације фекалне канализације са миникомпактним постројењем у 

Дубрави, пројектне документације фекалне канализације  у Марковој Цркви, пројектне 

документације фекалне канализације  у Боговађи, пројектне документације фекалне 

канализације у Ћелијама ,израда техничке документације за погон за пречишћавање вода у 

Боговађи, израда техничке документације за погон за пречишћавање вода у Марковој 

Цркви,израда техничке документације (ИДР,ПГД) за повезивање дела Непричаве на ППОВ 

Словац и осталих неизграђених делова у Словцу израда техничке документације (ИДР,ПГД) 

фекалне црпне станице Непричава и Словац,израда техничке документације (ИДР,ПГД) 

фекалне црпне станице Ћелије,израда техничке документације (ИДР,ПГД)  фекалне 

канализације и фекалне црпне станице у ул.Петра Бојовића, израда техничке документације 

(ИДР,ПГД) фекалне канализације у ул.Лајковачка пруга-наставак,усаглашавање главног 

пројекта фекалне канализације насеља Јабучје-други део,израда техничке документације 

(ИДР,ПГД) за наставак фекалне канализације МЗ Рубрибреза,израда техничке документациоје 

за фекалну канализацију-Железнички мост у Ћелијама ППОВ Ћелије и за изградњу: фекалне 

канализације у Јабучју рејон Шеринка- наставак са надзором, фекалне канализације у 

ул.Извиђачка са надзором, црпне станице Борверк са надзором, црпне станице Словац са 

надзором, фекалне канализације Словац са надзором, фекалне канализације у ул.Лајковачка 

пруга са надзором,фекалне канализације у Рубрибрези са надзором, на основу Програма  

коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018.годину на који 

сагласност даје ресорно Министарство, Програма уређења грађевинског земљишта општине 

Лајковац за 2018. год. 

 

Програмска активност   0401-0005:Управљање комуналним отпадом          657.100,00 

Функционала 510-Управљање отпадом 

 

451-Субвенције јавним нефинансијским институцијама                                           657.100,00  

Планирана су средства  у износу од  657.100,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода 

из претходних година) за  санитарно уређене депоније комуналног отпада Каленић, а на основу 

Меморандума о разумевању између Кабинета подпредседника Владе за ЕУ нтеграције, 

Мининстарства животне средине и, Дирекције за изградњу и развој Колубарског округа и 11 
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градова (јун 2011), Уговора о оснивању привредног друштва РЕЦ Еко Тамнава доо Уб и Плана 

и програма пословања привредног друштва РЕЦ Еко Тамнава за 2018.годину. 

 

Програмска активност 0401-0006: Управљање осталим врстама отпада   

Функцонална класификација 510- Управљање отпадом   

   

 421-Стални трошкови     _________________________          ____                     1.000.000,00 

   

           Планирају се средства у износу од 1.000.000,00 динара (01-приходи из буџета) за 

уклањање дивљих депонија на територији општине Лајковац, на основу Програма  коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на који сагласност даје ресорно 

Министарство, Програма уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. год. 

 

464-Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања                                           

370.000,00   

         Планирају се средства у износу од 370.000,00 динара (01-приходи из буџета) Дому 

здравља за специјализоване услуге  одвожења медицинског отпада на даљи третман у износу од  

300.000,00 и средства средства за  набавку материјала за безбедно руковање медицинским 

отпадом у износу од  70.000,00.Средства се планирају на основу Закона о заштити животне 

средине члан 100, Плана управљања отпадом, Програма коришћења средства буџетског фонда 

за заштиту животне средине за 2018.годину. 

 

Пројекат   0401-0020:Изградња фекалног колектора у индустријској зони  1         7.647.000,00 

Функционала 520-Управљање отпадним водама 

511-Зграде и грађевински објекти                                            ___                           _7.647.000,00 

            Планирана су  средства  у износу од 7.647.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак 

прихода из претходних година)  за изградњу  фекалног колектора у индустријској зони 1 са 

надзором на основу Програма  коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине за 2018.годину, на који сагласност даје ресорно Министарство, Програма уређења 

грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. год. 

 

    

Програмска активност:0401-0021:Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у 

насељеном месту Словац                                      

Функционала 520-Управљање отпадним водама 

511-Зграде и грађевински објекти                                              _____                   _29.050.000,00 

            Планирана су  средства  у износу од 1.100.000,00 динара (01-приходи из буџета) и 

27.950.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода из претходних година) за 

прикључак фекалне канализације Словац на ППОВ Словац са надзором, изградњу   постројења 

за пречишћавање отпадних вода  у насељеном месту Словац са надзором ,на основу Програма  

коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018.годину, на који 

сагласност даје ресорно Министарство, Програма уређења грађевинског земљишта општине 

Лајковац за 2018. год. 

 

Пројекат   0401-0022:Набавка судова за одлагање отпада                                     

Функционала 510-Управљање отпадом 

451-Субвенције  јавним  нефин. инстититуцијама______________________   _  _1.200.000,00 

Планирана су средства у износу од 1.200.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак 

прихода из претходних година) за субвенције  ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац  на основу 

Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине 

Лајковац за 2018. годину за набавку судова за одлагање отпада. 

 

Пројекат   0401-0023:Погон за пречишћавање отпадних вода -реконструкција                                     

Функционала 520-Управљање отпадним водама   

511-Зграде и грађевински објекти                                              ___  ______  ____150.000,00 
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        Планирана су средства у износу од 150.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак 

прихода из претходних година)  за реконструкцију Погона за пречишћавање отпадних вода-

надзор, по  Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 

општине Лајковац за 2018. годину, на који сагласност даје ресорно Министарство, Програма 

уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. год. 

      

Пројекат   0401-0025:Уништавање  амброзије на урбаном делу територије општине Лајковац                                     

Функционала 560-Заштита животне средине некласификована на другом месту   

424- Специјализоване услуге-Амброзија     __                ____________                   500.000,00  

        Планирана су средства  у износу од 500.000,00 динара (01-приходи из буџета) за 

уништавање амброзије на урбаном делу  територије општине Лајковац на основу Закона о 

заштити животне средине , Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 

животне средине  општине Лајковац за 2018.годину уз сагласност ресорног Министарства. 

 

 

Пројекат   0401-0026:Фекална мрежа и постројење за пречишћавање отпадних вода у Боговађи                                     

Функционала 520-Управљање отпадним водама 

511-Зграде и грађевински објекти                                                ____                     _30.000.000,00 

            Планирана су  средства  у износу од 30.000.000,00 динара (извор 01-приходи из буџет) за  

изградњу фекалне мреже и  постројења за пречишћавање отпадних вода  у насељеном месту 

Боговађа са надзором,на основу Програма  коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 

животне средине за 2018.годину, на који сагласност даје ресорно Министарство, Програма 

уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. год. 

 

0701 ПРОГРАМ 7-ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА    

Програмска активност 0701- 0002:Одржавање путева                                 47.557.800,00 

Функционала 451-Друмски саобраћај 

 

423-Услуге по уговору                                                                                                    3.620.000,00                 

 

      Планирана су  средства  у износу од 120.000,00 динара (извор 01-приходи из буџет) 

техничке контроле пројеката за улицу која повезује ул.В.Карџића и ул.Извиђачку,улицу 

Момчила Радовановића са кишном канализацијом,Балканске улице са кишном и фекалном 

канализацијом и 3.500.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода из претходних 

година) за зимско одржавање путева и јавних површина по Програму за унапређење услова 

живота локалне заједнице за 2018.годину,Програма уређења грађевинског земљишта општине 

Лајковац за 2018. годину. 

   

425-Текуће поправке и одржавање      __________________________             21.600.000,00 

 

      Планирана су средства у износу од 19.600.000,00 динара (извор 01-приходи из буџет) и 

2.000.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода из претходних година) за 

финансирање   одржавања и поправке коловозне конструкције на територији општине 

Лајковац,радови на  одржавању ,санацији  и реконструкцији  путева са материјалом-камен са 

ангажовањем  механизације и превозом на територији општине Лајковац-камен,радови на 

одржавању, санацији  и реконструкцији путева са ангажовањем  механизације и превозом на 

територији општине Лајковац-пропусти,одржавање пружних прелаза и  хоризонталну 

сигнализацију по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 2018.годину, на 

основу  Закона о јавним набавкама, Програму уређења грађевинског земљишта општине 

Лајковац за 2018. годину, 

 

 

426-Материјал   ______________________________________ _       ____               __600.000,00     

        Планирана су средства у износу  600.000,00 динара (извор 01-приходи из буџета) за 

вертикалну сигнализација по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 
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2018.годину, на основу  Закона о јавним набавкама, Програму уређења грађевинског земљишта 

општине Лајковац за 2018. годину, 

 

  511-Зграде и грађевински објекти                                              ____________  21.737.800,00 

        Планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара (извор 01-приходи из буџет) и 

16.737.800,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода из претходних година) за 

финансирање израде   пројектне и техничке документације ИДР,ПГД,ПЗИ за:ул.Војка 

Петровића,пут у Бајевцу-Ивковићи,пут у Бајевцу-Павловићи, усаглашавање пројектне 

документације локалног и  некатегорисаног пута Словац-Стошићи, усаглашавање пројектне 

документације локалног и  некатегорисаног пута у Ратковцу-Бркићи, усаглашавање пројектне 

документације локалног и  некатегорисаног пута  у Врачевићу-Протићи, усаглашавање 

пројектне документације ул.Војводе Путника,израду техничке документације за изградњу 

ул.која повезује ул.В.Карацића и Извиђачку,  израду техничке документације за изградњу 

ул.Момчила Радовановића са кишном канализацијом,  израду техничке документације за 

изградњу улуце Балканске са кишном и фекалном канализацијом.Планирана је и 

реконструкција пута у Ратковцу-Бркићи, са надзором,реконструкција пута у Бајевцу-Ивковићи 

са надзором,реконструкција дела улице Димитрија Туцовић са надзором,изградња тротоара у 

ул.Бранка Радичевић са надзором,изградња тротоара у улици Милене Павловић Барили, по 

Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 2018.годину, Програму уређења 

грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. годину, 

 

Пројекат 0701- 0065:Безбедност у саобраћају некласификована на другом месту         

5.033.350,00       

Функционала 360-Јавни рад и безбедност накласификован на другом месту 

 

423-Услуге по уговору                                                                                                       600.000,00               

 

      Планирана су  средства  у износу од 600.000,00 динара (извор 01-приходи из буџет) која ће 

бити  распоређена по Програму коришћења средстава од казни за прекршаје,а на основу Закона 

о безбедности саобраћаја на путевима(„Сл.гласник бр.41/09,53/10 и 101/11) . 

  

425-Текуће поправке и одржавање        _________                                                     797.250,00 

         Планирана су средства у износу од 300.000,00 динара (извор 01-приходи из буџет)  која ће 

бити  распоређена по Програму коришћења средстава од казни за прекршаје за поправку 

саобраћајне инфраструктуре и 497.250,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода из 

претходних година)  пренетих обавеза по Програму коришћења средстава од казни за 

прекршаје за 2017.годину-набавка и уградња опреме за регулисање паркирања на јавним 

површинама тзв.килоте,на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник 

бр.41/09,53/10 и 101/11) . 

426-Материјал     _________                                                                                               350.000,00 

         Планирана су средства у износу од 350.000,00 динара (извор 01-приходи из буџет)  која ће 

бити  распоређена по Програму коришћења средства од казни за прекршаје за поправку 

саобраћајне инфраструктуре на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

(„Сл.гласник бр.41/09,53/10 и 101/11) . 

  511-Зграде и грађевински објекти                                          _______  ______  3.286.100,00 

      Планирана су средства у износу од 2.050.000,00 динара (извор 01-приходи из буџет)  која ће 

бити  распоређена по Програму коришћења средства од казни за прекршаје за поправку 

саобраћајне инфраструктуре и 1.236.100,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода из 

претходних година)  пренетих обавеза по Програму коришћења средстава од казни за 

прекршаје за 2017.годину-заштитна ограда у Ћелијама и наставак ограде поред пешачке стазе у 

Рубрибрези,на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник бр.41/09,53/10 

и 101/11) . 

 

Пројекат 0701- 0045:Набавка  опреме и софтвера за видео надзор                                 

3.550.000,00         
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Функционала 360-Јавни рад и безбедност накласификован на другом месту 

424-Специјализоване услуге           _______                                                                    550.000,00 

           Планирана су средства у износу од 550.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак 

прихода из претходних година)  пренетих обавеза по Програму коришћења средстава од казни 

за прекршаје за 2017.годину-израда елабората за видео надзор,на основу Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима („Сл.гласник бр.41/09,53/10 и 101/11) . 

 

512-Машине и опрема                                                                     ____        __         _3.000.000,00 

      Планирана су  средства  у износу од 3.000.000,00 динара(извор 01-приходи из буџета) за 

набавку опреме и софтвера за видео надзор  по Програму за унапређење услова живота локалне 

заједнице за 2018.годину,Програму уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. 

годину. 

 

Пројекат 0701- 0068:Периодично одржавање локалних путева на територији општине Лајковац 

са израдом техничке документације и надзором                          31.850.000,00      

Функционала 451-Друмски саобтраћај 

511-Зграде и грађевински објекти                                             ____  ______  31.850.000,00 

      Планирана су средства у износу од 31.450.000,00 динара (извор 01-приходи из буџет) и 

400.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода из претходних година) за израду 

техничке документације за периодично одржавање локалних и некатегорисаних путева на 

територији општине Лајковац  и периодично  одржавање локалних и некатегорисаних путева на 

територији општине Лајковац и то :израда техничке документације за извођење радова на 

периодичном одржавању локалног и некатегорисаног пута Борверк-Село Лајковац  и 

периодично одржавање локалног и некатегорисаног пута Борверк-Село Лајковац са надзором, 

израда техничке документације за извођење радова на периодичном одржавању локалног и 

некатегорисаног пута Врачевић –Молеровићи и периодично одржавање локалног и 

некатегорисаног пута Врачевић –Молеровићи са надзором, израда техничке документације за 

извођење радова на периодичном одржавању локалног и некатегорисаног пута Рубрибреза –

Ивковићи и  периодично одржавање локалног и некатегорисаног пута Рубрибреза –Ивковићи са 

надзором, израда техничке документације за извођење радова на периодичном одржавању 

локалног и некатегорисаног пута Ћелије-Лађевац и  периодично одржавање локалног и 

некатегорисаног пута Ћелије-Лађевац са надзором, израда техничке документације за извођење 

радова на периодичном одржавању локалног и некатегорисаног пута крак ка ул.Лајковачка 

Пруга и  периодично одржавање локалног и некатегорисаног пута крак ка ул.Лајковачка Пруга 

са надзором,  израда техничке документације за извођење радова на периодичном одржавању 

локалног и некатегорисаног пута Врачевић-Костојевац и  периодично одржавање локалног и 

некатегорисаног пута Врачевић-Костојевац са надзором, израда техничке документације за 

извођење радова на периодичном одржавању локалног и некатегорисаног пута Степање-

Молеровићи и  периодично одржавање локалног и некатегорисаног пута Степање-Молеровићи 

са надзором, израда техничке документације за извођење радова на периодичном одржавању 

локалног и некатегорисаног пута Маркова Црква -Гајићи и  периодично одржавање локалног и 

некатегорисаног пута Маркова Црква-Гајићи са надзором,  израда техничке документације за 

извођење радова на периодичном одржавању локалног и некатегорисаног пута Пепељевац –пут 

од чесме ка гробљу и  периодично одржавање локалног и некатегорисаног пута Пепељевац –

пут од чесме ка гробљу са надзором,  ,  израда техничке документације за извођење радова на 

периодичном одржавању локалног и некатегорисаног пута Јабучје  Ђорићи-Петровићи и  

периодично одржавање локалног и некатегорисаног пута Јабучје  Ђорићи-Петровићи са 

надзором,  израда техничке документације за извођење радова на периодичном одржавању 

локалног и некатегорисаног пута Боговаћа -Гајићи и  периодично одржавање локалног и 

некатегорисаног пута Боговађа-Гајићи са надзором, израда техничке документације за 

извођење радова на периодичном одржавању локалног и некатегорисаног пута Јабучје  Томићи 

и  периодично одржавање локалног и некатегорисаног пута Јабучје  Томићи са надзором. “, по 

Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 2018.годину, Програм уређења 

грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. годину. 
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2001 ПРОГРАМ 8-  ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ    

Пројекат 2001-0020:Изградња дечијег вртића “Лептирић“ у Лајковцу  900.000,00        

Функционала 911-Предшколско образовање  

 

424-Специјализоване услуге                                                                                            600.000,00            

        

     Планирана су  средства  у износу од 600.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак 

прихода из претходних година) за финансирање техничког пријема изградње деч.вртића 

„Лептирић“ Лајковац по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 

2018.годину, Програму уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. годину 

 

511-Зграде и грађевински објекти                                            _____  ______           300.000,00 

     Планирана су средства у износу од 300.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак 

прихода из претходних година) за  израду Пројекта изведеног стања деч.вртића „Лептирић“, по 

Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 2018.годину, Програм уређења 

грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. годину. 

 

Пројекат 2001-0024:Завршетак спољашњег уређења предшколске установе       36.915.000,00 

Функционала 911-Предшколско образовање  

 

511-Зграде и грађевински објекти                                     _________  ______       36.915.000,00 

     Планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара (извор 01-приходи из буџет) и 

26.915.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода из претходних година) за 

финансирање завршетка  спољашњег уређења  деч.вртића „Лептирић“ са надзором,додатне 

радове на завршетку спољашњег уређења  деч.вртића „Лептирић“ са надзором,радове на 

атмосферској канализацији деч.вртића Лептирић, по Програму за унапређење услова живота 

локалне заједнице за 2018.годину, Програму уређења грађевинског земљишта општине 

Лајковац за 2018. годину. 

 

 

 

2002 ПРОГРАМ 9-OСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ    

Програмска активност 2002-0001: Функционисање основних школа    

Функционала 912-Функционисање основних школа 

 

463-Трансфери осталим нивоима власти              __     _______                35.760.377,00 

            У оквиру ове програмске активности на економској класификацији 463-Текући 

трансфери осталим нивоима власти, планирана су средства у износу од 35.760.377,00 динара  за 

редован рад ОШ „Миле Дубљевић“, Лајковац, ОШ „Димитрије Туцовић“, Јабучје и МШ 

„Живорад Грбић“, Ваљево. Средства се распоређују на следећи начин 

Основна школа Миле Дубљевић Лајковац_____                                                   _23.385.451,00 

 Основна школа „Миле Дубљевић“, Лајковац ради као образовна установа за основно 

образовање. У свом саставу поседује једну матичну школу и десет издвојених одељења од чега 

су два осморазредна и осам четвороразредних.  

Укупан број ученика који похађају школу у шк.2017/18.години је 895 и то 665 ученика у 

матичној школи и 230 ученика у издвојеним одељењима који су распоређени у 55 одељења.  

Број запослених – признатих радника за рад у школи је 106,38по Одлуци о максималном броју 

запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему 

Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину  ("Службени 

гласник РС" број 101/2015)     

    Средства за исплату зарада, накнада и других примања, као и средства заједничке потрошње 

(по члану 189.и190.  Закона о основама система образовања и васпитања) oбезбедиће Влада 

Републике Србије – буџет . 
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    Добијена наменска средства ће се трошити за предвиђене законске обавезе према радницима 

и држави. 

    Рок реализације: током сваког месеца у 2018. години. 

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти(415 Накнаде трошк. за зап.)   3.600.000,00 

 

    Чланом 189 став 1. тачка 6., Закона о основама система образовања иваспитања; чланом 26. 

Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима 

ученика, и чланом 59. и 60. Правилника о раду регулисано је да општина обезбеђује средства за 

превоз радника на посао у висини од 100%  цене превозне карте. Трошкови превоза се 

исплаћују радницима у готовини. Укупан број радника путника је 76.  

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (416 Награде зап. и ос. пос. расход.)      

643.000,00 

 

    На основу Закона о раду;  члана 31. Посебног колективног уговора за запослене у основним и 

средњим школама и домовима ученика; члана 66. Правилника о раду за запослене у основном 

образовању и Закона о основама система образовања и васпитања члан 189 став 1 тачка 6,  

школа је у обавези да исплати јубиларне награде запосленима у години у којој навршавају 10, 

20, 30 и 35 година радног стажа. Укупан број радника за јубиларне награде у 2018. години је 11 

(5 радника за 10 година,5радника за 20 година,1 радник за 30 година). 

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (421 Стални трош.)                 5.382.000,00                                               

 

    Стални трошкови су регулисани по члану 189. став 1.тачка 9. Закона о основама система 

образовања и васпитања. 

 

Трошкови платног промета: по Закну о платном промету 

    Трошкови платног промета се реализују према промету на рачуну (Република за промет 

личних примања преко рачуна не признаје трошкове платног промета, исти падају на терет 

буџета општине). 

 

Енергетске услуге: по Закону о енергентима и Правилнику о критеријумима и стандардима за 

финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања  

    Електрична енергија се користи за осветљење школских просторија, за рад наставних 

средстава, за парно грејање и друго (20.000 KW). 

    Грејање школских просторија врши се на чврсто гориво. Трошкови грејања утврђују се на 

основу количине горива потребног за загревање школских просторија. Школске просторије у 

пет издвојених одељења загревају се пећима на угаљ. Три  четвороразредна издвојена одељења 

и два осморазредна идвојена одељења загревају се сопственм парним грејањем угљем, а 

матична школа у Лајковцу загрева се на централно грејање угљем(заједничка котларница Дом 

здравља). Укупна количина за потребе загревања је 320 тона сувог угља (цена сувог угља по 

тони је 8450 динара). 

 

Комуналне услуге: по Закону о комуналним услугама и Правилнику о критеријумима и 

стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања  

    Трошкови воде и канализације, утврђују се према потреби а на бази из 2017. године. 

Трошкови за воду за пиће и за одржавање хигијене школских просторија,одређују се према 

цени по m3 комунале организације (6800 m3 воде). У пет издвојених одељења вода се одвози 

цистернама у резервоаре која служи за одржавање хигијене. У четири издвојена одељења која 

нису прикључена на градски водовод купује се флаширана вода за пиће за ученике на бази 

месечне потрошње.  

    Трошкови изношења смећа одређују се према потреби пражњења контејнера за смеће и цена 

услуга комуналне организације а на бази из 2017.године (56 изношења) и одвоз пепела од 

грејања са депонија. 



26.12.2017. године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                         Број   11 

 

211 

 

    Дератизација 12 школских објеката врши се према потреби а на бази из 2017.године.  

 

Услуге комуникације: по Закону о услугама комуникација и ПТТ-а 

   Услуге комуникације се утврђују према потреби а на бази из 2017.године за услуге телефона, 

телефакса, мобилних телефона и интернета (12 фиксних телефона, 116 мобилних телефона, 1 

телефакс и интернет у матичној школи и 10 издвојених одељења). 

    Према потреби а на бази из 2017.године утврђују се услуге доставе за отпремање пошиљки. 

 

Трошкови осигурања: по Закону о осигурању 

    Према потреби а на бази из 2017.године на годишњем нивоу утврђује се висина осигурања 

постојеће имовине: грађевинских објеката, опреме, ситног инвентара, благајне, библиотеке, 

стакла на објектима, возила и рачунара у кабинетима од Дигиталне школе.  

    Чланом 30. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и 

домовима ученика регулисано је на бази из 2017.године на годишњем нивоу осигурање 

запослених радника (од последица несрећног случаја) и осигурање ученика на годишњем нивоу 

за шк.2017/18годину. 

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (422 Трош. путовања)           10.080.000,00                                  

 

    Трошкови путовања су регулисани чланом 26. Посебног колективног уговора за запослене у 

основним и средњим школама и домовима ученика чланом 59. и 60. Правилника о раду. 

    Према потреби а на бази из 2017.године на годишњем нивоу дневнице, трошкови превоза на 

службеном путу и трошкови смештаја на службеном путу се користе за присуство семинарима, 

за стручно усавршавање запослених и вођење ученика на окружна и републичка такмичења из 

наставних предмета и присуство организованим састанцима од стране Министарства просвете. 

 

Трошкови путовања запослених: су регулисани чланом 26. Посебног колективног уговора за 

запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и чланом 59. и 60. Правилника 

о раду 

     Према потреби а на бази из 2017.године обезбећује се превоз запосленима на посао. 

 

Трошкови превоза  ученика:  по Закону о основама система образовања чланом 189. Став 1 

тачка 5 

     Према потреби а на бази из 2017.године обезбеђује се превоз ученика основне школе на 

удаљњености већој од 4 км, по спроведеном поступку концесије за доделу уговора за обављање 

јавног линијског превоза на територији Општине Лајковац. Очекивано повећање за 15% на 

основу концесије о превозу школске деце као и уговорени превоз који важи до окончања 

концесије . Обезбеђује се и превоз ученика на републичка и међународна такмичења. 

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти  (423 Усл. по угово.)                  400.000,00                          

   

    Услуге по уговору су регулисане по члану 189. став 1. тачка 3,9 Закона о основама система 

образовања и васпитања. 

 

Услуге одржавања рачунара: по Закону о јавним набавкама 

    Према потреби а на бази из 2017.године услуге се користе за одржавање рачунара, штампача 

и копир-апарата. 

 

Услуге образовања и усавршавања запослених: по члану 8. И 23. Посебног колективног уговора 

за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и члану 57. Правилника о 

раду а на бази из 2017.године услуге образовања се користе за стручно усавршавање 

запослених (80 запослених) ка и за испите за лиценцу запослених. 

 

Репрезентација: по Закону о јавним набавкама 
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    Према потреби а на бази из 2017.године репрезентација се користи за прославу школске 

славе Свети Сава, прославу Дана школе (25.05.), за органиовање такмичења ученика и 

наставних предмета која се оджавају у школи, за полагање завршног испита ученика осмог 

разреда и за организоване семинаре запослених који се одржавају у школи. 

 

Остале опште услуге: по Закону о јавним набавкама 

    Према потреби а на бази и 2017.године средства се користе за услуге по уговору за уградњу 

програма за рачунаре, коришћење услуга за превоз угља  до Лајковца и до 10 издвојених 

одељења (камион и приколица). 

 

 

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (424 Специјали. услуге)    __      120.000,00                             

   Специјализоване услуге су регулисане по члану 189. став 1.тачка 9. Закона о основама 

система образовања и васпитања. 

 

Услуге образовања, културе и спорта: су услуге везане за држање радионица и предавања 

ученицима. 

 

Медицинске услуге: по Закону о јавном здравству 

    Према потреби а на бази из 2017.године услуге се користе за преглед воде за пиће и 

одржавање исправности воде (хипер-хлорисање) и санитарни преглед куварица. 

 

Остале специјализоване услуге: по Закону о јавним набавкама 

    Остале специјелизоване услуге су везане за коришћење на бази 2017.године контрола и 

одржавање ватрогасних апарата, котрола противпаничне расвете и громобранске инсталације.  

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти(425 Тек попр и одржавање)                    

518.884,00 

 

    Текуће поправке и одржавање су регулисани по члану 189. став 1.тачка 9. Закона о основама 

система образовања и васпитања и Правилника о критеријумима и стандардима за 

финансирање установе  која обавља делатност  основног образовања и васпитања. 

 

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката: по Закону о јавним набавкама 

    Према потреби а на бази из 2017.године ове поправке се користе за застакљивање прозора , 

мање поправке на школским објектима и осталим зградама, поправке инсталација (електро, 

водне и канализационе), инсталације за парно грејање и котлове, птт инсталације и инсталације 

видео-надзора такође  и за оправку ограде у ИО Село Лајковац. 

 

Текуће поправке и одржавање опреме: по Закону о јавним набавкама 

    Поправке се односе на поправке намештаја, наставних средстава, административне опреме, 

рачунаске опреме, хидрофора (пумпи за воду), сервисирање школског возила, тримера и 

косачице. 

 

     

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (426 Материјал)                          885.000,00 

 

    Издаци материјала су регулисани чланом 189. Став 1. тачка 9. Закона о основама образовања 

и васпитања. 

 

Административни материјал: по Закону о јавним набавкама 

     Према потреби а на бази из 2017.године канцеларијски материјал се користи за потребе рада 

администрације и наставног особља. 



26.12.2017. године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                         Број   11 

 

213 

 

    Користи се према потреби а на бази из 2017.године за набавку  радних униформи за наставно 

особље из физичког васпитања (патике и тренерке за 4 наставника), радних униформи и обуће 

за помоћно и техничко особље у матичној школи и издвојеним одељењима (према Акту о 

процени ризика на радним местима и у радној околини ). 

 

 

Материјал за образовање и усавршавање запослених: по Закону о јавним набавкама 

    Користи се према потреби а на бази из 2017.године за набавку стручне литературе, 

службених гласила, часописа за потребе стручног усавршавања наставног особља, 

администрације, директора и стручних сарадника. 

 

Материјал за саобраћај: по Закону о саобраћају и Правилнику о употреби школског возила 

    Користи се према потреби а на бази из 2017.године за набавку бензина за школско возило 

које се користи за потребе превоза радника у издвојена одељења за извођење наставе, превоз 

директора и стручних сарадника у обилазак издвојених одељења, за превоз ученика на 

текмичења окружна и републичка из наставних предмета и за остале потребе превоза у току 

рада (1.100 литара) и за набавку бензина за косачицу и тример за уређење школског дворишта у 

матичној школи и издвојеним одељењима (50 литара) ка и уља и мазива за возило, косачицу и 

тример. 

    Користи се према потреби а на бази из 2017.године за набавку материјала за одржавање 

школског возила. 

 

Материјал за образовање: по закону о јавним набавкама 

    Користи се према потреби а на бази из 2017.године за набавку дидактичког материјала за 

ивођење наставе, наставних средстава, разредних и матичних књига, креда, маркера за беле 

табле и др.  

    Користи се према потреби а на бази из 2017.године и за набавку материјала за спорт (лопте), 

за Дечју недељу у октобру. 

Материјал за хигијену: по Закону о јаним набавкама, и Правилнику о критеријумима и 

стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања  

    Користи се према потреби а на бази из 2017.године за набавку средстава за хигијену, 

дезинфекцију и производа за чишћење и одржавање хигијене у школским просторијама 

(детерџент 290 кг, сона киселина 120 литара, дезинфекциона средства 150 кг, сапуна 40 кг, 

течни детерџент 60 литара, натријум- хиперхлорат 60 литара, метле 100 комада, вим 75 кг, 

зогери, крпе а рибање, четке за пајање, тоалет папир, пластичне кофе и др.) 

 

Материјал за посебне намене:  по Закону о јавним набавкама 

    Користи се према потреби а на бази из 2017.године за набавку материјала за  посебне намене. 

 

Потрошни материјал: по Закону о јаним набавкама 

    Користи се према потреби а на бази из 2017.године за набавку потрошног материјала: 

електрода, шрафова, сијалица, прекидача, утикача, резервних делова инвентара и др. 

 

Алат и инвентар: по Закону о јавним набавкама 

    Коисти се према потреби а на бази из 2017.године за набавку алата и ситног инвентара. 

 

Остали потрошни материјал за посебне намене: по Закону о јавним набавкама 

    Користи се према потреби а на бази из 2017.године за набавку осталог материјала за 

посебне    намене: седишта и наслони за столице, плоче а клупе и др. 

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (444 Пратећи трошкови задужења)     1.567,00                                

Пратећи трошкови задужења су регулисани чланом 189 .став 1. тачка 9. Закона о основама 

система образовања и васпитања. 

 

Користи се према потреби а на бази из 2017.године  за плаћање казни за кашњење.     
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463-Текући трансфери осталим нивоима власти (472 Накнаде за социјалну заштиту) 

1.600.000,00                  

    Накнаде за социјалну заштиту су регулисане чланом 189. став 1.тачка 9. Закона о основама 

система образовања и васпитања и Законом о основном образовању члан 4. и 69. 

 

Накнаде за децу и породицу: Користи се према потреби а на бази 2017.године за набавку 

оброка за ученике основне школе из социјално угрожених породица,којих има 100, планирано 

је 1.000.000,00 динара,и то као додатна средства.А за полазак ученика у први разред и за Дечју 

недељу планирано је 300.000,00 динара. 

   Додатна средства су за Дечју недељу, полазак ученика у први разред и ђачку кухињу која је 

одобрена ребалансом у јуну 2017.године, због више утрошених средстава у 2017.години.  

 

Ученичке награде: по члану 78.Статута школе и Правилника о награђивању ученика 

    Користи се према потреби а на бази из 2017.године за набавку књига за награде ученика за 

постигнут одличан успех на крају школске године, награде за вуковце и награде за ученике за 

постигнуте изузетне резултате и појединх наставних предмета на школским такмичењима (400 

књига), планирано је 300.000,00 динара. 

           Додатна средства за ученичке награде, због више утрошених средстава у 2017.години. 

 

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (482 Порези и обавезне таксе)     35.000,00 

 

    Порезе и обавезне таксе регулише члан 189. став 2.тачка 9. Закона о основама система 

образовања и васпитања. 

Остали порези: по Закону о порезима 

-за регистрацију школског возила 

-друге таксе и накнаде по Закону 

 

Обавезне таксе: по Закону о таксама 

   Користи се према потреби а на бази из 2017.године за поједине врсте такси. 

 

  

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (512 Машине и опрема)        __100.000,00 

 

Намештај за канцеларије: по Закону о јавним набавкама 

    Према потреби а на бази из 2017.године потребно је уградити климу у просторије матичне 

школе (канцеларије и учиоице због високих температура у летњем периоду). 

 

Опрема за образовање: по Закону о јавним набавкама 

   Користи се према потреби а на бази из 2017.године за набавку наставних средстава и 

намештаја за учионице и канцеларије (телевизор, микроскоп, касетофон и др.).  

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти ( 515 Нематеријална имовина)  _20.000,00                               

  

Књиге у библиотеци: по Закону о јавним набавкама 

    Према потреби а на бази из 2017.године потребно је обогатити фонд књига у библиотекама у 

матичној школи и издвојеним одељењима (лектире од првог до осмог разреда и друге књиге). 

 

 

 

 

 

Основна школа "Димитрије Туцовић" Јабучје                                                   12.048.626,00 
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Основна школа "Димитрије Туцовић" Јабучје ради као образовна установа за основно 

образовање. У свом саставу поседује- једну матичну школу и два издвојена одељења  у Доњем 

Јабучју и Скобаљу. 

         Матична школа је осморазредна а издвојена одељења четвороразредна. 

         Укупан број ученика који похађају школу у школској 2017 -2018 години је: 

             - Јабучје -    261. 

             - ИО Доње Јабучје -15 

             - ИО Скобаљ  -  6 , што је укупно 282 ученика распоређених у 17 одељења. 

 

         Број дозвољених запослених радника је 34,40 по Одлуци о максималном броју запослених 

на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне 

покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2018. годину  ("Службени гласник РС" 

број 101/2015 . 

Средства  за исплату зарада, накнада и других примања /по члану 157 ЗОСОВ-а/ обезбедиће се 

из буџета Републике Србије.Добијена средства ће се трошити наменски, сваког месеца у 

2018.години. 

Средства од локалне заједнице – општине по члану 189 ЗОСОВ-a; у складу са Посебним 

колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, 

Законом о основном образовању; Законом о раду и Законом о јавним набавкама, Правилником 

о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног  

образовања и васпитања /ЦЕНУС/. 

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (415-Накнада за запослене)     2.072,696,00                                  

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика 

члан 26, ЗОСОВ члан 189 , Став 1, Тачка 6, регулисано је да локална заједница обезбеђује 

средства за превоз запослених. Трошкови превоза се исплаћују радницима у готовом у висини 

цене превозне карте.Укупан број радника путника је 42.  

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (416 –Награде,бонуси и остали посебни 

расходи)      _150.000,00 

   

На основу Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и 

домовима ученика члан 31.   у 2018.години јубиларне награде исплатиће се за -1  запосленог 

за   35 година рада . Просечна зарада  x  2 + порез          150.000,00 дин. 

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (421-Стални трошкови)__    1.560.000,00 

 

У оквиру ове економске класификације планирају се: 

Трошкови платног промета   по изводима трошкова платног промета у складу са уредбом о 

јединственој тарифи по којој се  наплаћују услуге које врши УТ. 

Енергетске услуге – у складу са Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање 

установе која обавља делатност основног образовања и васпитања. 

Електрична енергија се користи за осветљење школских просторија, за рад  наставних 

средстава, за покретање школских водовода.Све наведено се реализује у Јабучју, Доњем 

Јабучју и Скобаљу. 

Грејање се врши на угаљ у Јабучју. Трошкови грејања се утврђују на основу површине за 

загревање и броја смена.  Издвојена одељења се греју на дрва или угаљ. Потребна количина  

угља 55 тона – сувог угља, а дрва 10 м3. 

 Комуналне услуге - 

Трошкови изношења отпада  одређују се према потреби пражњења  контејнера за смеће и 

других комуналних услуга- црпљење септичких јама и др. и цена услуга комуналне 

организације а на бази 2017. године у складу са Правилником о критеријумима и стандардима 

за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања. 

Услуге комуникација у складу са Правилником о критеријумима и стандардима за 

финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања. 
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За услуге телефона, телефакса, интернета,поште,  формирани су трошкови према потреби а на 

бази 2017. године и потреба уштеда. /  3 фиксна телефона, 1 телефакс и 3 школе прикачене на 

интернет/. 

Трошкови осигурања – по уговору са изабраним осигуравајућим друштвом 

Према потреби а на бази из 2017.год. осигурава се: зграде, опрема, запослени, ученици, возила. 

Правни основ – Осигурање запослених регулисано чланом 30 Посебног колективног уговора за 

запослене у основним и средњим школама и домовима ученика. 

 

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (422 – Трошкови путовања)    5.086.000,00                                                                                      

 

У оквиру ове економске класификације планирају се расходи према потреби а на бази из 

2017.год.  и потреби уштеде планирано је на годишњем нивоу: трошкови дневница /исхране/, 

трошкови превоза на службеном путу, трошкови смештаја, и трошкови накнаде за употребу 

сопственог возила- по путним налозима. Трошкови се планирају за присуство семинарима, 

такмичењима ученика и др. 

- по уговору  за превоз ученика, на основу броја ауто-дана у 2018. и уговорене вредности . За 

набавку услуга превоза школске деце по спроведеном поступку концесије за доделу уговора за 

обављање јавног линијског превоза на територији општине Лајковац и уговореног превоза 

школске деце до окончања поступка концесије. Очекивано повећање цене за 15% на основу 

концесије о превозу школске деце. Планирана средства за ове намене износе 5.000.000,00 

динара. 

Правни основ – ЗОСОВ члан 189 став1 тачке 5 и 6 и Посебан колективни уговор за запослене у 

основним и средњим школама и домовима ученика члан 26 -регулише накнаду трошкова за 

време проведено на службеном путу у земљи. 

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (423-Услуге по уговору)            450.000,00 

У оквиру економксе класификације планирају се средства за: 

-Услуге образовања и усавршавања запослених- по ЗОСОВ-у члан 189, став 1, тачка 3 

Према потреби а на бази из 2017.године и потребе уштеде користе се за стручно усавршавање 

запослених /46 запослена/ и полагање стручног испита /3 запослена/ 

Као и реализовање едукативних семинара и радионица у циљу стручног образовања и 

усавршавања запослених 

-Репрезентације –  ЗОСОВ члан 189 став 1 тачка 9, према потреби а на бази 2017.године и 

потреба уштеде користе се за обележавање значајних датума /Дан школе, Свети Сава, Дан 

сећања на Димитрија Туцовића, Нова година/, Организовање такмичења, полагање завршних 

испита ученика 8-ог разреда и организовање семинара ушколи. 

-Стручне услуге– према потреби - ЗОСОВ члан 189 став 1 тачка 9 

- Oдржавање рачуноводственог софтвера, превоз угља, услуге везане за лого школе и др. - 

правни основ: ЗОСОВ члан 189 став 1 тачке 3 и 9. 

 

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (424 -Специјализоване услуге)__        100.000,00 

Планирана средства односе се на:  

-Медицинске услуге – према потреби а на бази  из 2017. године за здравствени преглед воде за 

пиће и одржавање исправности воде као и санитарни преглед сервирке, домара, помоћног 

радника. 

-Остале специјализоване услуге – по уговору према потреби а на бази 2017 год. на основу 

ЗОСОВ члан 189 став 1 тачка  9. 

 

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (425 -Текуће поправке и одржавање)                

410.000,00 

У оквиру ове економске класификације планирају се средства за: 
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-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-по уговору  према потреби а на бази 

2017.године и по приоритетима за следеће радове: молерски радови,поправка водоводних и 

електричних инсталација, повезивање водовода нове школе на водоводну мрежу старог 

школског објекта 

-  Текуће поправке и одржавање опреме-према потреби и на бази 2017.године а по 

приоритетима за поправку: 

1.Рачунарска опрема /Јабучје-23 рачунара, ИО – 2 рачунара/ 

2.Остала опрема: пумпа за воду, тример, клима уређаји, аутомобил и др.  /Јабучје 

Правни основ:  Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 

обавља делатност основног образовања и васпитања. 

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (426   Материјал)                       647.930,00 

 

- На основу Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања и васпитања  

-Административни материјал по потреби и уштеди а на бази из 2017.год. за рад 

администрације; 

- ХТЗ опрема на основу Правилника о безбедности и заштити здравља на раду члан 46 

/заштитна одећа, обућа и остала средства личне заштите и опреме у складу са Планом набавке 

личних заштитних средстава за запослене у школи 

-Материјал за образовање и усавршавање запослених - према потреби и уштеди а на бази 

2017.године, за стручну литературу, службена гласила, часописе и друго; 

- Материјал за саобраћај – према потреби и уштеди а на бази 2017 за бензин и друга мазива за 

школска возила за превоз радника,администрације и управе до општине за текуће 

послове,превоз ученика на такмичење, превоз педагошког асистента до родитељских домова, 

набавка гума за службени ауто и друго. 

-Материјал за образовање, културу и спорт– Према потреби, уштеди и на бази 2017.године за 

материјал за образовање, наставна средства, разредне књиге, матичне књиге и сл; 

-Материјал за одржавање хигијене – Према потреби, уштеди а на бази   2017.год. метле, 

вим,зогер, крпе и друго;  

-Матријал за посебне намене –  Према потреби и уштеди и на бази 2017.године за набавку 

потребног материјала /креде, со за лед,  потрошни материјал за одржавање објеката и опреме, 

резерни делови.  Планира се набавка табли са логом  школе. 

  

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета)      

1.284.360,00 

 

  На основу Статута школе,члан 228 и Одлуке школског одбора: 

 - Ученичке награде- према потреби, уштеди и на бази 2017.године за награде одличним 

ученицима  /200  књига врши се - набавка књига које   поклања школа и општина, Набавка 

таблета  за «Вуковце» и лап-топа за Ђака генерације 

 -Накнаде за децу и породицу планирају се према потреби и уштеди а на бази 2017.године, за 

реализацију обележавања поласка ученика у први разред и Дечје недеље и обележавање Светог 

Саве, као и Дана школе. Планирају се средства за реализацију бесплатног оброка за 100 

ученика. На основу члана 4 и 69 Закона о основном образовању и васпитању. Износ средстава 

за ове  намене 1.000.000,00. динара. 

 

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (482 Порези, таксе)                        22.000,00                                        

Планирају се средства за према потреби а на бази 2017.години и то за  плаћање такси при 

регистрацији возила,  таксе по по решењима надлежних органа и сл. 

Правни основ: ЗОУП члан 32 став 1 тачка 4, ЗОСОВ члан 189 став 1 тачка 9 

    

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (512 - Машине и опрема)            211.000,00                                                  
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Према потреби  по приоритетима׃ 

- Рачунарска опрема   - замена постојећих рачунара набављених пре 10 и више година за 

информатички кабинет 

- Набавка 2 клима уређаја 

-Набавка копир апарата за потребе администрације 

Правни основ: ЗОСОВ члан 189 став 1 тачка  7 

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (514 Kултивисана имовина) 4.640,00 

 

Планирају се средства за набавку садница дрвећа које ће бити засађене поводом обележавања 

Дечје недеље (Правни основ: ЗОСОВ члан 189 став 1. тачка  7. )       

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (515  Нематеријална имовина)       50.000,00                        

- На  основу исказане потребе о обнављању књижног фонда библиотеке, планирана су средства 

за набавку књига и друге потребне литературe (Правни основ: ЗОСОВ члан 189 став 1 тачка  7) 

 

Музичка школа „Живорад Грбић“, Ваљево___________________________    _____326,300.00   

Музичка школа„Живорад Грбић“,  Ваљево издвојено oдељење Лајковцу се бави нижим 

музичким образовањем  у трајању од  шест година.  

Школу похађа 67 ученика на следећим одсецима: виолина,гитара,хармоника,клавир и 

виолончело. Са ученицима ради укупно 6 професора.  

Подаци о броју ученика су приказани на основу уписаних ученика школске 2017/2018. год и то 

по одсецима,клавир 17,виолина 15,чело 3,хармоника 16 и гитара 16  ученика.  

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (413 - Накнаде у натури)                 197.000,00 

 

Планирани износ од 197.000,00 динара односи се на накнаде за превоз радника до посла и 

назад. Средства јавног превоза планирана су на основу цене карте из маја 2017., а  предвиђени 

број радника који користе превоз до посла је 4. Од тога  један радник путује на релацији 

Београд –Лајковац, а три радника путују из Ваљева. Очекивани трошкови за месечне карте 

планирани су у складу са чланом 25. став 1. Посебног колективног уговора.   

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (415-Накнада трошкова за запослене) 65.000,00 

 

Планирани знос у 2018. години износи  65.000,00 динара и односи се нанакнаду трошкова 

раднику на име  перонске карте која по дану износи 180,00 динара и обрачунава  се за број дана 

колико је радник долазио на посао, као и  зa накнада трошкова у готовом за два  радника који 

путују сопственим аутом .а обрачунава им се  у висини цене карте у јавном саобраћају по дану 

доласка на посао. Основ за обрачун је  члан 25. Посебног колективног уговора. 

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (421-Стални трошкови)                           

64.300,00 

 

Планирају се средства за трошкове телефона је  у 2018. године  је предвиђено 64.300,00 

динара,а на основу стварних трошкова за првих 6 месеци 2017.године. 

Основ за финансирање трошкова Музичке школе„Живорад Грбић“, Ваљево  је и Споразум број 

610-3/07-IV између општине Лајковац и Музичке школе„Живорад Грбић“, Ваљево. 

 

Пројекат 2002-0023: Уређење зелених површина и пратећих  садржаја око основне школе у 

Ратковцу     3.000.000,00 

Функционала  560-Заштита жив. сред. некласификована на другом  месту       

511-Зграде и грађевински објекти                                   ____________  ______       3.000.000,00 

     Планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак 

прихода из претходних година) за уређење  зелених површина и пратећих садржаја око основне 

школе у Ратковцу  са надзором  по Програму за коришћење средстава буџетског фонда за 
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заштиту животне средине  општине Лајковац уз сагласност ресорног Министарства. за 

2018.годину, Програму уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. годину. 

 

 

2002-0028 Пројекат „Уградња парног грејања у издвојеном одељењу Маркова Црква“ 

Функција: 912-Основно образовање  

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти ( 512 Машине и опрема)             600.000,00 

 

        Планирана су средства у износу од 600.000,00 динара (01-приходи из буџета)за набавку  

опреме за домаћинство: по Закону о јавним набавкама ,а користи се према потреби, а на бази  

2017.године за уградњу парног грејања у ИО Маркова Црква  по Програму за унапређење 

услова живота локалне заједнице за 2018.годину  и Програму уређења грађевинског земљишта 

општине Лајковац за 2018. годину. 

 

 

 Пројекат 2002-0029:Изградња школско спортске  хале у Јабучју      1. 280.000,00 

Функција: 912-Основно образовање  

 

   На основу закључка владе Републике Србије о  финансирању реконструкције објеката 

социјалне инфраструктуре  на територији општине Лајковац преко Канцеларије за јавна 

улагања  по ком Влада РС финансира изградњу, а општина Лајковац израду техничке 

документације,контролу техничке документације и надзор планиране на следећи начин: 

 

 

423-Услуге по уговору                                                                                                     __80.000,00 

 

        Планирана су средства у износу од 80.000,00 динара (01-приходи из буџета) за техничку 

контролу документације  за изградњу школско спортске хале у Јабучју по Програму за 

унапређење услова живота локалне заједнице за 2018.годину Програму уређења грађевинског 

земљишта општине Лајковац за 2018. годину. 

 

511-Зграде и грађевински објекти                                                                                1.200.000,00 

 

       Планирана су средства у износу од 800.000,00 динара (01-приходи из буџета) за израду 

техничке документације за изградњу спортске хале у Јабучју и  400.000.00 динара (извор 13-

нераспоређени вишак прихода из претходних година) за надзор, по Програму за унапређење 

услова живота локалне заједнице за 2018.годину , Програму уређења грађевинског земљишта 

општине Лајковац за 2018. годину. 

 

Пројекат 2002-0038: Превоз и смештај деце у специјалну школу                      1.200.000,00      

Функционала  912-Функционисање основних школа  

 472-Накнаде за социјални заштиту из буџета                             ___________       1.200.000,00 

     Планирана су средства у износу од  1.200.000,00 динара (извор 01-приходи из буџета)  за 

превоз,смештај и исхрану деце и ученика са  сметњама у развоју  која су на школовању у 

специјалним школама,трошкове превоза деце и пратиоца у специјалне школе које немају 

домски смештај,као и трошкове превоза деце  на  викенд члан 103. и  159.  Закона о основама 

система образовања и васпитања, (Сл гласник 68/15), Закона о социјалној заштити (Сл гласник 

24/11),Одлуке о социјалној заштити на територији општине Лајковац бр.06-57/II-12 од 

24.09.2012.год. 

 

Пројекат 2002-0039: Адптација,санација и инвестиционо одржавање објекта ОШ“Миле 

Дубљевић“ у Бајевцу                    1.100.000,00 

Функционала  912-Функционисање основних школа  
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      На основу закључка владе Републике Србије о  финансирању реконструкције објеката 

социјалне инфраструктуре  на територији општине Лајковац преко Канцеларије за јавна 

улагања  по ком Влада РС финансира изградњу, а општина Лајковац израду техничке 

документације,израду идејног пројекта  и надзор планирано и то: 

 

511-Зграде и грађевински објекти                                                                                 1.100.000,00 

 

      Планирана су средства у износу од 400.000,00 динара (01-приходи из буџета)  и 700.000,00 

динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода из претходних година) за израду идејног 

пројеката санације , адаптације  и инвестиционог одржавања објекта ОШ“Миле Дубљевић“ у 

Бајевцу,израду техничке документације (ПЗИ) санације,адаптације  и инвестиционог 

одржавања објекта ОШ“Миле Дубљевић“ у Бајевцу  и надзор  по Програму за унапређење 

услова живота локалне заједнице за 2018.годину, Програму уређења грађевинског земљишта 

општине Лајковац за 2018. годину. 

 

 

2003-ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ  

Програмска активност 2003-0001:Функционисање средњих школа  7.879.000,00 

Функција:  920-Средње образовање 

      Планирана су средства за функционисање Средње школе „17. септембар“, Лајковац на 

економској класификацији 463-Текући трансфери осталим нивоима власти,  у износу од 

7.879.000,00 динара ( приходи из буџета-извор 01) и то за трошкове:                                                                                                    

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (415-Накнаде трошкова за запослене) 

2.058.000,00                                                                             

Планирају се трошкови превоза за 38 радника путника на основу члана 189. Закона о основама 

система образовања  и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 88/2017) а сходно члану 

26. став 1. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и 

домовима ученика (Сл. гласник Републике Србије број 21/15). 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (416- Награде и бонуси-јубиларне награде)                           

950.000,00  

 

Планирају се средства за јубиланре награде за 35.година стажа 3 радника у пуном износу 

јубиларне награде и то за 30. година стажа три радника за 20 година стажа  2 радника и  за 10 

година стажа  2 радника, члан 189 .Закона о основама система образовања  и васпитања (Сл. 

гласник Републике Србије, број 88/2017. Посебног колективног уговора за запослене у 

основним и средњим школама и домовима ученика (Сл. гласник Републике Србије број 21/15);  

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (421- стални трошкови)           2.432.000,00                                                                                                                                                                            

- Трошкови платног промета у износу од 160.000,00 динара члан 189 .Закона о основама 

система образовања  и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 88/2017); Члан 22. 

Правилника о критеријумима и стандардима за финансирење установе која обавља делатност 

средњег образовања и васпитања ( Сл.гласник бр. 72/15;84/15) а сходно уредби о јединственој 

тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши управа за трезор.   

- Електрична енергија у износу од  860.000,00 динара члан 189.Закона о основама система 

образовања  и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 88/2017) ; Члан 17. Правилника о 

критеријумима и стандардима за финансирење установе која обавља делатност средњег 

образовања и васпитања ( Сл.гласник бр. 72/15;84/15) ,а сходно Закону о јавним набавкама члан 

39 (Сл. гласник 124/12). 

- Комуналне услуге у износу од  360.000,00  и дератизација у износу од 14.000,00  динара члан 

189.Закона о основама система образовања  и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 

88/2017), Члан 19. Правилника о критеријумима и стандардима за финансирење установе која 

обавља делатност средњег образовања и васпитања ( Сл.гласник бр. 72/15, 84/15) а сходно 

члану 13. став 3. Закона о комуналним делатностима (Сл. гласник  Републике Србије, број 

88/11). 

-Услуге мобилне телефоније  у износу од 475.000,00 динара  
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-Услуге мобилног интернета у износу од 180.000,00 динара 

-Услуге фиксног телефона и претплате за АДС-л и хостинг у износу од 84.000,00 динара  

- Поштанске услуге у износу од 20.000,00 динара ; према члану 189.Закона о основама система 

образовања  и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 88/2017) а сходно одлуци о 

коришћењу телефона и интернет модема 613 од 31.12.2011.; 

 - Осигурање имовине и запослених у износу од 279.000,00 динара члан 189 .Закона о основама 

система образовања  и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 88/2017) а сходно члану 

24 став 2 Закона о јавној својини (Сл. гласник Републике србије број 72/11);и члану 119 став 1. 

Тачка 5. Закона о раду Сл. гласник Републике Србије број 24/05, 61/05) 

 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (422- Трош. путовања)            162.000,00                                                                                              

Планирају се средства за превоз на службеном путу (састанци,семинари, стручни испити, 

такмичења ученика…), употреба сопственог возила, дневнице и смештај у износу од 135.000,00 

динара члан 189.Закона о основама система образовања  и васпитања (Сл. гласник Републике 

Србије, број 88/2017) а сходно члану 26 став 1. Посебног колективног уговора за запослене у 

основним и средњим школама и домовима ученика (Сл. гласник Републике Србије број 21/15); 

и трошкови путовања ученика на републичка такмичења у износу од 27.000,00 динара (члан 

189.Закона о основама система образовања  и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 

88/2017), члан 22. Правилника о критеријумима и стандардима за финансирење установе која 

обавља делатност средњег образовања и васпитања  (Сл.гласник бр. 72/15;84/15) а сходно члану 

26 став 1. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и 

домовима ученика (Сл. гласник Републике Србије број 21/15);  

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (423- Услуге по уговору)             270.000,00                                                                

Oдржавање компјутера и копир апарата су редовне услуге одржавања рачунара и остале 

компијутерске услуге у износу од 18.000,00 динара (члан 189.Закона о основама система 

образовања  и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 88/2017)) а сходно одлуци 

директора школе; Услуге образовања и  усавршавања запослених (семинари, предавања) и 

котизација за  учешће на семинарима.Услуге везане за едукацију ученика о наркоманији у 

износу од 81.000,00 динара (члан 189.Закона о основама система образовања  и васпитања (Сл. 

гласник Републике Србије, број 88/2017), члан 22. Правилника о критеријумима и стандардима 

за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања ( Сл.гласник 

бр. 72/15;84/15) а сходно члану 7 . Посебног колективног уговора за запослене у основним и 

средњим школама и домовима ученика (Сл. гласник Републике Србије број 21/15));Услуге 

информисања у износу од 18.000,00 динара   члан 189.Закона о основама система образовања  и 

васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 88/2017)) сходно уговору са правним лицима 

која обављају ту делатност; Репрезентација (Свети Сава и  Дан школе ) у износу од 90.000,00 

динара (члан 189.Закона о основама система образовања  и васпитања (Сл. гласник Републике 

Србије, број 88/2017)) а сходно одлуци директора школе; Остале услуге у износу од 63.000,00 

динара члан 189.Закона о основама система образовања  и васпитања (Сл. гласник Републике 

Србије, број 88/2017) сходно одлуци директора школе. 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (424-Специјализоване услуге)           76.000,00                                                                                           

Услуге образовања, културе и спорта (уговор са спољним лицима) у износу од 13.000,00 динара 

члан 189.Закона о основама система образовања  и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, 

број 88/2017) сходно уговору са спољним лицима;услуге очувања животне средине ( 

дезинфекција и дезинсекција) и геодетске услуге  у износу од 13.000,00 динара члан 189.Закона 

о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 

88/2017);Ватрогасни систем (одржавање)   у износу од 50.000,00 динара члан 189.Закона о 

основама система образовања  и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 88/2017)  

сходно  члану  2. Закона о заштти од пожара Службени гласник Републике Србије број 111/09) 

сходно уговору са фирмама и  физичким лицима. 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (425-Текуће поправке и одражавање) 481.000,00                                                                                

Планира се у оквиру економске класификације поправка прозора, венецијанера и друге 

поправке у износу од 265.000,00 динара (члан 189.Закона о основама система образовања  и 

васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 88/2017) Члан 20. Правилника о критеријумима 

и стандардима за финансирење установе која обавља делатност средњег образовања и 
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васпитања ( Сл.гласник бр. 72/15;84/15) сходно члану 24. став 2. Закона о јавној својини (Сл. 

гласник Републике србије број 72/11)); Електро опрема, рачунарска опрема, уградна опрема и 

сервисирање возила, косачице и тримера у износу од 216.000,00 динара (члан 189.Закона о 

основама система образовања  и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 88/2017) Члан 

20. Правилника о критеријумима и стандардима за финансирење установе која обавља 

делатност средњег образовања и васпитања ( Сл.гласник бр. 72/15;84/15) сходно члану 24. став 

2. Закона о јавној својини (Сл. гласник Републике србије број 72/11)); 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (426-Материјал)                            847.000,00                                                                                                                                                                                                   

Планирају се средства за канцеларијски материјал и х.т.з опрему у износу од 122.000,00 динара 

(члан 189. Закона о основама система образовања  и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, 

број 88/2017), члан 23. Правилника о критеријумима и стандардима за финансирење установе 

која обавља делатност средњег образовања и васпитања ( Сл.гласник бр. 72/15;84/15)) сходно 

одлуци директора школе; Mатеријал за образовање  (стручна литература, креде, маркери за 

беле табле,  термо фолије, материјал за извођење вежби, лопте…) у износу од 215.000,00 динара 

(члан 189.Закона о основама система образовања  и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, 

број 88/2017), члан 23. Правилника о критеријумима и стандардима за финансирење установе 

која обавља делатност средњег образовања и васпитања (Сл.гласник бр. 72/15;84/15)) сходно 

одлуци директора школе; Бензин и уље за возило, косачице и и тример и остали материјал за 

превозно средства у износу од 144.000,00 динара члан 189.Закона о основама система 

образовања  и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 88/2017) сходно одлуци 

директора школе; Материјал за хигијену у износу од 142.000,00 динара члан 189.Закона о 

основама система образовања  и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 88/2017) 

сходно члану 24 став 2 Закона о јавној својини (Сл. гласник Републике србије број 72/11)); 

Материјал за посебне намене   (потрошни материјал за кречења, фарбања, замена подова, 

замена делова инвентара профилне цеви, електроде, шрафови…), замена седишта и наслони за 

столице, плоче за столове и друге поправке... у износу од 224.000,00 динара члан 189. Закона о 

основама система образовања  и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 88/2017) 

сходно члану 24 став 2 Закона о јавној својини (Сл. гласник Републике србије број 72/11)); 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (472-Накнаде за социјалну заштиту)   

160.000,00  

Планирају се средства за набавку књига( награде) за одличан успех  за ученике без изостанака у 

износу од 160.000,00 динара члан 189.Закона о основама система образовања  и васпитања (Сл. 

гласник Републике Србије, број 88/2017) сходно члану 230. Статута школе; 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти(482-Порези и таксе)                                    

9.000,00 

Планирај се средства за порез на службени пиштољ  и делимичне обавезе регистрације мот. 

возила ( делимично; уплаћује се са раз. конта) члан 189.Закона о основама система образовања  

и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 88/2017) сходно решењу надлежних органа; 

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (512-Машине и опрема)                    320.000,00  

Рачунарска  опрема која се користи за наставу у кабинетима  у износу од 270.000,00 динара 

члан 189.Закона о основама система образовања  и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, 

број 88/2017)  сходно уговору са  фирмама које обављају ту делатност, одлуци директора  (Сл. 

Гласник Републике Србије 50/2009). Опрема за кабинете (Машине и алати,  електромотори, 

уређаји за електронику,  мерни уређаји,друга наставна средства и куповина инвентара)  у 

износу од 50.000,00 динара члан 189. Закона о основама система образовања  и васпитања (Сл. 

гласник Републике Србије, број 88/2017) сходно уговору са  фирмама које обављају ту 

делатност и одлуци директора   

463-Текући трансфери осталим нивоима власти (515-Нематеријална имовина)   114.000,00                                               

Куповина књига за потребе наставе у износу од 114.000,00 динара члан 189.Закона о основама 

система образовања  и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 88/2017) сходно одлуци 

директора школе; 

 

Пројекат  2003-0020 Превоз ученика средњих  школа 

Функција: 920-Средње образовање 
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463-Трансфери осталим нивоима власти ( 472- Накнаде за социјалну заштиту) 5.000.000,00  

Планирана су средства на економској класификацији 463- текући трансфери осталим нивоима 

власти (472-накнаде за социјалну заштиту) у износу од 15.000.000 динара из извора 

финансирања 01-приходи из буџета сходно Одлуци СО Лајковац о финансирању трошкова 

превоза ученика. 

Финансирање превоза ученика Средње школе ''17. септембар'' Лајковац чије пребивалиште 

удаљено до 30 километара од седишта Средње школе ''17. септембар'' Лајковац.  Циљна група 

су  ученици који завршавају основну школу и ученици који тренутно похађају Средњу 

школу''17. септембар'' Лајковац, а имају пребивалиште на територији општине Лајковац и 

околним општинама (удаљеност пребивалишта до 30 километара). Очекивани резултат је 

одржавање постојећег оптималног  броја уписаних ученика у први разред у школској 

2018/2019. години као и у наредним годинама. 

Показатељ успеха пројекта  је одржавање постојећег оптималног  броја уписаних ученика у 

Средњу школу ''17. септембар'' Лајковац  у наредној  години . 

Одрживост пројекта огледала би се  у одржању постојеће мреже школа, односно у стабилности 

Средње школе 17. септембар. 

Пројекат  2003-0022 Ученичке стипендије                                                     1.120.000,00 

Функција: 920-Средње образовање 

 

 

472- Накнаде за социјалну заштиту                                                                            1.120.000,00  

 

      Планирана су средства у износу од 1.120.000,00 динара (извор  01- приходи из буџета) 

намењена за исплату ученичких стипендија на основу Одлуке о ученичким стипендијама. 

 

Пројекат 2003-0023: Адптација,санација и инвестиционо одржавање објекта Средње школе 

„17.септембар“ Лајковац                 2.550.000,00 

Функционала  920- Средње образовање 

 

   На основу закључка владе Републике Србије о  финансирању реконструкције објеката 

социјалне инфраструктуре  на територији општине Лајковац преко Канцеларије за јавна 

улагања  по ком Влада РС финансира изградњу, а општина Лајковац израду техничке 

документације,израду идејног пројекта и надзора и то: 

 

511-Зграде и грађевински објекти                                                                                2.550.000,00 

 

      Планирана су средства у износу од 700.000,00 динара (01-приходи из буџета)  и 1.850.000,00 

динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода из претходних година) за израду идејног 

пројеката санације , адаптације  и инвестиционог одржавања објекта Средње школе 

„17.септембар“ Лајковац,израду техничке документације (ПЗИ) санације,адаптације  и 

инвестиционог одржавања објекта Средње школе „17.септембар“ Лајковац и надзор  , по 

Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 2018.годину, Програму уређења 

грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. годину. 

 

 

 

 

 

0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

Програмска активност 0901-0001 Социјалне помоћи 

Функција: 070- Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

  

 

463-Трансфери осталим нивоима власти-Центар за соц.рад                                  3,000,000.00 
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У оквиру ове економске класификације из прихода из буџета-извор 01 планирана средства у 

износу од 2.230.000,00 динара намењена су за једнократне новчане помоћи угроженом 

становништву (за основне животне намирнице, трошкови лечења, огрев и др.), 170.000,00 

динара на име накнаде за трошкове сахране, 100.000,00 динара планирано је за децу са 

посебним потребама, а у сврху спровођења социјалне политике и обезбеђивање социјалне 

сигурности на територији општине Лајковац, на основу Закона о социјалној заштити и Одлуке 

о правима и услугама из социјалне заштите. Износ од 500.000,00 динара је планиран за 

трошкове функционисања Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“, за општине 

Љиг, Лајковац и Мионица и то за канцеларијски материјал, текуће поправке и одржавање аута, 

просторија, административние опреме. 

 

472-Накнада за социјалну заштиту из буџета                                                             1.390.000,00    

         Планирана су средства  у износу од 1.390.000,00 динара (01-приходи из буџета)  за 

субвенционисање цена комуналних услуга за социјално угрожене грађане на основу Одлуке 

Скупштине општине Лајковац бр.06-16/05-01 oд 24.03.2005.године. и  средства за интервентно  

снадбевање водом   на основу Одлуке о интервентном водоснабдевању становништва општине 

Лајковац број 06-129/14-II од 30.12.2014.године,Закључака општинског већа,Закона о 

комуналним делатностима. 

 

Програмска активност  0901-0008: Подршка социо- хуманитарним организацијама                          

 Функционала 070-Социјална  помоћ угроженом становништву,некласификована на другом 

месту 

                                                           

481-Накнаде из социјалну заштиту из буџета-конкурс                                             1.000.000,00                                                              

      Планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара (извор  01- приходи из буџета)-

намењена за подршку програмима удружења (невладине организације и друга удружења) по 

конкурсу.На основу Правилника расподеле буџетских средстава општине Лајковац намењених 

подршци програмима удружења (невладиних организација и других удружења) и верских 

заједница („Сл.гласник општине Лајковац“ 7/2014) финансирање по Програму за унапређење 

услова живота локалне заједнице за 2018.годину. 

 

Програмска активност   0901-0005:Активности Црвеног крста 1.222.000,00 

  Функционална 090-  Социјална заштита некласификована на другом месту 

481- Дотације невладиним организацијама                                                                1.222.000,00  

   Планирана су средства у износу од 1.222.000,00 (извор  01- приходи из буџета) за помагања 

надлежним органима у пружању хуманитарне помоћи, а на основу Закона о Црвеном крсту по 

Програму рада ОО Црвеног крста Лајковац за 2018. на  који сагласност даје Општинско веће. 

 

Програмска активност   0901-0006:Подршка деци и породици са децом      8.200.000,00 

  Функционална 040-  Подршка деци и породивци са децом 

472-Нак.за социјалну заштиту из буџета                                                                     8.200.000,00    

   Планирана су средства  у износу од 8.200.000,00 динара (извор  01- приходи из буџета) од 

тога 6.000.000,00 динара  за исплату једнократних  накнада за свако новорођено дете на 

територији општине Лајковац;на основу  члана 2.и 3.Одлуке  o додатним облицима заштите 

породиља на територији опшштине  Лајковац број 06-70/11-II од 21.12.2011.год и члана 2. и 3 

Одлуке  о  једнократној новчаној накнади породиљама на територији општине Лајковац  број 

553-120/11-I од 26.12.2011.год,Решења о висини накнаде по којем незапосленим мајкама 

припада накнада од 120.000,00 динара ,а запосленим мајкама износ од 60.000,00 динара за свако 

новорођено дете.Такође су планирана и средства у износу од 2.200.000,00 динара на  име 

регресирању трошкова боравка деце у установи дечији вртић“Лептирић“Лајковац на основу 

Одлуке о регресирања трошкова боравка деце у установи дечији вртић“Лептирић“Лајковац 

(„Сл.гласник општине Лајковац“14/2008),појединачних решења и Закона о породици и деци.  

 

Пројекат 0901-0007: Подршка  рађању и родитељству                                   5.000.000,00                                                                

 Функционална 733-  Услуге медицинских центара и породилишта 
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472-Дотације организацијама обавезног социјаног осигурања                               5.000.000,00  

     Планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара (извор 01-приходи из буџет) за 

програм  вантелесне оплодње,на основу члана 13.став 4 Закона о здравственој заштити 

(“Сл.гласник“ бр. 1017/2055...57/2011,96/2015),Одлуке о финансирању трошкова вантелесне 

оплодње („Сл. гласник општине Лајковац бр.14/2012)  -финансирање по Програму за 

унапређење услова живота локалне заједнице 2018.године.    

 

 

 

Пројекат 0901-0022- Једнократна помоћ пензионерима  

Функција: 070 -Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

  

463-Трансфери осталим нивоима власти_________________________       __ 5,500,000.00 

       Планирана су средства  у износу од 5.500.000,00 динара (извор  01- приходи из буџета) за  

ЦЗР  за  обезбеђење социјалне сигурности најстаријих грађана, са најнижим пензијама и то 

квартално у појединачном износу од 4,000.00 динара на  основу Закона о социјалној заштити и 

Одлука о правима и услугама из социјалне заштите. 

Пројекат 0901-0032- Пружање услуге помоћ у кући одраслим и остарелим лицима 

Функција 010: Болест и инвалидност 

463- Текући трансфери осталим нивоима власти                                                   2,500,000.00 

        Планирају се средства у износу од 2.500.000,00 ( приходи из буџета-извор 01) намењена за 

рад неговатељица ради пружања помоћи одраслим лицима старости преко 26 година и старих  

лица за које се процени да им је потребна услуга помоћи у кући. Обезбеђују се средства за 

плате за три неговатељице и 1/3 плате координатора, трошкове превоза, трошкове осигурања 

запослених и маута, бензина, осaтлог медицинског и канцеларијског материјала које су 

неопходне за рад неговатељица. Правни основ је Закон о социјалној заштити, Правилник о 

условима обезбеђивања и пружања услуге помоћ у кући, Правилник о утврђивању економске 

цене услуге и Правилник о утврђивању критеријума за учешће корисника у цени услуге помоћ 

у кући, Одлука о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац.  Пројекат се 

реализуje на основу Уговора о реализацији пројекта ,,Пружање услуге помоћ у кући одраслим и 

остарелим лицима,, бр.01-412/17 од 03.10.2017.г. и траје 12 месеци тј. до октобра 2018.године, 

након чега се очекује и реализацију новог пројекта који ће трајати до краја 2018. године  и у 

првој половини  2019. године. 

 

 

 

Пројекат    0901-0025: Стипендије        10.000.000,00 

   Функционална 940-  Високо образовање 

 

472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Стипендије                                     10.000.000,00 

     Планирана су средства  у износу од 10.000.000,00 динара (извор  01- приходи из буџета)   на 

име  студентских стипендија које се исплаћују у складу са додељеним месечним износом,на 

основу Закона о ученичком и студентском стандарду и Одлуке о студентским стипендијама по 

Конкурсу који расписује Општинско веће. 

 

Пројекат    0901-0026: Набавка грађевинском маретијала за избегла лица  на територији 

општине Лајковац        2.750.000,00 

   Функционална 070-Социјлана помоћ угроженом становништву неклсификована на другом 

месту 

 

472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                             2.750.000,00                                                                                                                                                  

    Планирана средства од 275.000,00 динара (извор 01-средства буџета ) се односе на учешће 

општине Лајковац у износу од 10% од  уговора са Комесеријатом за избелице и миграције број 

410-258/2017-I од 21.04.2017.године и 2.475.000,00 динара (извор 15-неутрошена средства 

донација из претходних година) део Комесеријата од 90% по горе наведеном уговору за 
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набавку грађевинског материјала у циљу помоћи за стварање и побољшање услова становања 

породичних домаћинстава избеглица на територији општине Лајковац. 

 

Пројекат    0901-0027: Набавка грађевинском маретијала за интерно расељена  лица  на 

територији општине Лајковац        1.650.000,00 

   Функционална 070-Социјлана помоћ угроженом становништву неклсификована на другом 

месту 

 

472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                              1.650.000,00                                                                                                                                                 

    Планирана средства од 165.000,00 динара (извор 01-средства буџета ) се односе на учешће 

општине Лајковац у износу од 10% од  уговора са Комесеријатом за избелице и миграције број 

410-238/III-2017  од 17.05.2017.године и 1.485.000,00 динара (извор 15-неутрошена средства 

донација из претходних година) део Комесеријата од 90% по горе наведеном уговору за 

набавку грађевинског материјала у циљу помоћи за стварање и побољшање услова становања 

породичних домаћинстава интерно расељених лица на територији општине Лајковац. 

 

 

Пројекат    0901-0028: Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског 

материјала Уговор о ГРАНТУ                   4.320.000,00 

   Функционална 070-Социјлана помоћ угроженом становништву неклсификована на другом 

месту 

 

472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                              4.320.000,00                                                                                                                                               

    Планирана средства од 4.320.000,00 динара (извор 06-донације од међународних 

организација) односе се на средстава добијена на основу Оквирног споразума између Банке за 

развој Савета Европе и Републике Србије о Регионалном програму стамбеног збрињавања   и  

Измене и допуне Одлуке о додели уговора о гранту по јавном позиву RHP-W4-CMG/COMP3-

2015 број 5514 од 21.09.2015.године и уговора број 404-502/I-2017 од 05.12.2017.године 

Општини Лајковац су додељена средства за решавање стамбених потреба избеглица доделом 

пакета грађевинског материјала, 

Пројекат    0901-0029: Економско оснаживање интерно расељених лица кроз доходовне 

активности        600.000,00 

   Функционална 070-Социјлана помоћ угроженом становништву неклсификована на другом 

месту 

 

472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                                 600.000,00                                                                                                                                                

       Планирана средства од 60.000,00 динара(извор 01-средства буџета )се односе на учешће 

општине Лајковац у износу од 10% од  уговора са Комесеријатом за избелице и миграције број 

410-237/III-2017  од 18.05.2017.године и 540.000,00 динара (извор 15-неутрошена средства 

донација из претходних година) део Комесеријата од 90% по горе наведеном уговору за 

економско оснаживање интерно расељених лица на територији општине Лајковац кроз 

доходовне активности. 

Пројекат    0901-0030: Куповин асеоских кућа са окућницом за интерно расељена лица и 

куповину грађевинског материјала за адаптацију   1.400.000,00 

   Функционална 070-Социјaлна помоћ угроженом становништву неклсификована на другом 

месту 

 

472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                              1.400.000,00                                                                                                                                             

       Планирана средства од 140.000,00 динара(извор 01-средства буџета )се односе на учешће 

општине Лајковац у износу од 10% од  уговора са Комесеријатом за избелице и миграције број 

410-239/III-2017  од 18.05.2017.године и 1,260.000,00 динара (извор 15-неутрошена средства 

донација из претходних година) део Комесеријата од 90% по горе наведеном уговору за 

стварање и побољшање услова становања породица  интерно расељених лица на територији 

општине Лајковац кроз куповину сеоских кућа са окућницом и доделу грађевинског материјала 

за поравку или адаптацију предметне куће са окућницом. 
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Пројекат 0901-0031: Додела помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа                   

1.260.000,00 

   Функционална 070-Социјaлна помоћ угроженом становништву неклсификована на другом 

месту 

 

472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                             1.260.000,00 

      Планирана средства од 1.260.000,00 динара (извор 06-донације од међународних 

организација) односе се на средстава добијена на основу Уговора о гранту  -Регионални 

стамбени програм  RHP-W5-CMG-COMP3-2016 наш број 410-224/ III-2017  од 

16.10.2016.године по коме су Општини Лајковац  додељена средства за доделу помоћи 

избеглицама  за куповину сеоске куће и грађевинског материјала или друге опреме  у облику 

„малог гранта“,максималне вредности по пакету 1.500,00 евра.  

 

1801 ПРОГРАМ 12.  ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  

Програмска активност: 1801-0001  Функционисање установа примарне здравствене заштите

  

Функција: 760 - Здравство некласификовано на другом месту 

 Укупна програмска активност износи 1.200.000,00 динара (приходи из буџета-извор 01)  

   

464-  Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања                     1.200.000,00 динара  

 Планирају се средства за функционисање Дома здравља,  на основу Закона о здравственој 

заштити члан 13 и 13а и то за: 

- текуће поправке и одржавање опреме и основних средстава у износу од 1.000.000,00 динара. 

Текуће  поправке и одржавање опреме подразумевају: 

Механичке поправке на возилима 

Поправке електронске и електричне поправке на возилима 

Поправка медицинске ,стоматолошке,лабораторијске ,ртг опреме 

-машине и опрема 200.000,00 динара 

Набавка рачунарске опреме у вредности од 200.000,00 динара 

 

 

Пројекат: 1801-0021 Унапређење квалитета здравствене заштите на територије општине 

Лајковац  

Функција: 760 - Здравство некласификовано на другом месту 

  

Укупно планирана средства за пројекат износе 9.600.000.00 динара (приходи из буџета-извор 

01).  

464-Дотације организацијама обавезног социјаног осигурања                               9.600.000,00  

    Планирана су средства у износу од 9.600.00,00 динара  (извор 01-приходи из буџета) за 

финансирање Програма унапређења квалитета здравствене заштите становништва општине 

Лајковац који доноси општинско веће,члан 13.став 1 тач 2. Закона о здравственој заштити(„Сл 

гласник РС“ бр.107/05...57/2011,88/10,99/2010),Уговора са Домом здравља Лајковац - 

финансирање по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 2018.годину.  

 

Пројекат: 1801- 0022   Реконструкција котларнице  у 2018. години 

Функција: 760 - Здравство некласификовано на другом месту  

Укупно планирана средства за пројекат износи 2.400.000.00 динара (приходи из буџета-извор 

01).  

 

464-Дотације организацијама обавезногсоцијан.осиг.                                              2.400.000,00 

На основу Закона о здравственој заштити члан 13 и 13а,  и Програма унапређења услова живота 

локалне заједнице планирана су средства у износу од 2.400.00,00 динара  (извор 01-приходи из 

буџета) за финансирање за поправка котла у износу од 400.000,00 динара и набавку новог котла 

за грејање .у износу од  2.000.000,00 динара. 
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1201  ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

Програмска активност 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва          

1.000.000,00                                                                

Функционала 820:Услуге културе  

481- Дотације невладиним организацијама-Удружења _____________________1.000.000,00                                                      

  Планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара (извора 01-приход из буџета)  за 

дотације невладиним организацијам по конкурсу који спроводи општинско веће на основу 

Закона о удружењима ,Уредбе  и Правилника о расподели буџетских средстава општине 

Лајковац намењених подршци програмима удружења (невладиних организација и других 

удружења)- финансирање по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 

2018.годину. 

Програмска активност 1201-0003:Унапређење система очувања и представљања кулурно–

историјског наслеђа         9.110.000,00                                                              

Функционала 820:Услуге културе  

463-Трансфери осталим нивоима власти                                                                        4.110.000,00 

     Планирана су средства  у износу од 2,500.000,00 динара (извора 01-приход из буџета) за 

финансирање пројеката  из области културе и то из области непокретног културног наслеђа и 

археолошког  наслеђа, по конкурсу који спроводи општинско веће  на основу чл.76. Закона о 

култури  Правилнику о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у области 

културе који се  финансирају и суфинансирају пројеката из буџета општине Лајковац -

финансирање по Програму за унапређење живота локалне заједнице за 2018.године и 

1.610.000,00 (извор 15-неутрошена средства донација из претходних година)  добијених  од  

Министарства трговине,туризма и телекомуникација по уговору број 410-791/I-17 oд 

11.12.2017.године за реализацију Пројекта конзерваторских радова на остацима виле рустике на 

локалитету Анине. 

  

  

481- Дотације невладиним организацијама-Инвестиције верске заједнице                  5.000.000,00  

    Планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара  (извор 01-приход из буџета)  за дотације 

невладиним организацијама-за инвестиције за финансирање инвестиција верских заједница по 

конкурсу који спроводи општинско веће на основу члана 32. Закона о црквама и верским заједницама 

и Правилника о условима,начину и критеријумима за избор пројеката  за изградњу обнову и 

одржавање верских објеката који се финансирају / суфинансирају из буџета општине Лајковац - 

финансирање по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 2018.годину. 

Програмска активност  1201-0004:Остварење и унапређење  јавног интереса у области информисања 

Функционална 830- Услуге емитовања  и штампања 4.000.000,00 

 

423-Услуге по уговору      ___________________________________              ___           _     4,000,000.00 

   Планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара (извор 01-приход из буџета)   за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисањана на 

територији општине Лајковац  по сроведеном јавном конкурсу.На основу  Закона о јавном 

информисању и медијима („Сл.гласник“ број 58/15) и Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 126/2014 ) -

финансирање по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 2018.годину. 

 

1301-ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  

Програмска активност   1301-0001-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 

савезима 24.000.000,00 

Функционална класификација  810-Услуге  рекреације и спорта   

     

481 Дотације спортским организацијама                                                                            24.000.000,00  
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  Планирана су средстава у износу од 24.000.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода из 

претходних година) за  финансирање програма  по Правилнику о одобравању и финансирању 

програма којима се остварује општи интерес у области спорта у складу са чланом 136-138. Закона о 

спорту од чега: 

- 23.000.000,00 динара - за финансирање годишњих програма спортских организација на предлог 

Спортског савеза општине Лајковац 

 - 300.000,00 - за реализацију посебних програма по јавном позиву  

 - 700.000,00 - за изузетно одобрење програма у току године  од стране Општинског већа. 

 

 

 

Програмска активност  1301-0005 : Спровођење омладинске политике,рекреација,спорт,култура 

и вере,некласификовано на другом месту     500.000,00 

Функционалн 860-Рекреација, спорт, култура некласификована  на другом месту  

 

 

421-Стални трошкови      _____________________________  ____                       ___140.000,00                                                                                                                                                                         

      Планирана су средства у износу од 140.000,00 динара (извор 01-приход из буџета) за 

Канцеларију за младе, распоређених за извршење пројеката по Локалном акционом плану за 

младе ,на основу Закона о младима („Сл. гласник РС“50/2011) и то за закуп опреме за културу и 

спорт. 

423-Услуге по уговору      ____________________________               ____                265.000,00                                                                                                                                                                      

      Планирана су средства у износу од 265.000,00 динара (извор 01-приход из буџета) за 

Канцеларију за младе, распоређених за извршење пројеката по Локалном акционом плану за 

младе ,на основу Закона о младима („Сл. гласник РС“50/2011) и то:за едукативне 

семинаре,услуге информисања,остале опште услуге. 

 426-Материјал   ________________________________________       _    __          __ _95.000,00 

        Планирана су средства у износу од 95.000,00 динара  (извор 01-приход из буџета) за 

Канцеларију за младе, распоређених за извршење пројеката по Локалном акционом плану за 

младе ,на основу Закона о младима („Сл. гласник РС“50/2011) и то материјал за посебне намене  

као и освежење,  ужина за учеснике пројеката . 

 

 

Пројекат  1301-0032:Изградња затвореног базена  

Функционална 810-Услуге рекреације и спорта  

511-Зграде и грађевински објекти                                           ____________  ___ 164.450.000,00       

     Планирана су средства у износу од 32.450.000,00 (извор 01-приход из буџета ) за наставак 

изградње затвореног базена са надзором и 22.000.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак 

прихода из претходних година)  за исте намене финансирање по  Програму за унапређење 

услова живота локалне заједнице за 2018.годину, на основу  Закона о јавним набавкама, 

Програма уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. годину.На истој 

позицији планирана су и средства у износу 110.000.000,00  динара (извор 10-примања од 

домаћих задуживања) за финансирање израдње затвореног базена из средстава кредита. 

 

Пројекат 1301-0033:Клизалиште  6.000.000,00 

Функционалн 810-Услуге рекреације и спорта  

421-Стални трошкови      ___________________________________        ___          6.000.000,00 

 

 

      Планирана су  средства  у износу од 3.000.000,00 динара (извор 01-приход из буџета) за 

закуп   спортске опреме-клизалишта за сезону 2018/2019 и 3.000.000,00 динара (извор 13-

нераспоређени вишак прихода из претходних година) за закуп спортске опреме-клизалишта за 

сезону 2017/2018 (пренета обавеза),по Програму за унапређење услова живота локалне 

заједнице за 2018.годину,Програму уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. 

годину. 
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Пројекат  1301-0034 Завршетак радова на свлачионицама у Бајевцу    

Функција: 810 Услуге рекреације и спорта   

      

511-Зграде и грађевински објекти                                          __________       __  ___ 150.000,00      

 

      Планирана су  средства  у износу од 150.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак 

прихода из претходних година) планирају се  средства за радове на електро инсталацијама на 

свлачионици у Бајевцу,по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 

2018.годину,Програму уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. годину.  

 

    

Пројекат 1301-0035 -Завршетак радова на свлачионици у Непричави                 

Функција: 810-Услуге рекреације и спорта   

         

511-Зграде и грађевински објекти                                     ______         ______  ___ 2.120.000,00     

 

      Планирана су  средства  у износу од 2.120.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак 

прихода из претходних година) планирају се  средства за завршетак радова на изградњи 

свлачионице  у Непричави (укључен и надзор) као и средства за радове на електро  

инсталацијама на свлачионици,по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 

2018.годину,Програму уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. годину.  

 

 

 0602 ПРОГРАМ 15- ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  

Програмска активност  0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина    

Функционална 130-  Oпште услуге   

   

411-Плате,додаци и накнаде запослених                                                                    47.080.000,00 

На овој позицији планирана су средства у износу од 47.080.000,00 динара (извор 01-приход из 

буџета)  за плате: 

-запослених у Општинској управи,  постављених лица (начелник Општинске управе) 

 Прописи који се примењују на обрачун плата: 

Закон о платама у државним органима и јавним службама, (“Службени гласник број 

31/01,62/06,116/08 ,92/11,10/13,55/13,99/14) 

Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и поставњених лица и 

запослених у државним органима („Сл. Гласник“ број 44/2008 и 2/2012) 

Правилника о платама изабраних и постављених лица и запослених у Општинској управи 

општине Лајковац број 110-4/IV-14 од 01.07.2014.год.  

Закључка Владе РС о висини основице за обрачун и исплату плата изабраних и постављених 

лица и запослених у органима територијалне аутономије и органима јединице локалне 

самоуправе број 121-13957/2014  од и 121-13956/2014 од 06.новембра 2014.године 

    У складу са Упутством  за припрему буџета за 2018.годину, планирана су   средства  

потребна за исплату дванаест месечних плата за 70 запослених на неодређено време + 1 

постављено лица начелник општинске управе и 7 запослених на одређено време, у свему према  

Закону о начину одређивања максималног броја запослених у  јавном сектору ("Службени 

гласник РС" број 68/2015,85/15) Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време 

у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и 

систему локалне самоуправе за 2017. годину  ("Службени гласник РС" број 

101/2015,10/2016,22/2016,61/2017) и  Одлуке о  максималном броју запослених на неодређено 

време у систему општине Лајковац за 2017. годину ,на бази масе зараде из 2017.године увећане 

за 5%  (умањена  10% на основу Закона  о привременом уређењу основица за обрачун и исплату 

плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава „Службени 

гласник РС“ број 116/14 а по Закључку Владе Републике Србије број 121-13956/2014 који је 

донела Влада на седници одржаној 06.новембра 2014.године,којим се уређује основица за 
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обрачун плата изабраних,постављених  и запослених лица у органима јединица локалне 

самоуправе,тако добијени износ је планиран на економској класификацији 465-Остале текуће 

дотације и трансфери). 

Ова позиција обухвата нето зараде, обрачунат порез на зараде 10% (неопорезив износ је 

11.790,00 динара) по Закону о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, 

бр.80/02,135/04, 62/06; 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 93/12,47/13,48/13, 108/13, 

6/14,68/2014,5/15,5/2016,7/2017);  и социјалне доприносе на терет запосленог 19,9% према 

Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, 

бр.85/05,5/09,107/09,101/10,93/12,62/2013,108/13,75/14,142/2014); Закону о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС", бр. 88/10,99/14,38/15); Закону о 

здравственом осигурању („Службени гласник РС", број 109/05, 57/11,110/12,119/12, 99/14, 

123/14,126/14,106/2015 и 10/2016) тзв. „Бруто 1“. 

412-Социјални доприноси на терет послодавца                                                         8.427.959,00 

        Планирана су средства  у износу од 8.427.959,00 динара (извор 01-приход из буџета) за  

доприносе на терет послодавца  за уплату  обрачунатих обавеза  од 17,9% за дванаест бруто 

плата  за   70 запослених на неодређено време,1 постављено лице на неодређено време 

(начелник општинске управе) и  7 запослених на одређено време  у општинској управи према 

Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, 

бр.85/05,5/09107/09,101/10,93/12,62/2013,108/13,75/14,142/2014); Закону о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС", бр. 88/10,99/14,38/15); Закону о 

здравственом осигурању („Службени гласник РС", број 109/05, 57/11,110/12,119/12, 99/14, 

123/14, 126/14,106/2015 и 10/2016). 

413-Накнаде у натури                                                                                                    2.000 .000,00 

Планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара (извор 01-приход из буџета)  за поклоне 

деци запослених у износу од 400.000,00 динара у складу са чланом 45. Анекса Посебног 

колективног уговора за државне органе и Одлуком  о набаци новогодишњих пакетића за децу 

запослних лица у Општинској управи општине Лајковац . 

Послодавац  је дужан обезбеди деци запосленог старости до 10 година живота поклон за Нову 

годину - новчану честитку у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен 

законом  којим се уређује порез на доходак грађана. 

Конкретно: 40 (број деце) *10.000,00 ( износ по Одлуци о набавци пакетића) 

          Преостали износ  у износу од 1.600.000,00  динара односи на  куповину маркица за превоз 

на посао и са посла запослених радника  Општинској управи општине Лајковац у складу са 

чланом  41. Анекса Посебног колективног уговора за државне органе по коме запослени има 

право на месечну претплатну карту за долазак и одлазак са рада за релације где јавни превозник 

омогућава куповину истих. 

          За релације на којима јавни превозник не омогућава куповину месечне претплатне карте 

запослени има право на накнаду трошкова превоза у новцу и то у висини стварних 

трошкова.Стварни трошак се утврђује на основу броја дана доласка и одласка са рада и износа 

цене појединачне карте на линијама и растојању које запослени користи а за које не постоји 

месечна претплатна карта.Ако на истој релацији превоз обавља више превозника при 

утврђивању стварних трошкова превоза узима се износ цене појединачне карте оног превозника 

који има најнижу цену. 

          Запослени који нема могућност да при доласку и одласку са рада користи јавни превоз јер 

на конкретној релацији нема организованог јавног превоза, има право на накнаду трошкова у 

новцу у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају за сличну релацију, а на 

основу потврде јавног превозника. 

 

 

414-Социјална давања запосленима     _____________________________________700.000,00     

        

       Планирана  су средства у износу од 700.000,00 динара (извор 01-приход из буџета) на 

економским класификацијама 4143-Помоћ услучају смрти запосленог или члана уже породице 

и 4144-за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице  и друге помоћи 

запосленом у складу са чланом 47.Анекса  Посебног колективног уговора за државне органе: 
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     Запослени има право на солидарну помоћ за случај: 

1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице; 

2) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже 

породице; 

3) здравствене рехабилитације запосленог; 

4) настанка теже инвалидности запосленог; 

5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице; 

6) помоћ члановима уже породице, односно малолетној деци запосленог за случај смрти 

запосленог и запосленом са случај смрти члана уже породице; 

7) месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог који погине у току 

обављања послова радног места на које је распоређен - до висине просечне зараде без пореза и 

доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за 

послове статистике; 

8) рођења детета запосленог - у висини просечне зараде без пореза и доприноса у Републици 

Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

      Члановима уже породице у смислу oвог члана, сматрају се брачни друг, ванбрачни друг, 

деца, рођене браћа и сестре, браћа и сестре по оцу и мајци, родитељи, усвојилац, усвојеник и 

старатељ. 

       Висина помоћи у току године, у случајевима утврђеним у ставу 1.тач. од 1) до 5) овог члана 

признаје се на основу уредне документације, у складу са средствима обезбеђеним у буџету 

Републике Србије тј.јединице локалане самоуправе, а највише до висине три просечне зараде 

без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа 

надлежног за послове статистике. 

        Висина помоћи у току године, у случају утврђеном у ставу 1.тачка 6) овог члана признаје 

се највише до висине две просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према 

последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

       У случају да су оба родитеља запослена у државним органима, право из става 1.тачка 8) 

овог члана, остварује мајка детета. 

Запослени може да оствари право на солидарну помоћ, уколико право на ортопедска помагала, 

апарате за рехабилитацију, лекове и др. није остварено у складу са другим прописима из 

области обавезног социјалног осигурања, борачко-инвалидске заштите и другим  

 

  414-Социјална давања запосленима        _______________________          _   3.500.000,00 

            Планирана су  и износу од 3.500.000,00 динара средства на име накнада зарада 

које се финансирају на терет фондова (боловање преко 30 дана,породиљско боловање) извор 

03-социјални доприноси. 

415-Накнаде трошкова за  запослене                                                                       360.000,00                                                                                                    

         Планирана су средства  у износу од 360.000,00 динара (извор 01-приход из буџета) на 

позицији накнаде  за превоз на посао и са посла по поједничаним решењима на основу члана 

41.Анекса Посебног колективног уговора за државне органе по коме  за релације на којима 

јавни превозник не омогућава куповину месечне претплатне карте запослени има право на 

накнаду трошкова превоза у новцу и то у висини стварних трошкова. 

        Стварни трошак се утврђује на основу броја дана доласка и одласка са рада и износа цене 

појединачне карте на линијама и растојању које запослени користи а за које не постоји месечна 

претплатна карта. 

Ако на истој релацији превоз обавља више превозника при утврђивању стварних трошкова 

превоза узима се износ цене појединачне карте оног превозника који има најнижу цену. 

Запослени који нема могућност да при доласку и одласку са рада користи јавни превоз јер на 

конкретној релацији нема организованог јавног превоза, има право на накнаду трошкова у 

новцу у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају за сличну релацију, а на 

основу потврде јавног превозника. 

          Преко неопорезивог износа плаћа се порез  по стопи од 10% по Закону о порезу на 

доходак грађана . 
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416-Накнаде запосленима и остали посебни расходи_____ __________            670.000,00                                                                                                                                                                         

 Планирана су средства у износу од 670.000,00 динара (извор 01-приход из буџета)   за исплату 

јубиларних награда запосленима које то право стичу 2018.године,а на основу члана 46   Анекса 

Посебног колективног уговора за државне органе у висини просечне зараде без пореза и 

доприноса по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку органа 

надлежног за послове статистике, с тим што се висина новчане награде увећава за 25% при 

сваком наредном остваривању тог права, тако да се исплаћује: 

1) За 10 година рада у радном односу - у висини просечне зараде без пореза и доприноса; 

2) За 20 година рада у радном односу - у висини новчане награде из тачке 1) овог члана увећане 

за 25%; 

3) За 30 година рада у радном односу - у висини новчане награде из тачке 2) овог члана увећане 

за 25%; 

4) За 40 година рада у радном односу - у висини новчане награде из тачке 3) овог члана увећане 

за 25%. 

  Јубиларном годином рада сматра се година у којој запослени навршава 10, 20, 30 и 40 година 

рада проведених у радном односу код послодаваца, без обзира на то у ком државном органу је 

запослени остваривао права из радног односа. 

 

           Број запослених који остварују право на јубиларну награду у 2018.год. је једанаест  

радника и то осам радника за десет година  и три радника за двадесет година непрекидног рада. 

421-Стални трошкови      ____________________________________        ___          7.000.000,00 

             Планирана су средства у износу од 7.000.000,00 динара (извор 01-приход из 

буџета)  за сталне трошкове везане за рад Општинске управе члан 20. Закона о локалној 

самоуправи (Сл гласник РС 129/07, 83/14) и то: 

 4211-Трошкови платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се наплаћују 

накнаде за услуге које врши Управа за трезор  

  

4213-Комуналне услуге,где су пре свега предвиђени трошкови водовода и канализације,услуге 

чишћења  на основу Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник“ бр. 44/10 , 46/2014) 

услуге прања и сл.    

4214-Услуге комуникација,где су предвиђени трошкови за телефон,интернет,услуге мобилног 

телефона,поште,на основу Закона о електронским  комуникацијама,Уговора између Општинске 

управе и ПТТ-а,Уговора са мобилним оператерима,Правилника о употреби службених 

мобилних телефона.Запослени рефундирају трошкове мобилних телефона преко одобрених 

лимита. 

4215-Трошкови осигурања ,где су предвиђени трошкови осигурања имовине и запослених,на 

основу Закона о осигурању (Сл.гласник бр. 

55/04,70/04,61/05,101/07,107/09,99/11,119/12,116/13). 

        Набавка се врши на основу одредаба  Закона о јавним набавкама (Сл гласник РС 

116/2008,124/12,14/15,68/15), Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке органа 

општине Лајковац бр.06-83/15/III од 23.10.2015.године и по плану Јавних набавки Општинске 

управе. 

422-Трошкови путовања      ___________________________________     _             _350.000,00 

Планирана су средства у износу од 350.000,00 динара (извор 01-приход из буџета)  за службена 

путовања у земљи, тј. дневнице,смештај на службеном путу,трошкови превоза на службеном 

путу,паркинг, путарина и осталих пратећи трошкови везани за службена путовања 

Прописи који се примењују на обрачун накнада трошкова службених путовања: 

   Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени 

гласник РС", бр. 98/2007 и 84/2015).  

                -Државном службенику и намештенику надокнађују се трошкови смештаја,исхране 

превоза и остали трошкови у вези са службеним путовањем у земљи.Трошкови дневнице и 

градског превоза надокнађују се преко дневнице. 

 -Државном службенику и намештенику исплаћује се дневница за службено путовање у 

земљи која износи 150,00 динара. 
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        -Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови смештаја према 

приложеном хотелском рачуну за преноћиште и доручак, изузев за преноћиште и доручак у 

хотелу прве категорије (пет звездица). 

          -Државном службенику или намештенику коме су обезбеђени бесплатно преноћиште и 

доручак не накнађују се трошкови смештаја. 

                До ступања на снагу прописа којима ће се уредити права по основу рада у органима 

локалне самоуправе, изабрана, постављена и именована лица и запослени у органима локалне 

самоуправе остварују право на накнаду трошкова а запослени и право на отпремнину сходном 

применом одредаба ове уредбе. 

  

423-Услуге по уговору      ____________________________                       ____     11.900.000,00                                                                                                                                                                      

              Планирана су средства у износу од 11.900.000,00 динара (извор 01-приход из буџета)  

за: 

4232-Компјутерске услуге одржавање софтвера у општинској управи,рачунарске мреже у 

ЛПА,рачуноводству,писарници и сл. 

4233-Услуге  образовања и усавршавања запослених,планирана су средства за стручна         

саветовања,семинаре,стручне испите  на основу Одлуке о општинској управи,Посебног 

колективног уговора за државне органе и Програма који доноси Начелник општинске управе.   

4234-Услуге информисања,  планирана су средства за услуге штампања публикација и остале 

услуге штампања, информисања путем објављивања огласа,јавних позива,конкруса и др у 

складу са чланом 20.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),  и 

чланом 14.Статута општине Лајковац (Општински службени гласник бр.11/2008).  

 

4235- Стручне услуге и то: услуге вештачења,остале стручне услуге,консултантске 

услуге,остале правне услуге, накнаде за рад члановима комисија,  и то две 

комисије:Интерресорна комисија (четири члана из редова незапослених),Комисија за оцену 

психофизичке ометености детета (три члана из редова незапослених)  у складу са  решењем 

Начелника општинске управе о формирању комисија. 

 

4236-Угоститељске услуге планирана су средства  на основу Правилника о репрезентацији у 

општини Лајковац број 06-1/15-III од 09.01.2015.год за трошкове хране и пића у угоститељским 

објектима за потребе угошћавања пословних партнера.        -    

4237-Репрезентација, планирана су средства за  репрезнтацију и поклоне с поводом пословним 

партнерима,гостима и грађанима,књиге,уметничка дела и предмети,остали поклони мале 

вредности,на основу Правилника о репрезентацији у општини Лајковац број 06-1/15-III од 

09.01.2015.год.  

4239-Остале опште услуге планирана су  средства за плаћање такси за услове имаоца јавних 

овлашћења у поступку издавања локацијских услова који претходе изради Пројеката за 

грађевинску дозволу и прибављање грађевинске дозволе. 

4239-Остале опште услуге планирана су  средства за услуге по уговоримa  о делу, привремено 

повремене послове за физичке и интелектуалне услуге,општих послова по питању рада,ложење 

и сл.  а  на основу члана 199 Закона о раду („Сл.глсник РС“ број  24/2005, 54/2009...) послодавац 

може са одређеним лицем да закључи уговор о делу,ради обављања послова који су ван ван 

делатности послодавца,а имају за предмет самосталну израду или оправку одређене 

ствари,самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног посла.По овом основу 

биће ангажована три лица на привемено повременим пословима-послови озакоњења објеката 

на територији општине Лајковац и три лица ангажована на уговор о делу. Планирају се и 

трошкови ангажовања лица преко агенције на пословима обезбеђења. 

4239- Остале опште услуге -планирана су средства за уплату чланарине Сталној конференцији 

градова и општина, у складу са Одлуком 38. скупштине Сталне конференције градова и 

општина и  за чланарину НАЛЕД-у (Национална алијанса за локални економски развој) у 

складу са чланом 39. Статута општине Лајковац (Сл.гласник општине Лајковац 14/08) и  

чланова 88. и 89. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07,83/2014), 

Одлуке Скупштине општине Лајковац бр.06-14/11-II од 11.03.2011.год. и Споразума о 

учлањењу  у удружење НАЛЕД бр.031-29/2012-I oд 26.07.2012.год. 
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        Набавка се врши на основу одредаба  Закона о јавним набавкама (Сл гласник РС 116/2008, 

124/12,14/15,68/15), Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке органа општине 

Лајковац бр.06-83/15/III од 23.10.2015.године и по Плану  набавки Општинске управе. 

424-Специјализоване услуге     _____________ ____________             __         ___1.000.000,00                 

Планирана су средства у износу од  1.500.000,00 динара (извор 01-приход из буџета)   за : 

4243-медицинске услуге,обухватају накнаде лекарима на основу члана 219.Закона о 

здравственој заштити (Сл.гласник РС број 107/05,72/09,88/10,99/10,57/11)  и члана 39.Статута 

општине Лајковац Сл. гласник 11/08 , уговора број 530-29/2014-I од 29.09.2014.год.Решење 06-

77/17-II од 30.05.2017.године.Обухватају и старање о јавним чесмама на основу  Члан 20. 

Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС 129/07,83/14) 

4249-Остале специјализоване услуге,обухватају уско специјализоване послове,технички 

преглед возила на основу Закона о безбедности саобраћаја.Такође су планирана средства за 

израду  плана заштите и спашавања и за финансирање других обавеза које проистичу из Закона 

о ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ број 111/09,92/11,93/12). 

425-Текуће поправке и одржавање  ______ _________________________           2.561.000,00 

Планирана су средства у износу од 2.561.000,00 динара (извор 01-приход из буџета)  за: 

4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средства  за текуће поправке 

и одржавање у пословним објектима :столарске радове , молерске,радове на крову и 

канализацији,радове на електричним инсталацијама,грејању,радове на комуникацијским 

инсталацијама и остале услуге и материјали за тек.поп. и одрж.осталих објеката. 

4252-Текуће поправке и одржавање опреме:сервисирање,одржавање и поправку моторних 

возила, сервисирање и одржавање рачунарске опреме,опреме за јавну безбедност,(на основу 

Закона о заштити од пожара и Правилника), поправке остале административне опреме  по 

списку приоритета. Закон о локалној самоуправи,Статут општине Лајковац(„Сл.гласник 

општине Лајковац“ ) и Одлуке Општинској управи општине Лајковац.   

Набавка се врши на основу одредаба  Закона о јавним набавкама (Сл гласник РС 

116/2008,124/12,14/15,68/15),  Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке органа 

општине Лајковац бр.06-83/15/III од 23.10.2015.године и по Плану  набавки Општинске управе. 

 

 

426-Материјал   _______________________________ _                      ____         __6.400.000,00      

        Планирана су средства у износу од 6.400.000,00 динара (извор 01-приход из буџета)  за: 

  4261-Административни материјал, планирана су средства  за набавку канцелариjског 

материјала,цвећа и зеленила,набавку ХТЗ опреме.   

      4263-Материјал за образовање и усавршавање запослених,обухвата стручну литературу за 

рад и образовање запослених,у писаној и електронској форми. 

    4264-Материјал за саобраћај: трошкови горива и осталог материјала за превозна средства тј. 

резервних делова за возила  која опслужују општинске органе,на основу Правилника о 

употреби службених возила у општини Лајковац број 031-1/11-III,Закона о безбедности 

саобраћаја.  

   4268-Материјал  за одржавање хигијене  и угоститељство,обухвата набавку материјала за 

чишћење и одржавање хигијене у пословним просторијама. 

  4269-Материјал за посебне намене обухвата набавку ситног инвентара, потрошног 

материјала,резервних делова и материјала за посебне намене. 

       Набавка свих материјала се врши на основу одредаба  Закона о јавним набавкама ( Сл 

гласник РС 116/2008,124/12,14/15,68/15),  Правилника о ближем уређењу поступка јавне 

набавке органа општине Лајковац бр.06-83/15/III од 23.10.2015.године и по Плану набавки 

Општинске управе. 

444-Пратећи трошкови задуживања________________________ __________          10.000,00 

            Планирана су средства  у износу од 10.000,00 динара (извор 01-приход из буџета) за 

плаћења казни за кашњење,казне по решењу правосудних органа,и oстале казне. 

463-Трансфери осталим нивоима власти            _________                                        360.000,00 

Планирана су средства  у износу од 360.000,00 динара (извор 01-приход из буџета) за 

Историјски архив на основу Уговора о Међусобним правима, обавезама и одговорностима за 
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установу „Међуопштински историјски архив“,Ваљево број:400-152 од 25.08.2005 у износу од 

2,9 % финансијског плана . 

465-Остале текуће дотације и трансфери                                                                     6.700.000,00                                                                                            

Планирана су средства  у износу од 6.700.000,00 динара (извор 01-приход из буџета) за  

умањење масе зарада  за 10%  по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и 

исплату плата,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 

(„Сл.гласник“ број 116/14) ,а која се планирају на позицији 465. 

472-накнаде за социјалну заштиту из буџета-                                                                 50.000,00    

Планирана су средства у износу од 50.000,00 динара (извор 01-приход из буџета)  на 

економској класификацији 472 –стална месечна новчана помоћ  за исплату помоћи учесницима 

НОР-а или члановимахпородица  у општини Лаковац („Сл.гласник  општине Лајковац“ 

5/2005).њихових  

482-Порези,обавезне таксе,казне и пенали_____________________ ______         1.300.000,00                                                                                                                                                          

Планирана су средства у износу од 1.300.000,00 динара (извор 01-приход из буџета) : 

4821-Средства на овој позицији су планирана средства плаћање накнаде за одводњавање, 

решење “Србијаводе“ Београд,ВПЦ „САВА-ДУНАВ“ на основу члана 192.став 4 Закона о 

водама(„Сл. гласник РС“ 30/2010,93/2012) 

4822-Планиране су средства за плаћење обавезних такси, Закон о републичким 

административним таксама („Сл гласник РС“ бр 43/2003...93/2012, 53/04,61/05,101/05, 

5/09,54/09, 51/2003,50/2011,83/15), Закона о судским таксама(„Сл гласник РС“бр 

28/94...93/2014) за  плаћање обавезних такси за издавање услова од имаоца јавних овлашћења у 

поступку добијања локацијских услова који претходе добијању грађевинске дозволе.  

 

483- Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела _ __  ___             1.000.000,00 

Планирана су средства  у износу од 1.000.000,00 динара (извор 01-приход из буџета)  за 

плаћања по решењима правосудних органа,донетим у складу са прописима. 

485-Накнаде штете за пов. или штету нанету од стр држав. органа       ___    _ 51.300.000,00        

Планирана  су средства у износу од 51.300.000,00 динара(извор 01-приход из буџета)за 

надокнаду штете за  земљиште, а на основу члана 12.став 3.  Закона о начину и условима 

признавања права и враћању земљишта које прешло у друштвену својину по основу 

пољопривредног земљишта фонда и конфискацијом неизвршених обавеза и обавеза из 

обавезног откупа пољопривредних производа(Сл.гласник бр.181/1991,20/1992, 42/1998) и 

средства за друге накнаде штете по извештају Заједничког јавног правобранилаштва. 

512-Машине и опрема                                                                       _____        __         _500.000,00 

            Планирана су средства  у износу од 500.000,00 динара(извор 01-приход из буџета)   за 

набавку неопходне административне опреме . Набавка опреме се врши на основу одредаба  

Закона о јавним набавкама( Сл гласник РС 116/2008,124/12,14/15,68/15), Правилника о ближем 

уређењу поступка јавне набавке органа општине Лајковац бр.06-83/15/III од 23.10.2015.године 

и по Плану набавки Општинске управе.                       

515 –Нематеријална имовина                                                                                           599.000,00 

             Планирана средства  у износу од 599.000,00 динара (извор 01-приход из буџета)  за 

набавку  софтвера на екон.клас 5151-Компјутерски софтвер. 

Програмска активност  0602-0003:Управљање јавним дугом    32.500.000,00 

Функционална 170-Трансакције везане за јавни дуг 

 

441-Отплата домаћих камата____   _________________ _____          __                 7.000.000,00              

       Планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара  (извора 01-средства)  и 

4.000.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода из претходних година) за отплату 

камате по новом кредиту за иградњу затвореног базена . Уговор о дугорочном кредиту број 

404-105/IV-15 од 16.11.2015.године са  тада  HYPO ALPE-ADRIA BANK A.D BEOGRAD, а 

сада ADDIKO  BANK  a.d. Београд  финансирање отплате  по Програму за унапређење услова 

живота локалне заједнице за 2018.годину. 

        На основу Закона о јавном дугу („Сл. гласник РС“ 61/2005,107/2009, 78/2011,68/15)                                                                                                                                       

 

444-Пратећи трошкови задуживања    ___   ______________  _   ____                 __500.000,00                                                                                                                                                                      
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                Планирана су средства у износу од 350.000,00 динара  (извора 01-средства) и средства 

у износу од  150.000,00  динара (извора 13-средства из нераспоређених прихода из ранијих 

година), за отплату курсних разлика  по новом кредиту за иградњу базена , Уговор о 

дугорочном кредиту број 404-105/IV-15 од 16.11.2015.године са тада  HYPO ALPE-ADRIA 

BANK A.D BEOGRAD, а сада ADDIKO  BANK  a.d.  Београд, финансирање отплате по 

Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 2018.годину. 

 На основу Закона о јавном дугу(„Сл. гласник РС“ 61/2005,107/2009 ,78/2011,68/15)  

611-Отплата главнице домаћим кредиторима ______________                      __25.000.000,00                                                                                                                                                                    

                 Планирана су средства у износу од 12.500.000,00 динара (01-средства  из буџета) и 

12.500.000,00 динара (извора 13-средства из нераспоређених прихода из ранијих година) за 

отплату главнице по новом кредиту за иградњу базена , Уговор о дугорочном кредиту број 404-

105/IV-15 од 16.11.2015.године са тада HYPO ALPE-ADRIA BANK A.D BEOGRAD-  а сада 

ADDIKO  BANK  a.d.  Београд. Уговорена вредност кредита 2.000.000 ЕУР -финансирање 

отплате по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 2018.годину. 

        На основу Закона о јавном дугу („Сл. гласник РС“ 61/2005,107/2009,78/2011,68/15)   

 

 

Програмска активност   0602-0004-Општинско јавно правобранилаштво   853.000,00 

 Функционална 330-Судови 

 

463- Трансфери осталим нивоима власти                                                                       853.000,00                         

       Планирана су средства у износу од 853.000,00 динара  (01-средства  из буџета ) за 

Заједничко јавно правобранилаштво планирана су на основу Уговора о финансирању рада 

Заједничког јавног правобранилаштва општине Ваљево, Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина у 

Ваљево у износу 10% планираних средстава одлуком о буџету града Ваљева, Закона о 

правобранилаштву и Одлука о о уређењу и организацији међуопштинског правобранилаштва. 

Програмска активност   0602-0009-Текућа буџетска резерва            13.556.148,00 

Функционална 160-Финансијски и фискални послови  

499-Текућа буџетска резерва                                                                                       13.556.148,00 

  Планирана су средства у износу од 13.556.148,00 динара  (01-средства  из буџета ) за 

текућу буџетску резерву.У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, 

већ се задржава на име текуће буџетске резерве. Средства текуће буџетске резерве се користе за 

непланиране сврхе или за сврхе за које се покаже да одобрена средства нису била 

довољна.Текућа буџетска резерва се  опредељује  највише до 2,5% укупних прихода и примања 

од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину,Члан 69.Закона о буџетском 

систему(Сл.гласник93/2012,62/2013,63/2013,108/2013,142/14,99/2016) 

 

Програмска активност   0602-0010-Стална буџетска резерва                    1.000.000,00  

Функционална 160-Финансијски и фискални послови 

 

499- Стална буџетска резерва                                                                                        1.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                  

        Планирају се средства у износу од 1.000.000,00 динара (01-средства  из буџета ) за сталну 

буџетску резерву. У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се користи 

се за финансирање расхода и издатака на име учешћа  о локалне власти, у отклањању 

последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, 

снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне 

непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или 

проузрокују штету већих размера. 

        Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од 

продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. 

 

Програмска активност   0602-0014-Ванредне ситуације                               1.215.000,00 

Функциолна 220- Цивилна одбрана       

426-Материјал   ______________________________________ _            ____   _         _650.000,00      
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        Планирана су средства  у износу од 650.000,00 динара (01-средства  из буџета )  за набавку 

ХТЗ опреме,санитетског материјала,ситног инвентара за потребе опремања јединице за 

цивилну заштиту опште намене.  

        Набавка  се врши на основу Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на 

територији општине Лајковац,Одлуке о оснивању јединице цивилне заштите опште намене, 

Уредбе о обавезним средствима и опреми за личну,узајамну и колективну заштиту од 

елементарних непогода и других несрећа („Сл.гласник“3/2011 и 37/2015) одредаба  Закона о 

јавним набавкама ( Сл гласник РС 124/2012, 14/2015,68/15) ,Правилника о ближем уређењу 

поступка јавне набавке органа општине Лајковац бр.06-83/15/III од 23.10.2015.године, Плана 

набавки Општинске управе општине Лајковац. 

512-Машине и опрема   _________________________________ _                             _565.000,00      

        Планирана су средства  у износу од 565.000,00 динара (01-средства  из буџета )  за набавку 

опреме за јавну безбедност,медицинске опреме  и сл. у циљу опремања  јединице за цивилну 

заштиту опште намене.  

        Набавка  се врши на основу Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на 

територији општине Лајковац,Одлуке о оснивању јединице цивилне заштите опште намене, 

Уредбе о обавезним средствима и опреми за личну,узајамну и колективну заштиту од 

елементарних непогода и других несрећа („Сл.гласник“3/2011 и 37/2015), одредаба  Закона о 

јавним набавкама ( Сл гласник РС 124/2012, 14/2015,68/15) ,Правилника о ближем уређењу 

поступка јавне набавке органа општине Лајковац бр.06-83/15/III од 23.10.2015.године, Плана 

набавки Општинске управе општине Лајковац. 

 

 

 

Пројекат 0602- 0023: Изградња сеоске куће у Пепељевцу-укључен надзор 15.600.000,00                                                                                                                                          

Функционална 660- Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 

 

423-Услуге по уговору ___________________ ____                                                      50.000,00                                                                                                                                                              

      Планирана су средства у износу од 50.000,00 динара  (01-средства  из буџета )  за техничку 

контролу пројекта објекта месне заједнице  у Пепељевцу  , по Програму за унапређење услова 

живота локалне заједнице за 2018.годину, Закону о планирању и изградњи, Програму уређења 

грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. годину, 

 

 

511-Зграде и грађевински објекти                                             _____        __         _15.550.000,00 

      Планирана су средства   у износу од 15.550.000,00 динара (01-средства  из буџета)  за 

Техничку документацију ИП,ПЗИ и  изградњу објекта месне заједнице  у Пепељевцу  са 

надзором , по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 2018.годину, Закону 

о планирању и изградњи, Програму уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 

2018. годину, 

 

Пројекат 0602- 0024 Санација дела фасаде на згради општине  1.000.000,00                                                                                                                                            

Функционална 660- Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 

 

425-Текуће поправке и одржавање      _________________   ___________      ___1.000.000,00    

 

     Планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара   (извор 13-нераспоређени вишак 

прихода из претходних година)    за текуће поправке и одржавање дела фасаде на згради 

општине Лајковац и надзор , по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 

2018.годину, на основу  Закона о јавним набавкама,Програму уређења грађевинског земљишта 

општине Лајковац за 2018. годину. 

 

0501 ПРОГРАМ 17- Енергетска ефикасност 

Пројекат  0501-0021: Изградња котларнице на биомасу у школско-спортског-здравственог 

комплекса са надзором 
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Функционална 620-  Развој заједнице   

   На основу закључка владе Републике Србије о  финансирању реконструкције објеката 

социјалне инфраструктуре  на територији општине Лајковац   преко Канцеларије за јавна 

улагања  по ком Влада РС финансира изградњу, а општина Лајковац трошкове израде техничке 

документације,надзор и то: 

511-Зграде и грађевински објекти                                                                                    900.000,00                                                                                          

       Планирана су средства у износу од 600.000,00 динара (01-средства  из буџета) и 300.000,00 

(извор 13-нераспоређени вишак прихода из претходних година) за израду техничке 

документације за изградњу котларнице на биомасу школско-спортског-здравственог комплекса  

са надзор  по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 

2018.године,Програму уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. годину. 

 

 

ГЛАВА 4.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА  САМОУПРАВА 

Програмска активност 0602-0002- Месне заједнице 

Функција: 160- Опште јавне услуге некласификоване на другом месту: 

Средства планирана у износу од 700.000,00 динара расподељују се у оквиру финансијских 

планова месних заједница и то: 

Економска 

класификација 
     О    П    И    С 

Средства  Издаци из  Укупна  

из буџета дод.прих. средства 

     

1 МЗ НЕПРИЧАВА    

     

421000 Стални трошкови 43,126 0 43126 

482000 Порези и обавезне таксе  5,300  5300 

Укупно:  48,426 0 48426 

     

2 МЗ ПЕПЕЉЕВАЦ    

     

421000 Стални трошкови 13,147 0 13147 

424000 Специјализоване услуге 7,685 0 7685 

482000 Порези и обавезне таксе  4,000 0 4000 

Укупно:  24,832 0 24832 

     

3 МЗ РУБРИБРЕЗА    

     

421000 Стални трошкови 31,394 0 31394 

482000 Порези и обавезне таксе  4,000 0 4000 

Укупно:  35,394 0 35394 

     

4 МЗ ДОЊИ ЛАЈКОВАЦ    

     

421000 Стални трошкови 20,301 0 20301 

482000 Порези и обавезне таксе  2,625 0 2625 

Укупно:  22,926 0 22926 

     

5 МЗ ЋЕЛИЈЕ    

     

421000 Стални трошкови 55,561 0 55561 

423000 Услуге по уговору 15,000 0 15000 

482000 Порези и обавезне таксе  2,000 0 2000 

Укупно:  72,561 0 72561 
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6 МЗ РАТКОВАЦ    

     

421000 Стални трошкови 41,286 0 41286 

482000 Порези и обавезне таксе  1,000 0 1000 

Укупно:  42,286 0 42286 

     

7 МЗ ПРИДВОРИЦА    

     

421000 Стални трошкови 100 0 494 

421100 Стални трошкови 100 0 100 

482000 Порези и обавезне таксе  197 0 197 

Укупно:  297 0 297 

     

8 МЗ СТЕПАЊЕ    

     

421000 Стални трошкови 1,487 0 7747 

482000 Порези и обавезне таксе  3,130 0 3130 

Укупно:  4,617 0 4617 

     

9 МЗ БАЈЕВАЦ    

     

421000 Стални трошкови 31,306 0 37306 

482000 Порези и обавезне таксе  3,000 0 3000 

Укупно:  34,306 0 37306 

     

10 МЗ ВРАЧЕВИЋ    

     

421000 Стални трошкови 39,853 0 42373 

482000 Порези и обавезне таксе  1,260 0 1260 

Укупно:  41,113 0 41113 

11 МЗ ЛАЈКОВАЦ ВАРОШ    

     

421000 Стални трошкови 68,208 0 68208 

426000 Материјал  14,185 0 14185 

482000 Порези и обавезне таксе  655 0 655 

Укупно:  83,048 0 83048 

     

12 МЗ БОГОВАЂА    

     

421000 Стални трошкови 1,034 0 39347 

423000 Услуге по уговору 4,000  4000 

424900 Специјализовне услуге 3,000  3000 

426000 Материјал 8,757  8757 

482000 Порези и обавезне таксе  3,400 0 3400 

  0 0 0 

Укупно:  20,191 0 20191 

     

13 МЗ ЈАБУЧЈЕ    

     

421000 Стални трошкови 110,000 0 110000 

426000 Материјал 157,803 0 157803 

482000 Порези и обавезне таксе  2,200 0 2200 
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Укупно:  270,003 0 270003 

     

  

УКУПНО ЗА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 700,000 0 700,000 

 

421- Стални трошкови-                                                                                                      456,803.00 

У оквиру ове економске класификације планирају се трошкови платног промета (на основу 

Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за 

трезор), трошкови електричне енергије и трошкови комуникација. 

 

423- Услуге по уговору                                                                                                 _ 19,000.00 

Планирају се средства у износу од 19,000.00 динара на име трошкова репрезентације који 

настају приликом организовања акција уређења месних заједница. 

424- Специјализоване услуге                                                                                         10,685.00                                                                                                      

Планирају се средства за услуге испитивања квалитета воде за пиће у месним заједницама. 

 

426-Материјал                                                                                                                      180,745.00 

У оквиру ове економске класификације планирају се средства за набавку административног 

материјала (канцеларијски материјал), средства за хигијену и материјал за посебне намене који 

се користи за адаптацију објеката и просторија месне заједнице 

 

482- Порези, обавезне таксе, казне и пенали                                                        32,767.00                                                               

Планирају се срeдства за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање „Србија воде“. 

 

 

ГЛАВА 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

1502  ПРОГРАМ  4- РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

Програмска активност 1502-0001- Управљање развојем туризма  

Функција:  473-Туризам 

Укупно планирана средства за програмску активност 1502-0001 Управљање развојем туризма 

износе 6.034.600.00 динара ( приходи из буџета-извор 01) и распоређују се на следеће 

економске класификације: 

 

411 - Плате, додаци и накнаде запослених                                                                 1.917.200,00 

Планирају се средства за зараду Директора и два запослена по основу Закона о платама у 

државним органима и јавним службама, Правилника о платама и другим примањима 

запослених и Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 

службама.  

 

412 - Социјални доприноси на терет послодавца                                                          343.400,00 

Планирају се доприноси  за плате директора и два запослена по основу Закона о платама у 

државним органима и јавним службама, Закон о пензијком и ивалидском осигурању и Закон о 

обавезном здравственом осигурању. 

 

414-Социјална давања_____________________________________________________50.000,00 

Планирају се средства за помоћ у медицинском лечењу запосленог у износу од  50.000,00 

динара. 

 

415 – Превоз____________________________________________________________97.000,00 

Планирају се трошкови превоза за  два запослена у изн 

 

421 - Стални трошкови_________________________________________________ 588.000,00 

У оквиру ове економске класификације планирају се средства за: 

 - Трошкове платног промета - Уредба о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за 

услуге које врши Управа за трезор. 
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-Услуге комуникације – Планирају се трошкови ПТТ услуга 

-Услуге мобилних телефона – Планирају се трошкови мобилних телефона за запослене ТООЛ. 

- Трошкове интернета-плаћење по рачунима за услугу интернета -Закон о електронским 

комуникацијама 

- Закуп  опреме (бине и  разгласа) - Планирају се трошкови за закуп бине и разгласа за сајам 

Туризма и друге манифестације које организује ТООЛ (Дани воденице, Мајски сусрети, 

Колубарски котлић, Изложба крава...) 

422- Tрошкови путовања_________________________________________________90.000,00 

-Трошкови службених путовања  за запослене Туристичке организације  

 

423– Услуге по уговору                                                                                                   2.480.000 ,00  

У оквиру ове економске класификације планирају се средства за: 

-Услуге образовања и усавршавања запослених   

-  Котизације за учешће на сајмовима  

- Ресторанске услуге  у случају доласка новинара, тв и радио екипа, публициста и новинара, 

гостију из земље и иностранства   

-  Трошкове репрезентације  

-Уговор о делу за ангажовање 8 лица на временски период од 6 месеци.  

 

425 – Текуће поправке и одржавање                                                                                 40.000,00  

-Текуће поправке и одржавање опреме за обављање основне делатности (канцеларијска опрема 

– клима, рачунарска опрема – ХДД Апацер, Рачунар, лаптоп, 2 штампача, дигитални апарат) 

 

426-Материјал___________________________________________________________65.000,00 

Планирају се средства за набавку стручне литературе  

465 – Остале донације, дотације и трансфери                                                              254.000,00  

 Остале текуће дотације представњају умањење масе зарада за 10% по Закону о привременом 

уређивању основица за обрачун и  исплату плата односно зарада и других сталних примања код 

корисника јавних средстава („Сл. Гласник“ број 116/14).  

 

482- Порези  и таксе                                                                                                              25.000,00  

Планирају се средства за таксе приликом пријаве јавних скупова 

512 Машине и опрема_____________________________________________________100.000,00 

- Планирају се средства  за набавку фото апарата и рачунарске опреме. 

Програмска активност 1502-0002- Туристичка промоција 1.191.800,00 

Функција: 473-Туризам 

Планирана су средства у износу од 1.191.800,00 динара (приход из буџета- извор 01) на 

економским класификацијама: 

423 – Услуге по уговору                                                                                 ___              650.000,00     

Планирају се услуге штампања позивница, плаката, захвалница, разгледница и осталог 

пропагандног, штампаног  материјала  (услуге штампе, одржавање webстране, односно сајта,  

медијске услуге телевизије )  -Закон о туризму 

 -424 – Специјализоване услуге                                                                                        496.800,00  

У оквиру ове економске класификације планирају се остале специјализоване услуге ради  

ангажовање глумаца за програме у току манифестација, музичара, уметника, за снимање 

уметничких програма  ( за уметнички програм за манифестације које организује ТООЛ – Дани 

воденица, Мајски сусрети, Колубарски котлић, Изложба крава...) 

426-Материјал                                                                                                                        30,000.00   

Планирају се средства за наваку канцеларијски материјал  и материјал за посебне намене-

ликовни материјал. 

 

 

ГЛАВА 4.03. УСТАНОВА ЗА СПОРТ  

1301-  ПРОГРАМ  14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

Програмска активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа 
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Функционална класификација 810-Услуге рекреације и спорта 

Планирана су средства у износу од 21,257,000.00 динара распоређена су на следеће економске 

класификације: 

411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                 ______________         4,851.570,00 

Планирају се  зараде за 10 (десет) запослених  на неодређено време и 2 запослена на одређено 

време. По основу Закона о платама у државним органима и јавним службама, Правилника о 

платама и другим примањима запослених и Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату 

плата запослених у јавним службама  

 

412 -Социјални доприноси на терет послодавца_____________________________868,430.00 

 

Планирају се  доприноси за 10 (десет) запослених  на неодређено време и 2 запослена на 

одређено време.  По основу Закона о платама у државним органима и јавним службама, Закон о 

пензијском и ивалидском осигурању и Закон о обавезном здравственом осигурању 

 

413-Накнаде у натури____________________________________________________86,000.00 

 

Планирају се средства за поклон пакетиће за 6 (шест) запослена на неодређено време, по основу 

члана 70 Правилника о раду ЈУ „Установа за спорт и омладину“  

 

414 Социјална давања запосленима                                                                                   547.000,00 

 

На позицији социјална давања запосленима ( извор 03 – социјална давања ) планирају се 

средства у износу од 387.000,00 динара  за исплате накнада за време одсуствовања са посла на 

терет фондова – породиљско боловање и боловање преко 30 дана  по члану 70 Правилника о 

раду ЈУ „Установа за спорт и омладину“ 

 На позицији социјална давања запосленима ( извор 01 – Приход из буџета ) планирају се 

средства у износу 160.000,00 динара за исплате: 

- отпремнине и помоћи - помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице,  

- помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породицепо члану 72  Правилника 

о раду ЈУ „Установа за спорт и омладину“ и друге помоћи запосленоима  

 

415  Накнаде трошкова за запослене                                                                   _____250,000.00 

 

   Трошкови накнаде за превоз - 6(шест)  лица на неодређено време и за 1(једног) запосленог на 

одређено време, по основу члана 69 Правилника о раду ЈУ „Установа за спорт и омладину“  и 

Уговора о раду.   

 

421 – Стални трошкови__________________________________________________9.228.000,00 

(приходи из буџета-извор 01 у износу од 5,228.000,00 динара и 4,000,000.00 динара из 

(нераспоређени вишак прихода из ранијих година-извор 13). 

       На економској класификацији стални трошкови планирају се средства  неопходна за сталне 

трошкове везане за рад  Установе за спорт и омладину: 

   - Трошкови платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се наплаћују 

накнаде за услуге које врши Управа за трезор. 

   - Енергетске услуге ,тј. трошкови за електричну енергију на основу Закона о енергетици члан 

63(Сл. гласник бр.57/11,80/11,93/12,124/12) на основу Закона о јавним набавкама: 

– Електрична енергија – Планирају се трошкови за ел. енергију на основу Закона о енергетици, 

као и набавка – угља и угљених брикета у износу од 4 милиона динара ( рента) за потребе 

загревање просторија спортске установе. 

 - Комуналне услуге-трошкови водовода и канализације, водовод и канализација, услуге 

чишћења и дератизације  на основу Закона о комуналним делатностима (Сл.гласник бр. 44/10 и 

62/14).  
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  - Услуге комуникација, где су предвиђени трошкови за телефон, интернет, услуге мобилног 

телефона, поште, а на основу Закона о електронским  комуникацијама, Уговора са мобилним 

оператерима, Правилника о употреби службених мобилних телефона. 

  -Трошкови осигурања, где су предвиђени трошкови осигурања имовине и запослених, на 

основу Закона о осигурању(Сл.гласник бр. 55/04,70/04,61/05,101/07,107/09,99/11,119/12,116/13) 

Закона о јавним набавкама, Плана набавки. 

  – Остали трошкови, где се предвиђају трошкови за тв – преплата. 

 

422 – Трошкови путовања_________________________________________________100.000,00 

 

   Планирају се средства за трошкове смештаја на службеном путу – смештај за вишедневне 

семинаре ради стручног усавршавања запослених. 

 

423–Услуге по уговору                                                                                                         

3,215,000.00                                                                                                               

У оквиру ове економске класификације планирају се: 

   - Услуге одржавања рачуноводственог софтвера и одржавање рачунарске опреме. 

   - Услуге образовања и усавршавања запослених, котизација за семинаре. 

   - Услуге информисања, остале услуге штампања, услуге информисања јавности, објављивање 

тендера и информативних огласа. 

  - Стручне услуге и то: услуге за накнаде члановима управног одбора. За 5 чланова управног 

одбора  планирана су средства за накнаду за рад  у висини  од 2.000,00 по Одлуци о висини 

накнаде. 

   -Услуге за домаћинство и угоститељство – Ради потребе директора установе и запослених – 

пословни ручкови и прославе. 

   -Репрезентација, планирана су средства за репрезентацију и поклоне с поводом пословним 

партнерима, поклони мале вредности, на основу Правилника. 

   -Остале опште услуге планирана су средства за уговоре о делу, за ангажовање 8 лица за 

период од 6 месеци. Поред тога планирају се  услуге превоза угља, одржавање сајта, остале 

опште услуге превоза. 

 

 

423 Специјализоване услуге______________________________________________10.000,00  

 

Планирају се средства за трошкове осталих специјализованих услуга  - за плаћање санитарних 

књижица за раднике у кафићу. 

 

425- Текуће поправке и одржавање_______________________________________450,000.00                                                                                          

 

- Текуће поправке и одржавање у пословним објектима,обухватају:радове на водоводу и 

канализацији, остале услуге за текуће поправке и одржавање 

  -Текуће поправке и одржавање опреме обухватају одржавање и поправке: опреме за спорт, 

механичке поправке, рачунарске опреме, опреме за домаћинство, поправка косачице и машине 

за чишћење, опреме  за јавну безбедност,(на основу Закона о заштити од пожара и Правилника) 

и Статута Установе за спорт и омладину. 

 

426  Материјал                                                                                                            _____503,800.00 

 

            - Административни материјал - планирана су средства  за набавку административног 

материјала -канцеларијског материјала неопходног за рад, ХТЗ опрема- акт о процени ризика 

на радном местом и у радној околини у ЈУ „Установи за спорт и омладину“ 

            -  Материјал за пољопривреду- планирају се средства за набавку вештачког ђубрива за 

потребе прихране траве на сппортским теренима. 

              – Материјал за образовање и усавршавање запослених – обухвата набавку стручне 

литературе 
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              - Материјала за саобраћај: трошкови горива за потребе службеног аута и косачица за 

одржавање зелених површина.       

              -Материјал за спорт- Планирају се средства за набавку потрошног материјала за 

потребе спорта ( шљака, лопте, мреже итд. ) 

                -Материјал за одржавање хигијене, инвентар за одржавање хигијене, остали материјал 

за одржавање хигијене – планирају се средства за набавку материјала за одржавање хигијене у 

објекту и ван њега. 

              -Материјал за посебне намене обухвата ситан инвентар,алат и остали материјал за 

посебне намене. 

 Набавка свих материјала се врши на основу одредаба  Закона о јавним набавкама ( „Сл. 

гласник РС“ 124/2012 , 14/2015,86/2015),Плана набавки. 

 

465 Остале донације, дотације и трансфери________________________________207.200,00                                                                            

 

      Планирана средства на основу Закона о привременом уређивању  основица за обрачун и 

исплату плата („Службени гласник РС“, бр. 116/2014). 

 

482-Порези,обавезне таксе, казне и пенали___________________________________35,000.00 

 

У оквиру ове економске класификације планирају се средства за: остале порезе и обавезне 

таксе,- судске таксе, таксе за регистрацију возила.  

 

512–Машине и опрема___________________________________________________755,000.00 

У оквиру ове економске класификације планира се: 

    - набавку административне опреме – планирају се средства за набавку гумене подлоге за под.

  

    –набавка опреме за јавну безбедност – планирају се средства за набавку против пожарне 

централе.  

     –набавка  опреме за образовање, науку, културу и спорт – за набавку недостајуће опреме за 

теретану,  као и  

    -  набавка опреме за производњу, моторна, непокретна – за набавку резервоара за воду. 

 Набавку се врши  у складу са Законом о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ 124/2012 и 

14/2015,86/2015) и Планом набавки. 

 

523-Залихе робе за даљу продају___________________________________________150,000.00 

 

- Залихе робе за даљу продају – за набавку робе за потребе кафића. 

 

 

ГЛАВА  4.04. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

1201 ПРОГРАМ  13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе 

Функција: 820-Услуге културе 

Средства планирана у оквиру ове програмске активности расподељују се у складу са 

финансијским плановима индиректних корисника Градска библиотека, Лајковац и Културног 

центра „Хаџи Рувим“, Лајковац у укупно износу од 23.722.257,00 динара (приходи из буџета- 

извор 01 у изнсоу од 22,920,257.00 и  802,000.00 динара извор 03- социјални доприноси) 

Градска библиотека Лајковац укупно планирана средства у укупном износу од 13.437.654,00 

динара ( приходи из буџета- извор 01 у износу од 12.735.654,00 и 702.000,00 динара ( извор 03-

социјални доприноси) 

 

411-Плате, додаци и накнаде запослених                                                                   7.062.547,00 

412-Социјални доприноси на терет послодавца                                                         1.264.196,00                                                                                                                                                                

411 и 412 – Плате и додаци запослених и социјални доприноси на терет послодавца извор 01 – 

8.326.743,00 
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Средства за плате планирају се на нивоу масе за 2017.годину умањену за износ отпремнине 

услед престанка радног односа запослених у поступку рационализације у току 2017.године, 

односно на бази месечне масе плата почев од септембра 2017.године увећане за  10%. Правни 

основ: Правилник о раду ( члан 47-59) и Правилник о платама запослених у ГБЛ(члан 2-15), 

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других 

сталних примања  код корисника јавних средстава. 

 

413-Накнаде у натури                                                                                                          20.000,00 

 

Планирана средства су намењена за поклоне деци запослених, старости до 15 година, поводом 

Нове године и Божића, за 2 деце до висине неопорезивог износа по закону – извор 01. 

Правни основ: Правилник о раду ( члан 61) Правилник о платама идругим примањима 

запослених у ГБЛ(члан16), Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач 

Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. 

 

414-Социјална давања запосленима                                                                               722.000,00 

                                           

Средства су планирана за исплату за помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана  уже 

породице у износу од 20.000,00 – извор 01-  и исплату накнаде за боловање на терет фондова у 

износу од 702.000,00 (извор 03).   

Правни основ: Закон о раду Правилник о раду ( члан 61) Правилник о платама и другим 

примањима запослених у ГБЛ(члан17), Посебан колективни уговор за установе културе чији је 

оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. 

 

415- Накнаде  запосленима                                                                                               370.000,00 

Средства су планирана за трошкове превоза на посао и са посла запослених,  по садашљим 

ценама превозних карата ( извор 01).  

Правни основ: Правилник о раду (члан 60) Правилник о платама и другим примањима 

запослених у ГБЛ(члан15), Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач 

Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.  

 

416 –Награде, бонуси и остали  посебни расходи                                                            50.000,00                                                                               

 

Планирана средства су намењена за исплату накнада за рад чланова управног и надзорног 

одбора из реда запослених у ГБЛ  у висини  5% просечне месечне зараде у Републици Србији 

по последњем објављеном податку   

Правни основ: Статут ГБЛ ( члан 38 ), Правилник о раду(члан 61), Правилник о платама 

идругим примањима запослених у ГБЛ(члан16), Посебан колективни уговор за установе 

културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне 

самоуправе. 

 

421-Стални   трошкови                                                                                                  1.041.000,00                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                      

На овој класификацији средства су планирана из извора 01 за следеће намене: 

Трошкови платног промета – за ове потребе планирана су средства за услуге платног промета 

односно динарског пословања преко Управе за трезор. Правни основ: Закон о платном промету. 

      -   Енергетске услуге – планирана средства намењена су  за исплату  утрошене електричне 

енергије. Рачуни за утрошену електричну енергију у летњем периоду у просеку су  20.000,00 

динара , а у току грејне сезоне  од 50.000,00 до 133.000,00 динара . Правни основ: Статут ГБЛ ( 

члан 16 ), Закон о облигационим односима, Закон о јавним набавкама . 

      -  Комуналне услуге – планирана  су средства за услуге водовода и канализације, одвоз 

отпада и остале комуналне услуге. Правни основ: Статут ГБЛ ( члан 16 ), Закон о 

облигационим односима, Закон о јавним набавкама . 

      -   Услуге комуникација – ту су планирана средства за плаћање телефонских, телефакс и 

интернет услуга, услуга умрeжених мобилних телефона,  услуга поште . Правни основ: Статут 
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ГБЛ ( члан 16 ), Закон о облигационим односима, Закон о јавним набавкама , Правилник  о 

употреби мобилних телефона за службене потребе запослених у ГБЛ. 

      -  Трошкови осигурања – планирана средства намењена су за здравствено осигурање 10 

запослених . Правни основ: Статут ГБЛ ( члан 16 ), Закон о облигационим односима, Закон о 

јавним набавкама . 

 

-422-Трошкови путовања                                                                                                     30.000,00                                                                                                         

                                                                                                                         

Планирана средства су намењена за трошкове превоза, смештаја и исхране на службеном  путу 

у земљи , а  ради обављања службених задатака, присуства и учешћа на сајмовима, семинарима 

и стручним саветовањима за образовање и усавршавање запослених- извор 01. 

Правни основ: Статут ГБЛ ( члан 16 ) Правилник о раду(члан 60), Правилник о платама 

идругим примањима запослених у ГБЛ (члан15), Посебан колективни уговор за установе 

културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне 

самоуправе. 

 

423-Услуге по уговору                                                                                                    1.579.000,00                                                                                                             

                                                                                                                         

У оквиру ове економске класификације обезбеђују се средства из извора 01 за: 

- компијутерске услуге( услуге одржавања рачунара и софтвера) у износу од 32.000,00 

- услуге образовања и усавршавања запослених  (котизације за  семинаре и стручна саветовања 

за књиговодствене послове и послове везане за библиотечки информациони систем  и 

електронски каталог) у износу од 27.000,00 динара. 

- услуге информисања ( штампање  позивница за књижевне вечери, плаката и услуге 

информисања јавности о културним дешавањима које организује библиотека ) у износу од 

160.000,00. 

-стручне услуге (накнаде члановима управних и надзорних одбора, правно заступање пред 

домаћим судовима и остале стручне услуге) у износу од 110.000,00. 

- репрезентацију ( најнужније потребе послужења приликом прославе празника, службених 

посета, књижевних вечери) у износу од 40.000,00 динара. 

-остале опште услуге ( остале услуге по рачунима и накнада за рад за три ангажована лица по 

уговору о делу, у износу од 1.210.000,00. 

Правни основ: Статут ГБЛ ( члан 16 и члан 38 ), Закон о облигационим односима, Посебан 

колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина 

и јединица локалне самоуправе,  Закон о библиотечко информационој делатности, Правилник о 

коришћењу библиотечо-информационе грађе и извора и пружању библиотечко-информационих 

услуга корисницима ГБЛ, Правилник о коришћењу средстава репрезентације у ГБЛ. 

 

424 – Специјализоване услуге                                                                                               80.000,0 

                                                                                                                           

Планирана средства се односе на услуге културе – организацију свечаних академија, 

књижевних вечери, предавања, трибина – извор 01 .  

Правни основ: Статут ГБЛ ( члан 16 ), Закон о култури. 

 

425 – Текуће поправке и одржавање                                                                            144.400,00 

                                                                                                                          

Расходи за текуће поправке и одржавање  односе се на редовно одржавање и 

поправке  електричних, грејних, водоводних, противпожарних инсталација, текуће поправке и 

одржавање намештаја, рачунарске опреме,  опреме за домаћинство и угоститељство и редовно 

сервисирање противпожарне и противпровалне опреме - извор 01. 

Правни основ: Статут ГБЛ ( члан 16 ), Закон о облигационим односима, Закон о јавним 

набавкама. 

 

426-Материјал                                                                                                                     125.000,00 
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Планирана средства су намењена за набавку канцеларијског материјала, цветних аранжмана и 

осталог административног материјала, за годишњу претплату на стручну литературу за редовне 

потребе запослених, за набавку дневне и недељне штампе, материјала за одржавање хигијене, 

материјала за посебне намене – алата и ситног инвентара, потрошног материјала за рад у 

програму Cobiss, потрошног материјала за рад креативних радионица и драмске групе - извор 

01. 

Правни основ: Статут ГБЛ ( члан 16 ), Закон о облигационим односима, Закон о јавним 

набавкама. 

 

444 – Пратећи трошкови задуживања -                                                                             1.000,00 

Средства су планирана за плаћање камата у случају кашњења у исплати пореских обавеза – 

извор 01. 

 

465 – Остале дотације трансфери                                                                                      817.511,00 

Средства  су планирана  у износу смањења зарада од 10% - извор 01. 

 

Правни основ: Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно 

зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. 

 

482 – Порези, обавезне таксе казне                                                                                       6.000,00 

Средства планирана за судске таксе код овере потписа или евентуалне промене у регистру код 

Привредног суда – извор 01. 

Правни основ: Статут ГБЛ ( члан16 ). 

 

515 – Нематеријална имовина                                                                                           125.000,00 

                                                                                                                         

Планирана средства  су намењена за набавку књига . Библиотечко пословање захтева 

непрекидан прилив нове библиотечке грађе и отписивање старе. По библиотечким 

нормативима  наши задаци су да набавимо вредне наслове домаће и преведене књижевности, да 

набавимо најтраженије књиге за своје кориснике, да се старамо о квалитетној и актуелној 

дечијој књизи – извор 01(подшифра 04). 

Правни основ: Статут ГБЛ ( члан16 ), Закон о библиотечко информационој делатности, Закон о 

култури. 

 

Културни центар „Хаџи Рувим“  планирана средства у иносу до 10.284.603,00 динара ( из  

прихода из буџета -извор 01 у износу од 10.184.603,00 дианра и 100.000,00 динара из извора 03-

социјални доприноси)  

411-Плате и додаци запослених                                                                                    3. 545.496,00 

Исплата плата и додатака запосленима врши се на основу  Правилника о раду КЦ „Хаџи 

Рувим“ Лајковац број 19/2015 од 28.01.2015 године и то на основу  чланова бр. 43.,44., 45., 46., 

47., 48., 49., 50.,51.,  на основу Закона о раду („Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 

32/2013 i 75/2014), на основу Посебног колективног уговора за установе културе чији је 

оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „Сл. гласник 

РС“,  бр.10/15 од 29.01.2015год.) и на основу закључка Владе о прегледу основица за обрачун и 

исплату плата изабраних,постављених,и запослених лица чије се плате финансирају из буџета 

територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе прописане за Установе културе и 

Закона о буџету РС за 2018. годину чл.40. који предвиђа планирање плата запослених на нивоу 

исплаћених плата у 2017. години са увећањем  плата за 10% за запослене у култури и 0,4% за 

минули рад у 2018. години. 

412-Социјални доприноси                                                                                                 634.644,00 

Маса за исплату плата увећана је за 10% у односу на  2017 са увећањем и минулог рада у 

складу са законом. Планирана маса средстава је за шест радника Културног центра. Правни 

основ је у Закону о буџету за 2018. Годину  чл. 40 који предвиђа планирање плата запослених 

на нивоу исплаћених плата у 2017. години са увећањем  плата за 10% за запослене у култури и 

0,4% за минули рад у 2018. години. 
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Укупна маса средстава за исплату плата у 2018. години износи   4.180.140,00 

413-Накнаде у натури                                                                                                           10 .000,00 

Планирана средства су за  куповину пакетића за једно дете (1) запосленог радника до 

неопорезивог износа предвиђеног Законом о раду („Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 

54/2009, 32/2013 i 75/2014) члан 119. став 4., Посебног колективног уговора за установе културе 

чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „Сл. 

гласник РС“, бр.10/15 од 29.01.2015год.)  чл.32. став 3., и на основу члана број 57. Правилника о 

раду КЦ „ Хаџи Рувим „ Лајковац  19/2015 од 28.01.2015 год. 

414-Социјална давања запосленима                                                                                       

110.000,00 

од тога 10.000,00 су буџетска срества 01 и односе се на помоћ запосленима у медицинском 

лечењу а планира су  на основу члана 30. Посебног  колективног уговора  за установе културе 

чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а  

износ од 100.000,00 је за  извор 03 је планиран за исплату боловања преко 30 дана. 

415- Накнаде  запосленима                                                                                                203.000,00 

планирана средства од 203.000,00 динара  служиће за исплату путних трошкова радницима а на 

основу Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) члан 

118. став 1., Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република 

Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „Сл. гласник РС“,  бр.10/15 од 

29.01.2015год.)  чл.28. став 1. и члана бр. 55  Правилника о раду КЦ „ Хаџи Рувим „ 

Лајковац.19/2015 од 28.01.2015. 

416-Награде запосленима и остали посебни расходи                                                     65.000,00 

Планирана средства су за исплату накнаде члановима Управног и Надзорног одбора а на основу 

Статута КЦ „ Хаџи Рувим „ члана бр. 46  и Правилника о раду Управног одбора члана бр. 32 од 

28.02.2017. годину. Исплата се односи на два члана Управног одбора и једног члана Надзорног 

одбора из редова запослених у КЦ. 

421-Стални трошкови                                                                                                     1.045.000,00 

Планирана су средства  у износу од 1.045.000,00 динара. Материјални трошкови су планирани 

до нивоа  нормалног функционисања и рада установе, и то трошкови платног промета на 

основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа 

за трезор ,у оквиру енергетских услуга планирана су средства за плаћање рачуна ЕПС 

Снабдевању за утрошену електричну енергију - Закон о енергетици,  у оквиру комуналне 

услуге планира се одвоз смећа, услуге водовода и канализације, дератизација, а на основу 

Закона о комуналним  делатностима,  у оквиру услуге комуникације планирани су трошкови 

телефона, интернета ,птт услуга , трошкови мобилних телефона а на основу Закона о 

телекомуникацијама, у оквиру трошкове осигурања планирана средства су за осигурање 

имовине  Закон о осигурању, осигурање запослених на основу Закона о раду члан 119 став 5 , и 

закупа опреме односи се на закуп бине а на основу Уговора о закупу. 

422-Трошкови путовања                                                                                                     180.000 ,00 

Планирана  средства у  износу од 180.000,00 динара  за семинаре и стручно усавршавање 

радника и дневница за службено путовање а на основу Посебног колективног уговора за 

Установе културе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне 

самоуправе ( „Сл. гласник РС“,  бр.10/15 од 29.01.2015год.)  чл.21. став 2. и члана 22.  и  

Правилника о раду КЦ „ Хаџи Рувим „ Лајковац. 19/2015 од 28.01.2015 

423-Услуге по уговору                                                                                                     3.131.364,00 

Планирана средства  у износу од  3.131.364,00 динара. Ова средства су планирана за следеће 

трошкове:у оквиру трошкова комјутерских услуга планирана су средства за плаћање 

одржавања програма финансија и ликвидатуре као и програма за плате, и сајта КЦ, правни 

основ је склапање Уговора са стручним агенцијама и фирмама, у оквиру трошкова плаћање 

котизација планирана средства се односе на плаћање рачуна котизација за стручно 

усавршавање,  а на основу Закона о раду – Посебне одредбе („Сл.гласник РС“, 

бр.24/2005,61/2005,54/2009)и чл. 201 став 2, у оквиру услуга информисања трошкови се односе 

на  штампање плаката, билтена,каталога,а на основу Уговора са овлашћеним штампаријама.У 

оквиру  стручних  услуга планирана су средсва за исплату накнаде  три члана Управног одбора 

и два члана надзорног одбора Културног центра а на основу   Статута КЦ „Хаџи Рувим“ члана 
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бр. 46  и Правилника о раду Управног одбора члана бр. 32 од 28.02.2017. године исплата се 

односи на два члана Управног одбора и једног члана Надзорног одбора. 

У оквиру трошкова угоститењских услуга и  репрезентације планирана средства се односе на 

трошкове предвиђене за госте,сараднике и извођаче програма  у Културном центру а на основу 

Уговора потписаних са добављачима. У оквиру репрезентације планирана су средсва за 

поклоне и односе се на новогодишњу галантерију  поклоне сарадницима и редовним 

посетиоцима програма Културног центра а на основу Уговора са овлашћеним фирмама које се 

баве овом делатношћу.  У оквиру Осталих општих услуга планирана су средства за  исплату 

Уговора о делу спремачици –хигијеничара Културног центра. Због повећаног обима посла у КЦ  

у 2018 години ће бити ангажовано 7 радника   по Уговору о делу а на основу  члана 199. Закона 

о раду („Сл.глсник РС“ број  24/2005, 54/2009...) послодавац може са одређеним лицем да 

закључи уговор о делу, ради обављања послова који су ван ван делатности послодавца,а имају 

за предмет самосталну израду или оправку одређене ствари,самостално извршење одређеног 

физичког или интелектуалног посла. За исплату Ауторских уговора сарадницима Културног 

центра (руководиоцу фолклорне секције, руководиоцу хорске секције и руководиоцу галерије 

КЦ )..Планирана су и средства за плаћање превоза члановима фолклора и хорске секције на 

гостовањима и слично а биће реализована  на основу уговора са фирмама регистрованим за 

превоз путника .  

 

 

424- Специјализоване услуге                                                                                           580.000,00 

Планирана су средства која прате трошкове   искључиво за реализацију  програма КЦ ( 

позоришне представе,концерти, трибине, музички програми , монодраме , књижевне вечери и 

сл.)  по основу уговора са агенцијама које су овлашћене за реализацију ове врсте услуга. Ови 

трошкови су детаљније  објашњени кроз Предлог Програма рада Културног центра „Хаџи 

Рувим „ за 2018. годину . Средства су планирана на основу Закона о култури („Сл. гласник РС“, 

бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.) 

425- Текуће поправке и одржавање                                                                                   35.000,00 

Планирана   средства  су намењена за могуће радове на крову, поправке олука, текуће поправке 

рачунарске опреме,поправке опреме за домаћинство (усисивач, фрижидер, шпорета и сл.) 

426-Материјал                                                                                                                      243.099,00 

Планирају се  средства за набавку следећег материјала: канцеларијског материјала (папир за 

штампање, фасцикле, налози за плаћање, хемијске и сл), стручне литературе за редовно 

образовање запослених (односи се на плаћање рачуна за штампања издања најновијих прописа 

и закона која запослени морају да прате у току године), горива (набавка горива за потребе 

реализације програма у КЦ), материјала за културу (набавка материјала за одржавање ликовне 

радионице у оквиру дечије недеље), материјала за одржавање хигијене (течности за под, за 

стакла, соне киселине,средстава за хигијену купатила и сл.)  у оквиру групе 4268 - планирана су 

и средства за набавку воде за водомат у Културном центру. Материјала за посебне намене 

(сијалице,батерије,електро материјал,ексери,и сл.)Материјал се набавља на основу отпремнице 

и рачуна добављача. 

482-Порези и обавезне таксе                                                                                                  5.000,00 

Планирана  средства за обавезне таксе при регистрацији аута као и за плаћање пријаве јавног 

скупа при организацији концерата а на основу Закона о окупљану грађана ( „Сл.гласник РС“, 

бр.101/2005-др.закона чл.4). 

465-Остале дотације и трансфери                                                                                     457.000,00 

На терет умањења средстава по закону о привременом умањењу основица на конту 465100 

планиран је износ средстатва за повраћај средстава РС по Закону о привременом уређивању 

основица за обрачун и исплату зарада. 

512-Машине и опрема                                                                                                          40.000,00 

планирана су средства за набавку неопходне рачунарске опреме за редован рад установе а на 

основу Уговора са добављачем(лап-топ,штампач и сл.) 

 

Пројекат 1201-0022 Текуће поправке у Културном центру- биоскопска сала, доња галерија и 

ходник зграде 
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Функција: 820 - Услуге културе 

Укупно планирна средства за пројекат у износу од 2.900.000,00 динара ( приходии из буџета-

извор 01) распоређују се на следеће економске класификације: 

421-Стални трошкови                                                                                                          30.000,00 

Планирана средства су за прање постојећих бинских завеса а на основу уговора и рачуна са 

извршиоцем услуге. Средства су планирана из класичног оквира. 

425-Текуће одржавање                                                                                                       715.000,00 

Планирана средства  у износу од 270.000,00 динара  у складу са Програмом унапређења живота 

локалне заједнице, су за молерске радове са  глетовањем  ходника и материјалом. Кречење се 

односи на  улаз –ходник зграде Културног центра, а на основу Уговора са извођачем радова.  

Планирана средства 445.000,00 су из класичног оквира за комплетно реновирање два тоалета у 

биоскопској сали, затим за кречење бинских просторија и тапацирања предњег дела бине а на 

основу уговора и рачуна са извођачима радова. 

426-Материјал                                                                                                                           40.000,00 

Планирана средства се односе за набавку сијалица и канапа за биоскопску салу а на основу 

уговора и рачуна добављача (средства из класичног оквира). 

512-Машине и опрема                                                                                                    2.115.000,00 

Средства у износу 1.930.000,00 дианра планирају се у складу са Програмом унапређења живота 

локалне заједнице за набавку  најмање 100 тапацираних столица за биоскопску салу ,  као и  за 

прилагођавање постојеће грејне инсталације и набавку радијатора у доњој галерији а на основу 

Уговора са добављачем и извођачем радова.Такође ће се извршити и набавка механизма за 

бинске завесе – уградна опрема а на основу рачуна и уговора са добављачем. Планирана 

средства се у износу од 185.000,00 динара(класичан оквир) односе на набавку електронске 

опреме ( рефлектора за бину) набавку професионалног усисивача , и набавку двоја врата за 

тоалете у биоскопској сали која ће бити реновирана. 

        

 

ГЛАВА 4.05.  

2001-  ПРОГРАМ   8-ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

2001-0001- Програмска активност – Функционисање предшколских установа 

Функција 911- Предшколско образовање 

 

411-Плате и додацизапослених                                                                                                    

39.498,565,00                                                                                                                                                                                                                            

Приходи из буџета-извор 01 -   39.498.565,00 динара  

На овој позицији планирана су средства за плате а на основу Правилника о платама и другим 

примањима запослених, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у 

јавним службама, Закона о привременом уређивању   основица за обрачун и исплату плата, 

односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средставa.Средства су 

планирана на основу Упутства за припрему одлуке о буџету за 2018. годину. 

412-Социјалнидоприноси                                                                                                                

7.070.243,00 

 Приходи из буџета-извор 01-   7.070.243,00 динара                                                                                                   

Програм 8,Предшколско образовање, ПА 2001-0001 Социјални доприноси на терет послодавца 

– средства на позицији доприноси на терет послодавца планирана су за уплату обрачунатих 

обавеза од 17,9 % за дванаест бруто плата запослених према Закону о пензијском и 

инвалидском осигурању, Закону о здравственом осигурању и Закону о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености. 

413-Накнаде у натури                                                                                                        300.000,00                                                                                                                                                                                                                                                       

Трансфери од других нивоа власти- извор 07 -     320.000,00 динара 

Планирај се средства за  новогодишње пакетиће за децу до 11 година старости. ( На основу 

члана 119. став 2. Закона о раду,“ Сл. Гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,75/2014,13/2017 

и члана 41 став 3.  ПКУ (“Сл. гласник РС” 43/17). Средства су планирана за тридесет четворо  

деце. 

414-Социјална давања                                                                                                     5.700.000,00                                                                                                                                   
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Приходи из буџета-извор 01 - 200.000,00 динара  

Социјални доприноси- извор 03 – 5.500.000,00 динара  

–наведени износ се односи на средства планирана за породиљско и боловање преко 30 дана 

(исти се рефундира од стране Републучког завода за здравствено осигурање)  ,  отпремнине у 

случају смрти и помоћ у медицинском лечењу.( на основу члана 90. став 1. тачка 

2.  Правилника о раду ПУ, на основу члана 57. став 1. тачка 10. Закона о основама система 

образовања и васпитања „Сл. гласник РС“ бр.72/09, 52/11, 55/13,35/15,68/15 и 62/16 и ПКУ” Сл. 

гласник РС” 43/17 члан 41. став 1. тачка 2 ). 

415-Накнаде запосленима                                                                                              1.300.000,00                                                                                                                                    

Приходи из буџета-извор 01 -   1.300.000,00 динара  

Средства су планирана за 29 путника  за 12 календарских  месеци на основу члана 118. Закона о 

раду. 

416-Награде,бонуси                                                                                                             700.000,00                                                                                                                                             

Приходи из буџета-извор 01 -       700.000,00 динара  

Планирају се средства за јубиларне награде за десет, двадесет,  тридесет  и тридесет пет година 

за  13 запослених који то право стичу у 2018.г одини ( На основу  Правилника о раду чл. 93. и 

члана 42. став 1. ПКУ  “Сл. гласник РС” 43/17. ) 

421-Стални трошкови                                                                                                     5.540.000 ,00                                                                                                                                          

Приходи из буџета-извор 01 -  3.857.114,00 динара  

Трансфери од других нивоа власти- извор 07 -   1.682.886,00 динара  

У оквиру ове економске класификације планирају се трошкови   платног промета на основу 

Закона о платном промету  ; енергетске услуге  (Закон  о енергетици);  комуналне услуге-

  односе се на трошкове одвоза отпада, ангажовање возила за отпушавање канализације, 

воде  (Закон о комуналним делатностима); услуге дератизације; услуге комуникација  односе се 

на трошкове фиксне и мобилне телефоније као и на услуге интернета (Закон о 

телекомуникацијама); поштанских марака; трошкови осигурања  односе се на трошкове 

осигурања зграда и опреме, возила, деце и запослених (Закон   о  осигурању   и  у складу 

са  општим и посебним  условима  осигуравача ).  

422-Трошкови путовања                                                                                                  720.000,00                                                                                                                                                                                                                                                  

Приходи из буџета-извор 01 - 310.000,00 динара  

Трансфери од других нивоа власти- извор 07 - 210.000,00 динара  

Родитељски динар за ваннаставне активности - Извор 16- 200.000,00 динара 

Планирају се  трошкови путовања у земљи, тако и у иностранству за лица запослена у Установи 

((члан 62.  Закона о основама система образовања  и васпитања    (,,Сл. гласник РС’’  бр. 72/09, 

52/11, 55/13,35/15,68/15 и 62/16 године), члана 87 став 3. Правилника о 

раду  Предшколске  установе  ,,Лептирић''  Лајковац  (број 51.  од  29.01.2015. године и члана 

40. ПКУ- “Сл.гласник” 43/17). У ову групу трошкова спадају дневнице, смештај на службеном 

путу,трошкови превоза на службеном путу, паркинг, путарина и остали пратећи трошкови 

везани за службена путовања. Ако је раднику обезбеђен смештај и исхрана, дневница се 

умањује за 80%. 

Трошкови смештаја, превоза на службеном путу, паркинга,   путарине и осталих пратећих 

тршкова везаних за службена путовања исплаћују се у висини стварних трошкова, чл. 118 

Закона о раду. 

-423-Услуге по уговору                                                                                                 4.421.437,00 

                                                                                                                                                                                                                                           

Приходи из буџета-извор 01 - 2.175.437,00 динара  

Трансфери од других нивоа власти- извор 07 - 1.696.000,00 динара 

Родитељски динар за ваннаставне активности - Извор 16-   550.000,00 динара 

 

Планирају се средства за компјутерске услуге,   трошкови стручног усавршавања запослених, 

средства за стручна саветовања, семинаре - котизација, стручне испите (Закон  о основама 

система образовања  и васпитања  и  Правилник о сталном  стручном  усавршавању запослених, 

трошкови штампања билтена,часописа, публикација и остале услуге штампања, адвокатске 

услуге (Акт о надокнадама и  наградама – адвокатска  тарифа), услуге информисања, 

објавњивања огласа, јавних позива и сл. Стручне услуге неопходне за нормалан рад и 
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функционисанје Установе, а за послове који нису предвиђени систематизацијом радних места, 

ван делатности установе. Средства су планирана за 9 извршилаца .    

Репрезентација -  трошкови су предвиђени за госте, сараднике и извођаче програма за 

децу,  предаваче за организовање стручних семинара за васпитно особље, храна и пиће за 

прославе празника   и поклони мале вредности за пословне партнере и децу Вртића која 

учествују на манифестацијама које организује  Установа, а имају такмичарски карактер. Остале 

опште услуге обухватају  трошкове копирања, снимања, израде печата, прања возила и  превоз 

деце на разне манифестације ван места боравка. Исти су увећани и за  трошкове који се књиже 

на овој позицији, а покривају се од родитељског динара – зимовање, летовање, излети  (План 

рада  установе  и Одлука  Савета  родитеља) (423900). 

424-Специјализоване услуге                                                                                              380.000,00                                                                                                                             

Приходи из буџета-извор 01 -   270.000,00 динара  

Трансфери од других нивоа власти- извор 07 -     110.000,00 динара  

У  ову групу трошкова спадају трошкови за исплату позоришних представа у току васпитне 

године, а на основу Плана рада установе; санитарни прегледи, трошкови узорковања хране, 

редовна контрола бриса радних површина у кухињи, руку, посуђа и сл., трошкови заштите 

животне средине, а по Закону о јавном здравњу („Сл. гласник РС“,бр. 72/2009.). 

Специјализоване услуге се односена обавезу редовне контроле громобрана, ватрогасних 

апарата и обуку радника за противпожарнузаштиту (Правилник  о раду, 

План  рада  установе  и   План  заштите  од  пожара). Остале специјализоване услуге обухватају 

уско специјализоване послове, технички преглед возила на основу Закона о безбедности 

саобраћаја 

425-Текуће поправке и одржавање                                                                                1.429.000,00 

Приходи из буџета-извор 01 -    759.000,00 динара  

Трансфери од других нивоа власти- извор 07 -    670.000,00 динара  

-   У ову групу трошкова спадају зидарски радови, столарски радови ( поправка креветића, 

чивилука, дрвених справа, столарије и сл.); молерски радови; радови на крову ( поправка 

кровних прозора, замена испуцалих салонит табли и сл.); каде, бојлери, умиваоници,  и сл. ( 

замена и поправка истих, замена чесми, сифона, замени плочица, ВЦ-е шоља и сл.); централно 

грејање ( текуће одржавање котлова); радови на комуникацијским инсталацијама, радови на 

електричним инсталацијама сл. Механичке поправке возила (текуће одржавање возног парка, 

као на пример сервисирање комби возила по завршетку васпитне год.); текуће поправке 

рачачунарске опреме, поправка опреме за домаћинство (фрижидери, замрзивачи, усисивачи, 

машине за прање, пеглање и сушење веша , клима уређаји и сл., опреме за јавну безбедност ; 

поправка опреме за образовање (ТВ апарата, музичких линија, касетофона, хармоника, клавира, 

и сл.); остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање (извођење занатских радова – 

хобловање и лакирање паркета, замена поломљених стакала, поправка и замена дотрајалих 

олука, замена радијатора, тапацирање и сл).  (Закон  о јавним  набавкама  ,,Сл.гласник РС'', 

бр.124/12). 

426-Материјал                                                                                                                     9.317.000,00                                                                                                                                                         

Приходи из буџета-извор 01 - 6.345.000,00 динара  

Трансфери од других нивоа власти- извор 07- 2.972.000,00 динара. 

У ову групу трошкова спада набавка канцеларијског материјал, ХТЗ опреме, цвећа и зеленила 

за уређење ентеријера и екстеријера, материјала за образовање и усавршавање запослених 

обухвата стручну литературу за рад и образовање запослених, у писаној и електронској форми, 

лекова који се свакодневно морају наћи у приручној апотеци, трошкови горива, мазива и 

осталог материјала за превозна средства тј. резервних делова за возила (Закон о безбедности 

саобраћаја),набавка дидактичког материјала неопходног за нормалан рад са децом, набавка 

ситног инвентара, средстава за одржавање хигијене у просторијама Установе као и издвојеним 

одељењима, потрошног материјала. Највећу  ставку у овој групи трошкова чине трошкови 

за  набавку намирница за припремање хране (Закон  о јавним  набавкама  ,,Сл.гласник РС'', 

бр.124/12,14/2015и 68/2015). 

444-Пратећи трошкови задуживања_________________________________________18.000,00                                                                                                                   

Приходи из буџета-извор 01 - 18.000,00 динара        
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- Програм 8, Предшколско образовање ПА 2001-0001планирана су средства за плаћање казни за 

кашњење,казне по решењу правосудних органа и остале казне. 

482-Порези и обавезне таксе                                                                                                55.000 ,00                                                                                                                                                                                                                                        

Приходи из буџета-извор 01 - 55.000,00 динара  

- средства на овој позицији су планирана за плаћање накнаде за одводњавање, решење 

„Србијаводе“ Београд на основу члана 192.став 4 Закона о водама („Сл.гласник РС“ 

30/2010,53/93,54/93) , средства за покриће трошкова  око регистрације путничког и комби 

возила (Закон  о безбедности  у саобраћају,  Правилник  о 

регистрацији  моторних  и  прикључних  возила, Закон о републичким административним 

таксама и Закон о судским таксама). 

465-Остале дотације и трансфери _______________________________________4.050.000,00                                                                                                                       

Приходи из буџета-извор 01 -   4.050.000,00 динара  

-  планирана средства служе за поступање по  Закону о привременом уређивању основица за 

обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 

средстава. 

 

512-Машине и опрема___________________________________________________ 309.114,00                                                                                                                                               

Трансфери од других нивоа власти- извор 07-  309.114,00 динара 

Планира се набавка неопходне опреме (административнaопремa-вентилациони систем у новом 

објекту и друга неопходна опрема за кухињу). Закон о јавним набавкама    „Сл. гласник РС“,бр. 

124/1,14/2015 и 68/2015.  

 

Пројекат  2001-0023 Опремање новог објекта вртића 

Функција 911- Предшколско образовање 

 

512 – Машине и опрема                                                                                                                    

3.000.000,00                                                                                                                           

                                                                                                                                      

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-извор 13 – 3.000.000,00 динара 

 

Нови објекат Предшколске установе “Лептирић”  Лајковац има десет соба за целодневни 

боравак  деце узраста од 3 до 6,5 година, као и за припремни предшколски програм у трајању 

од 4 сата. У новом објекту боравиће деца са листе чекања, а формираће се и нове групе, 

распоређивањем постојећих прекобројних група у објекту класичне градње, као и монтажном 

објекту који је предвиђен за рушење. 

 Опремањем новог објекта формираће се групе у складу са нормативима, па ће се и самим тим 

створити услови за квалитетнији васпитно-образовни рад. Приликом опремања објекта 

примењиваће се одредбе Правилника о ближим условима за почетак рада предшколске 

установе.  

 

 

VI  Програмска структура буџета  

Програмски модел корисници буџета примењују у целости од доношења Закона о буџету 

Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 142/15 и 94/15) и Oдлука о 

буџету локалне власти за 2015. годину, у складу са одредбама Закона о буџетском систему.           

Упутством за израду програмског буџета предвиђена је обавеза корисника буџета да прате и 

извештавају о учинку програма, а Упутством министарства финансија за праћење и 

извештавање о учинку програма разрађене су улоге и одговорности у праћењу и извештавању, 

као и начин коришћења информација о учинку приликом израде буџета.  

    Корисници буџета општине Лајковац  су до 1. септембра текуће године локалном органу 

управе надлежном за финансије доставиле извештај о учинку програма у току првих шест 

месеци текуће године. Информације о учинку оствареном у првих шест месеци текуће године 

представљају прилог предлогу финансијског плана корисника буџета за наредну годину. На тај 

начин је омогућено да се одлука о расподели буџетских средстава за 2018. годину донесе и на 

основу постигнутих резултата и потрошње у текућем циклусу. 
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          Након измене иницијалне униформне програмске структуре за ЈЛС и повећања броја 

програма са 15 на 17 у буџетском циклусу за 2017. годину ревидирана је униформна 

програмска структура за ЈЛС која се примењује од израде одлуке о буџету јединица локалне 

самоуправе за 2018. годину, при чему је акценат дат на увођењу, односно укидању појединих 

програмских активности имајући у виду нова законска решења у посебним законима  

        У оквиру спровођења реформе јавних финансија  и започетог процеса унапређења 

програмског модела буџета кроз увођење принципа родно одговорног буџетирања у буџетски 

процес. На основу  плана за постепено увођење родно одговорног буџетирања за 2018. годину 

Општинска управа општине Лајковац у оквиру свог финасијског плана дефинисала је  

родноодговоран циљ и одговарајуће индикаторе који адекватно мере допринос циља 

унапређењу равноправости између жена и мушкараца, у оквиру 3 програма: Прогрма 3. 

Локални економски развој, Програма 14 -развој спорта и и омладине  у оквиру програмске 

активности ПА дотације спортских удружењима и у оквиру Програма 11 Социјална заштита 

Пројекат: Једнократана помоћ пензионерима.   

       Да би сe oмoгућило спровођење aнaлизе пoтрoшњe jaвних срeдстaвa и пoстигнутих 

eфeкaтa, у случајевима када се исти пројекат финансира средствима цeнтрaлне власти и 

средствима ЈЛС, прoјекат јединице локалне власти сe усклађује се са одговарајућим прoјектом 

у буџeту Рeпубликe Србије у погледу назива и шифре пројекта. 

      Приликом израде програмског буџета коришћено је   Упутство за израду програмског 

буџета као и ревидирани Анекс 5 којим је дефинисана униформна програмска структура буџета 

ЈЛС за примену у изради одлуке о буџету ЈЛС за 2018. годину и документ који садржи циљеве 

програма и програмских активности и листу униформних индикатора се може наћи на 

Министарства финансија и СКГО. 

 

 

Средства у износу од   1,270,535,810.00 утврђени су и распоређени по програмској 

класификацији и то:  

 

Шифра  

Програм/ 

Програмска 
активвност/ 

Пројекат 

Циљ* 

Индикатори** 

 Средства из 
буџета   

 Остали 
извори  

 Укупно  
Назив индикатора 

Вредност 
у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 
вредност у 

2017. 
години 

Циљана 
вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 
вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 
вредност 

у 2020. 
години 

1101 

Становање, 

урбанизам и 

просторно 
планирање 

1. Просторни 

развој у складу 
са плановима 

Број усвојених 

планова детаљне 
регулације 

6 7 7 7 7 

     21,120,000.00  
     

10,994,000.00  

       

32,114,000.00  

Проценат површине 

покривен плановима 
детаљне регулације 

2,59% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 

2. Унапређење 
стамбеног 

положаја грађана 

Број домаћинстава 

којима је трајно 
решено стамбено 

питање у односу на 
број привремено 

расељених 
домаћинстава 

0/2 0/2 0/2 0/3 0/3 

Величина јавног 

стамбеног фонда 
55 55 55 55 55 

1101-
0001 

Стратешко, 

просторно и 
урбанистичко 

планирање 

1. Повећање 
покривености 

територије 
планском и 

урбанистичком 
документацијом 

Број усвојених 
планова детаљне 

регулације  

6 7 7 7 7 

       1,305,000.00  
       
1,368,000.00  

         
2,673,000.00  Проценат површине 

покривен плановима 

детаљне регулације 

2,59% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 

1101-

0003 

Управљање 

грађевинским 
земљиштем 

Стварање услова 
за стављање у 

функцију 
грађевиског 

земљишта 

број пројеката 

техничке контроле  
0 0 4 5 5 

       7,415,000.00  
       

2,626,000.00  

       

10,041,000.00  

број израђених 

пројеката  
0 2 4 5 5 

Површина 
прибављеног 

земљишта у m2 

0 13602 17504 17504 17504 

1101-

0004 

Стамбена 

подршка 

1. Планско 
управљање 

стамбеном 
подршком 

Број корисника 
стамбене подршке  

4 4 4 6 8 

          550,000.00    
            

550,000.00  
Број станова у јавној 
својини у режиму 

непрофитног закупа 

1 1 1 2 2 

1101-
0005 

Остваривање 

јавног интереса у 
одржавању 

зграда 

1. Очување и 

унапређење 

стамбеног фонда 

Број склопљених 
уговора о 

бесповратном 
суфинансирању  

активности на 

инвестиционом 

одржавању и 
унапређењу 

својстава зграде 

0 0 10 12 15        1,000,000.00    
         
1,000,000.00  

1101- Уређење Уређење број фонтане 0 0 1 1 1           250,000.00                  
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0023 простора испред 
зграде општине  

Лајковац 

простора испред 
зграде општине 

површина простора 
који се поплочава у 

м2 

0 0 400 400 400 
7,000,000.00  7,250,000.00  

1101-
0024 

Изградња 

градског трга са 
елементима 

парковског 
уређења 

Обезбеђење 
новог, 

квалитетног 
простора и 

стварање услова 
за развој 

комплементарни
х садржаја и 

активности 
везаних за јавни 

простор 

укупна површина у 
арима 

0 0 10 10 10 

       6,330,000.00  
                         
-    

         
6,330,000.00  

проценат зелених 

површина у односу 
на укупну површину 

0 0 30 30 30 

1101-
0025 

 Замена камених 

плоча у Улици 
Владике 

Николаја 

1. Побољшање 
услова и 

подизање 
квалитета 

живота локалне 
заједнице 

површина која се 
поплочава у м2 

0 0 500 500 500 

       4,270,000.00  
                         
-    

         
4,270,000.00  

димензије плоча 0 0 

60х40,60

х30,60х2
0 

60х40,60

х30,60х2
0 

60х40,60

х30,60х2
0 

1102 

Програм 2.  

Комуналне 
делатности 

1. Повећање 

покривеност 
насеља и 

територије 
рационалним 

јавним 
осветљењем 

Укупан број 

светиљки које су 
замењене 

савременијим 
(кумулативно) 

1322 2022 2722 3422 4122 

   155,220,000.00  55083800 
     
210,303,800.00  

Удео енергетски 

ефикасних сијалица 
у укупном броју 

сијалица јавног 
осветљења 

53% 30% 30% 30% 30% 

2. Повећање 
покривеност 

територије 
комуналним 

делатностима 
одржавања 

јавних зелених 
површина, 

одржавања 
чистоће на 

површинама 
јавне намене и 

зоохигијене 

Број м2 јавних 

зелених површина 
на којима се уређује 

и одржава зеленило 
у односу на укупан 

број м2 јавних 
зелених површина 

116404/15

0000 

116404/15

0000 

116404/1

50000 

130000/1

50000 

130000/1

50000 

Број м2 површина 

јавне намене где се 
одржава чистоћа у 

односу на укупан 
број м2 јавне намене 

70544/900
00 

70544/900
00 

70544/90
000 

70850/90
000 

70850/90
000 

Процентуална 

покривеност 
територије општине 

Лајковац услугом 

зоохигијене 

100 100 100 100 100 

3. Повећање 

покривености 
корисника и 

територије 
квалитетним 

услугама 
водоснабдевања 

Проценат 

домаћинстава 
обухваћених 

услугом у односу на 
укупан број 

домаћинстава 

66.24% 66.24% 66.63% 68.45% 70.41% 

Број насељeних 
места обухваћених 

услугама у односу 
на укупан број 

насеља 

6 6 9 9 10 

1102-
0001   

Управљање/одрж

авање јавним 

осветљењем 

1. Ефикасно и 

рационално 
спровођење 

јавног 

осветљења и 

минималан 
негативан утицај 

на животну 
средину 

Укупан број 
светиљки које су 

замењене 
савременијим 

(кумулативно) 

1322 2022 2722 3422 4122 

     40,000,000.00  
       
4,150,000.00  

       
44,150,000.00  Удео енергетски 

ефикасних сијалица 

у укупном броју 
сијалица јавног 

осветљења 

53% 30% 30% 30% 30% 

1101-
0002 

Одржавање 
јавних зелених 

површина   

1. Максимална 

могућа 
покривеност 

насеља и 
територије 

услугама 
уређења и 

одржавања 
зеленила 

Број м2 јавних 
зелених површина 

на којима се уређује 
и одржава зеленило 

у односу на укупан 
број м2 зелених 

површина 

116404/15
0000 

116404/15
0000 

116404/1
50000 

130000/1
50000 

130000/1
50000 

       5,400,000.00  
                         
-    

         
5,400,000.00  

Укупна дужина 
дрвореда ( у 

метрима) 

1950 1950 1950 2100 2200 

1102-
0003 

Одржавање 

чистоће на 
површинама 

јавне намене 

1. Максимална 
могућа 

покривеност 
насеља и 

територије 
услугама 

одржавања 
чистоће јавних 

површина 

Степен 
покривености 

територије услугама 
одржавања чистоће 

јавно-прометних 
површина (број 

улица које се чисте у 
односу на укупан 
број улица у 

граду/општини) 

38/57 38/57 38/57 38/57 38/57      32,820,000.00  
       
2,642,900.00  

       
35,462,900.00  

1102-

0004   
Зоохигијена 

1.Унапређење 
заштите од 

заразних и 

других болести 

које преносе 
животиње 

Просечан  број 
ухваћених и 

збринутих паса и 
мачака луталица 

годишње 

32 60 50 45 40 

       8,100,000.00  
                         

-    

         

8,100,000.00  

Јавне површине на 

којима је рађена 

дератизација (у км2) 

24 24 24 24 24 

Број пријављених 
уједа од паса и 

мачака луталица од 
стране оштећених  

60 50 45 40 35 
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2. Унапређење 

заштите од 
заразних и 

других болести 
које преносе 

инсекти 

Број извршених 
запрашивања за 

сузбијање комараца 
и крпеља  

2 2 2 2 2 

Количина утрошеног 

материјала по 
јединици површине 

(кг) 

140 250 250 250 250 

3. Ефикасно 

уклањање 
животињског 

отпада 

број записника о 
нерегуларном 

третману 
животињског отпада 

0 0 0 0 0 

Број уклоњених 

угинулих животиња  
23 50 45 40 35 

1102-

0008 

Управљање и 
снабдевање 

водом за пиће 

1. Решавање 

проблема 
водоснабдевања 

на територији 
општине 

Лајковац 

Број изграђених 
дубинских 

бунара(кумулативно
) 

5 7 7 8 9 

       7,140,000.00  
     

35,576,000.00  

       

42,716,000.00  

Израђена техничка 

документација(број 
пројеката) 

8 0 7 10 12 

2. Смањење 

губитака у 
водоводној 

мрежи на 
територији 

општине 
Лајковац 

Проценат губитка 

воде у мрежи 
61 66 62 59 57 

Број санираних 
кварова у мрежи 

598 604 620 610 580 

дужина замењених 
цеви 

300 83 400 480 570 

1102-

0105 

Повезивање 

постојећег 

цевовода Словац-

Ратковац са 
црпном станицом 

Словац и 
повезивање од 

Оштриковца са 
постојећим 

цевоводом 

1. Решавање 
проблема 

снабдевања 
пијаћом водом 

МЗ Словац, 
Ратковац и 

Придворица 

Број месних 

заједница којима је 

решен проблем 

водоснабдевања 

0 0 3 9 9 

2100000 12690000 14790000 

дужина изграђеног  

цевовода у м 
0 0 1730 1730 1730 

1102-

0106 

Изградња 

водоводне мреже 
Пепељевац-

Стрмово-
Придворица 1 

фаза 

1. Решавање 
проблема 

водоснабдевања 
на територији 

општине 
Лајковац за 

Пепељевац, 
Стрмово и 

Придворицу 

Број месних 
заједница којима је 

решен проблем 
водоснабдевања 

0 0 3 3 3 

20000000 24900 20024900 

дужина изграђеног  
цевовода у м 

0 0 5000 5000 5000 

1102-
0107 

Водоснабдевање 
дела општине 

Лајковац-
Изградња 

водоводне мреже 
у Јабучју - I фаза 

1. Решавање 
проблема 

водоснабдевања 
на територији 

општине 
Лајковац за 

Јабучје 

дужина изграђеног  
цевовода у 

м(кумулативно) 

0 0 2500 5000 7500 

10000000 0 10000000 

пречник цеви 110 0 
Ø110,Ø1
60 

Ø110,Ø1
60 

Ø110,Ø16
0 

1102-
0108 

Изградња 
затворене 

градске пијаце 

1. Адекватан 
квалитет 

пружених услуга 
уређивања, 

одржавања и 
коришћења 

пијаца 

површина објекта у 
м2 

0 0 300 300 300 

     17,660,000.00  
                         
-    

       
17,660,000.00  

број тезги 0 0 20 20 20 

1102-
0109 

Улагање у 

санацију и 

чишћење 
водотокова на 

територији 
општине 

Лајковац 

1. Предузимање 

мера ради 

спречавања даље 
деградације 

природних 
вредности 

дужина канала у 

м(кумулативно) 
0 370 670 970 970 

       7,000,000.00  
                         
-    

         
7,000,000.00  машинско скидање 

наноса 
0 2572 2000 2000 0 

1102-

0110 

Израда техничке 
документације  за 

наставак 
Регионалног 

цевовода за 
транспорт чисте 

воде од 
резервоара 

Оштриковац у 
Словцу ка 

Лајковцу, Убу и 
Лазаревцу 

1. Решавање 

проблема 
водоснабдевања 

на територији 
општине 

Лајковац 

дужина цевовода у м 0 0 5000 5000 5000 

       5,000,000.00  
                         

-    

         

5,000,000.00  

проценат учешћа 

општине Лајковац у 
изради техничке 

документације 

0 0 16,67% 16,67% 16,67% 

1501 

Програм 3.  

Локални 
економски развој 

1. Повећање 

конкурентности 
локалне 

привреде и 
смањење стопе 

незапослености 

број  подржаних 

пројеката 
предузетника малих 

и средњих предузећа  

0 3 3 3 3 

     16,000,000.00  
       

5,400,000.00  

       

21,400,000.00  

број евидентираних 
незапослених лица 
на евиденцији НСЗ 

(по месецима и полу; 
у месецу октобру) 

1022 963 963 963 963 

Број спроведених 

пројеката за МСП 
посредством 

АРРОКО 

0 2 5 5 5 

2. Повећање 

запослености 
жена на 

територији 
општине 

Лајковац 

број незапослених 

жена на територији 

општине Лајковац 
(отобар месец) 

634 555 550 550 550 

број запослених 

жена са евиденције 
(октобар месец) 

6 10 11 11 11 
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1501-
0001 

 Унапређење 

привредног и 
инвестиционог 

амбијента 

1. Јачање 

капацитета на 
локалном и 

регионалном 
нивоу 

Број пружених 
информација о 

отвореним позивима 
домаћих и страних 

донатора и број 
одржаних промоција 

позива и програма за 
финансирање 

локалних и 
регионалних 

пројеката 

20 20 20 20 20 

       1,500,000.00  
                         
-    

         
1,500,000.00  

Број стратешких 
докумената и 

акционих планова на 

локалном нивоу у 

чијој припреми и 
доношењу је била 

укључена АРРОКО 

1 0 1 1 1 

2. Подршка 
МСПП сектору 

Број пружених 
информација о 

отвореним позивима 
домаћих и страних 

донатора и број 
одржаних промоција 

позива и програма за 
финансирање 

пројеката МСПП 
сектора 

1000 1000 1000 1000 1000 

Број одржаних обука 

за МСПП сектор и 

почетнике у бизнису 

5 10 10 10 10 

1501-
0002 

Мере активне 
политике 

запошљавања 

1. Повећање 

запослености и 
социјална 

инклузија  

број предвиђених 

програма активне 
политике 

запошљавања по 
Локалном акционом 

плану за 
запошљавање 

3 4 2 2 2 

     14,500,000.00  
       
2,400,000.00  

       
16,900,000.00  

број газдинстава 

корисника 
субвенције за 

запошљавање у 
пољопривреди 

7 5 0 0 0 

1501-
0003 

Подршка 
економском 

развоју и 
промоцији 

предузетништва 

Подизање 

капацитета 
малих и средњих 

предузећа и 
предузетника 

кроз 
финансијску 

подршку  

број корисника 
субвенција 

0 3 3 3 3                          -    
       
3,000,000.00  

         
3,000,000.00  

1502 
Програм 4.  

Развој туризма 

1.Повећање 
смештајних 

капацитета 
туристичке 

понуде 

Проценат пораста 
регистрованих 

пружалаца услуга 
ноћења у 

граду/општини 

1 1 1 1 1 

       7,226,400.00  
                         

-    

         

7,226,400.00  

Број 
новорегистрованих 

кревета     

25 25 25 25 25 

2. Повећање 

прихода од 

туризма 

Проценат повећања 
укупног броја 

гостију   

415 5% 5% 5% 5% 

Пораст прихода од 
боравишне таксе 

45780 20000 21000 22050 23150 

1502-

0001 

Управљање 

развојем туризма 

1.Повећање 
квалитета 

туристичке 
понуде и услуге 

Број уређених и на 

адекватан начин 
обележених 

(туристичка 
сигнализација) 

туристичких 
локалитета у 

граду/општини у 
оносу на укупан број 

локалитета 

70% 80% 90% 100% 100% 

       6,049,600.00  
                         

-    

         

6,049,600.00  

Проценат 
реализације 

програма развоја 
туризма 

града/општине у 
односу на годишњи 

план 

100% 100% 100% 100% 100% 

1502-

0002 

Промоција 

туристичке 
понуде 

Адекватна 

промоција 
туристичке 

понуде 
града/општине 

на циљаним 
тржиштима 

Број догађаја који 
промовишу 

туристичку понуду 
града/општине у 

земљи и/или 
иностранству на 
којима учествује ТО 

града/општине 

12 14 14 14 14 

       1,176,800.00  
                         

-    

         

1,176,800.00  Број  
дистрибуираног 

пропагандног 
материјала 

500 550 700 600 600 

Број одржаних 

промотивних акција 
са  партнерским 

организацијама  

4 6 6 6 6 

0101 
Пољопривреда и 

рурални развој 

1. Раст 
производње и 

стабилност 

број корисника мера 
пољопривредне 

политике 

7 7 9 10 11 

       1,800,000.00  

     

16,300,000.00  

       

18,100,000.00  
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дохотка 
произвођача 

предвиђјених 
годишњим 

програмом 

Број мера 
пољопривредне 

политике 
предвиђених 

годишњим 
програмом 

5 5 6 6 7 

0101-
0001 

Подршка за 
спровођење 

пољопривредне 
политике у 

локалној 
заједници 

1. Стварање 

услова за развој 
и унапређење 

пољопривредне 
производње 

Број едукација 

намењених 
пољопривредним 

произвођачима на 
територији 

града/општине 

10 15 16 17 18 

  
       
1,400,000.00  

         
1,400,000.00  

Број учесника 
едукација 

140 200 210 220 230 

0101-
0002 

Мере подршке 
руралном развоју 

1. Унапређење 
руралног развоја 

Број регистрованих 

пољопривредних 
газдинстава који су 

корисници кредитне 
подршке у односу на 

укупан број 
пољопривредних 

газдинстава 

95 100 105 110 115 

                         -    
     
13,600,000.00  

       
13,600,000.00  

Број регистрованих 
пољопривредних 

газдинстава која су 
корисници мера 

руралног развоја 

предвиђених 

годишњим 
програмом 

103 110 130 140 150 

0101-

0021 
Изложба крава 

1. Демонстрација 

генетског 
потенцијала 

говеда 
сименталске расе 

и унапређење 
истог 

Укупан број 

изложених грла 
110 105 120 130 130 

                         -    
       
1,300,000.00  

         
1,300,000.00  

Број изложених грла 
са територије 

општине Лајковац 

25 50 60 65 65 

0101-

0023 

Противградна 

заштита 

1. Очување 
квалитета 

пољопривредних 
производа 

Број набављених 

ракета од стране 
општине 

30 30 30 30 30 

       1,720,000.00    

         

1,720,000.00  

Број испаљених 

ракета 
45 30 30 30 30 

0101-

0024 
Пошумљавање 

1. Одрживо 

управљање и 

коришћење 
шумских ресурса 

Број набављених 

садница 
34 51 50 60 60 

            80,000.00    

              

80,000.00  

Пошумљена 

површина (ха) 
0.06 0.3 0.3 0.4 0.4 

0401 

Програм 6.  

Заштита животне 
средине 

1. Унапређење 
стања животне 

средине,заштита 
природних 

ресурса и 
здравља људи 

кроз планско и 
систематско 

решавање 
проблема 

животне средине 
и извршавање 

обавеза које 

произилазе из 

прописа и 
стратешких 

докумената,план
ова и програма 

које је донела 
Република 

Србија 

број 
реализованих/број 

планираних 
пројеката из 

Програма 
коришћења 

средстава буџетског 
Фонда за заштиту 

животне средине 
општине Лајковац 

22/36 14/23 15/15 20/23 25/27 

     61,180,000.00  
     

71,378,860.00  

     

132,558,860.00  

% буџета који се 

издваја за Програм 

коришћења 
средстава буџетског 

фонда за заштиту  
животне средине 

општине Лајковац 

23.43 14.15 13.89 14 14 

2. Унапређење 

управљања 

отпадним водама 

Број домаћинстава  
прикључен на јавну 

канализацију  

1965 1965 2200 2300 2500 

Проценат 
становништва 

прикљученог на 
постројења за 

пречишћавање 

отпадних вода из 

јавне канализације 
са примарним, 

секундарним и 
терцијарним 

третманом у односу 
на укупан број 

становника на 
територији 
града/општине 

16,67% 16,67% 38,89% 40% 40% 

3. Обезбеђивање 

прописаних мера 
и активности за 

заштиту 
природног добра  

Број подручја која су 

проглашена 
заштићеним 

подручјем III 
категорије 

1 1 1 1 1 

4. Унапређење 
управљања 

комуналним и 
осталим отпадом 

Број „дивљих“ 

депонија 
22 22 22 22 22 

Количина 
прикупљеног 

осталог отпада у 
тонама 

562 562 540 500 450 

количина одложеног 1697.4 1800 1800 1800 1800 
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медицинског отпада 

5. Унапређење  
квалитета 

елемената 
животне  

средине 

Број дана у току 
године с 

прекорачењем 
граничних 

вредности квалитета 
ваздуха 

8 0 6 4 3 

број мерних места 

преко дозвољене 
граничне врдности 

измерене буке у 
односу на укупна 

број мерних места 

4/5 3/5 3/5 2/5 2/5 

0401-

0002 

Управљање 
осталим врстама 

отпада 

1. Праћење у 
складу са 

прописаним 
законским 

обавезама 

број мерења у 

години које је 

извршила стручна 
кућа  

6 8 8 8 8 

          750,000.00  

                         

-    

            

750,000.00  

број мерења са 

резултатима изнад 
дозвољених 

вредности 

4 1 1 1 1 

0401-

0003 Заштита природе 

1. Обезбеђивање 

прописаних мера 
и активности за 

заштиту 
природног добра  

Број сечења сувих 
грана у току године 

2 3 3 3 3 

60000 0 60000 

Број кошења 

површине око храста 
5 4 4 4 4 

Број прихрањивања 
минералним 

ђубривом и 
хемијских третирања 

против болести 

штеточина 

2 2 2 2 2 

0401-
0004 

Управљање 
отпадним водама 

1. Унапређење и 

изградња 
канализационе 

мреже на 
територији 

општине 
Лајковац 

укупна дужина 

изграђене 
канализационе 

мреже у км 
(кумулативно) 

78 81,86 87,41 92 97 

     27,400,000.00  
     
33,774,760.00  

       
61,174,760.00  

пречник цеви кишне 

и фекалне  
канализације Ø 

Ø250,Ø40

0 
Ø250,Ø400 

Ø250,Ø4

00 

Ø250,Ø4

00 

Ø250,Ø40

0 

број изграђених 

црпних станица 
0 0 2 2 2 

2. Максимална 

могућа 

покривеност 
корисника и 

територије 
услугама 

уклањања 
отпадних вода 

Проценат 
домаћинстава 

обухваћених 
услугом у односу на 

укупан број 

домаћинстава 

38,43 38,43 43,03 44,98 48,89 

Проценат 

покривености 
територије услугама 

прикупљања и 
одвођења отпадних 

вода (мерено кроз 
број насеља у односу 

на укупан број 
насеља) 

16,67% 16,67% 38,89% 40% 45% 

0401-

0005 

 Управљање 

комуналним 

отпадом    

1. Изградња 

Регионалне 
депоније 

"Каленић" и 
усаглашавање 

документације са 

законском 

регулативом у 
области 

управљања 
отпадом 

број усклађених 

докумената са 
законском 

регулативом у 
области управљања 

отпадом 

0 0 1 1 1 

                         -    
          

657,100.00  

            

657,100.00  
% учешћа општине 
Лајковац у 

инвестицији 
капиталног пројекта 

депоније Каленић 

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

0401-
0006 

  1. Одрживо 

управљање 
осталим врстама 

отпада 

Број очишћених 
„дивљих“ депонија  

22 22 22 22 22 

       1,370,000.00    
         
1,370,000.00  

  Управљање 

осталим врстама 
отпада 

Количина 

прикупљеног 
осталог отпада 

562 562 540 500 450 

  

2. Одрживо 

управљање 
медицинским 

отпадом 

количина одложеног 
медицинског отпада 

1697.4 1800 1800 1800 1800 

0401-
0020 

Изградња 

фекалног 

колектора у 
индустријској 

зони 1  

1. Решавање 
проблема  

одвођења 
фекалног отпада 

у Индустријској 
зони 

Дужина колектора у 
м 

0 1123 1123 1123 1123 

  
       
7,647,000.00  

         
7,647,000.00  

Пречник цеви DN 0 400 400 400 400 

 0401-
0021  

 Изградња 
постројења за 

пречишћавање 
отпадних вода у 

насељеном месту 
Словац  

1. Решавање 
проблема 
одвођења 

отпадних вода на 
територији 

општине 
Лајковац 

% становника којима 

се решава питање 
одвођења отпадних 

вода у односу на 
укупан број 
становника 

0 0 6 6 6 

       1,100,000.00  
     
27,950,000.00  

       
29,050,000.00  

 Површина 

изграђеног објекта у 
м2 

0 0 125 125 125 

капацитет 

постројења(ЕС) 
0 0 300 300 300 

 0401-
0022  

 Набавка судова 
за одлагање 

отпада  

Увођење у 

систем једног 

дела града у  
организовано 

сакупљање и 
одлагање  

број канти од 140л 300 300 180 300 150 

                         -    
       
1,200,000.00  

         
1,200,000.00  

број контејнера од 
1.1 метар кубни  

10 10 10 10 20 

број контејнера од 5  

метара кубних 
0 0 5 0 3 
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отпада на 
територији 

општине 

0401-
0023 

Погон за 

пречишћавање 
отпадних вода-

реконструкција  

Решавање 
проблема 

одвођења 
отпадних вода на 

територији 
општине 

Лајковац 

капацитет 
постројења 

15.000 ЕС 15.000 ЕС 
15.000 
ЕС 

15.000 
ЕС 

15.000 
ЕС 

  
          
150,000.00  

            
150,000.00  хидрауличко 

оптерећење 
6000m3/d
an 

6000m3/da
n 

6000m3/

dan 
6000m3/
dan 

6000m3/d
an 

0401-
0025 

Уништавање 
амброзије на 

урбаном делу 
територије 

општине 
Лајковац 

Спречавање 
ширења 

коровске биљке 

на јавним 

површинама  

број третираних 
површина 

10 13 13 13 13 

          500,000.00  
                         
-    

            
500,000.00  број третмана на 

годишњем нивоу 
3 2 2 2 2 

0401-
0026 

Фекална мрежа и 
постројење за 

пречишћавање 
отпадних вода у 

Боговађи 

Максимална 

могућа 
покривеност 

корисника и 
територије 

услугама 
уклањања 

отпадних вода 

дужина фекалне 

мреже у м 
0 0 200 200 200 

     30,000,000.00    
       
30,000,000.00  број становника 

покривених услугом 
0 0 600 600 600 

0701 

Програм 7.  

Организација 

саобраћаја и 
саобраћајна 

инфраструктура 

квалитетно и 

квантитативно 
унапредити 

саобраћајну 
инфраструктуру  

Дужина изграђених 
саобраћајница које 

су у надлежности 
општине у км 

112 113 116 118 120 

     63,070,000.00  
     

24,921,150.00  

       

87,991,150.00  

стање путне мреже 

асфалтирани/укупна 

мрежа %    

89,60 90,40 92,8 94,40 96,00 

Повећање 

безбедности 
учесника у 

саобраћају и 
смањење броја 

саобраћајних 
незгода 

број додељених 

седишта за бебе 
50 63 70 70 70 

проценат израђене 
заштитне ограде уз 

пешачку стазу у 
односу на укупно 

планирану дузину 

0 66,67% 100% 100% 100% 

0701-

0002   

Управљање и 
одржавање 

саобраћајне 
инфраструктуре 

1. Одржавање 
квалитета путне 

мреже кроз 
реконструкцију и  

редовно 
одржавање 

асфалтног 
покривача 

Број километара 
санираних и/или 

реконструисаних 
путева 

4,86 1 3 3 3 

     25,320,000.00  
     

22,237,800.00  

       

47,557,800.00  

    

Износ трошкова 

одржавања путева 
по км  

243.820 267.052 176.700 180.000 180.000 

    
2. Опремање и 
одржавање 

саобраћајне 
сигнализације на 

путевима и 
улицама 

пешачки прелази и 

другe ознакe на 
коловозу м2 

600 896 900 900 900 

    

Број поправљених и 

новопостављених 
саобраћајних 

знакова  

92 79 70 70 70 

0701-
0045 

Набавка 

софтвера и 
опреме за видео 

надзор 

1. Унапређење 
безбедности у 

саобраћају 
постављањем 

сигурносних 
камера 

број камера за  
детекцију брзине 

0 0 4 4 4 

       3,000,000.00  
          
550,000.00  

         
3,550,000.00  

број локација 0 0 2 2 2 

0701-

0065 

Безбедност у 

саобраћају 

1. Подизање 

нивоа 

безбедности у 
саобраћају  

број додељених ауто 

седишта за бебе  
50 63 70 70 70 

       3,300,000.00  
       

1,733,350.00  

         

5,033,350.00  

    

број новоизграђених 

аутобуских  

стајалишта 

0 0 4 4 4 

    
дужина постављене 
ограде уз пешачку 

стазу у м 

0 800 2000 2000 2000 

0701-
0068 

Периодично 

одржавање 
локалних и  

некатегорисаних   

1. Унапређење 
квалитета путне 

инфраструктурне 
мреже кроз 

периодично 
одржавање и 

реконструкцију 
локалних 

некатегорисаних 
путева 

дужина путне мреже 
која се одржава у м 

0 0 4330 4000 4000 

     31,450,000.00  
          
400,000.00  

       
31,850,000.00  

износ трошкова 

одржавања путева 
по км 

0 0 7.355.000 
7.500.00

0 
7.500.000 

2001 

Програм 8.  

Предшколско 
васпитање 

1.Повећање  
обухвата деце 

предшколским 
васпитањем  и  

образовањем 

Проценат деце која 

су уписана у 
предшколске 

установе (Број деце 
која су уписана у 

предшколске 
установе у односу на 

укупан број деце у 
граду/општини 
(јаслена група, 

предшколска група и 
ППП) 

87,5% 100% 100% 100% 100% 

     76,608,359.00  
     
45,015,000.00  

     
121,623,359.00  

Проценат уписане 

деце у односу на 
број укупно 

пријављене деце 

46% 61% 70% 75% 80% 

2. Унапређење 

доступности 
предшколског 

васпитања за 
децу из 

осетљивих група 

Проценат деце са 

додатним 

образовним 
потребама која су 

укључена у редовне  
програме ПОВ у 

односу на укупан 

3% 5% 5% 5% 7% 
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број деце 

Проценат објеката 
који су прилагодили 

простор за децу са 
инвалидитетом у 

односу на укупан 
број објеката ПУ 

0% 0% 50% 50% 100% 

2001-
0001 

Функционисање 
предшколских 

установа 

1.Обезбеђени 

адекватни  
услови за 

Васпитно-

образовни рад са 

децом уз повећан 
обухват 

Просечан број деце у 

групи (јасле, 
предшколски, 

припремни 
предшколски 

програм/ппп) 

28,30,24 18,25,22 18,25,22 18,25,22 18,25,22 

     66,608,359.00  
     
14,200,000.00  

       
80,808,359.00  

Процент деце 

ослобођене од пуне 

цене услуге у односу 
на укупан број деце 

38% 40% 40% 40% 40% 

2. Унапређење 

квалитета 

предшколског 

образовања и 
васпитања  

Број  посебних и 

специјалних 
програма у објекту 

предшколске 
установе 

1,7 2,8 2,8 2,8 2,8 

Проценат стручних 

сарадника који су 
добили најмање 24 

бода за стручно 
усавршавање кроз 

учешће на 
семинарима на 

годишњем нивоу у 

односу на укупан 

број стручних 
сарадника  

100% 100% 100% 100% 100% 

2001-
0020 

Изградња дечјег 
вртића 

"Лептирић" у 
Лајковцу 

Унапређење 

доступности 
предшколског 

образовања 

% реализације 

пројекта 
81% 100% 100% 100% 100% 

                         -    
          
900,000.00  

            
900,000.00  

бр.деце на листи 
чекања 

70 45 45 45 45 

2001-
0023 

Опремање новог 
објекта вртића 

1. Стварање 
кцалитетнијих 

услова за 
боравак деце  у 

новоизграђеном 
објекту 

Проценат уписане 

деце  у односу на 
број пријављене 

деце 

0% 0% 100% 100% 100% 

                         -    
       
3,000,000.00  

         
3,000,000.00  

Број опремљених 
соба за боравак деце 

- целодневни и 
четворочасовни 

програм 

0 0 10 10 10 

Проценат деце са 
додатним  

образовним 
потребама која су 

укључена у редовне 
групе 

0 0 100 100 100 

2001-
0024 

Завршетак 

спољашњег 
уређења терена 

предшколске 
установе  

Унапређење 
доступности 

предшколског 
образовања 

површина пасареле у 

м2 
0 0 81 81 81 

     10,000,000.00  
     
26,915,000.00  

       
36,915,000.00  

површина 
котларнице у м2 

0 0 30 30 30 

2002 

Програм 9.  
Основно 

образовање и 
васпитање 

1. Потпуни 
обухват 

основним  
образовањем и 

васпитањем 

Обухват деце 

основним 
образовањем  

1240 1264 1244 1267 1270 

     38,840,377.00  
       

4,100,000.00  

       

42,940,377.00  

Стопа прекида 

основног образовања  
0.8 0.7 0.5 0.4 0.4 

Број деце са сеоског 
подручја општине 

Лајковац који 
похађају музичку 

школу 

18 22 19 21 22 

2. Унапређење 
доступности 

основног 
образовања деци 

из осетљивих 
група 

Проценат деце која 
се школују у 

редовним основним 
школама на основу 

индивидуалног 
образовног плана 

(ИОП2) у односу на 
укупан број деце 

одговарајуће 
старосне групе 

1.19 1.00 1.27 1.25 1.25 

Број објеката који су 

прилагодили 
простор за децу са 

инвалидитетом у 
односу на укупан 

број објеката 
основних школа 

0.17 0.15 0.15 0.15 0.15 

3. Унапређен 

квалитет 
основног 

образовања 

Просечан број поена 

на матурском испиту 
(математика/српски/ 
општи) 

9.47 7.80 8.50 8.70 8.17 

Проценат ученика 

који је учествовао на 
републичким 

такмичењима 

0.93% 1.75% 1.87% 2.09% 2.17% 

4. Побољшање 

услова смештаја 

ђака у школским 
објектима 

Број школских 
објеката у којима се 

врши партерно 
уређење 

1 2 3 3 3 

Број изграђених 

школских спортских 
објеката 

0 0 1 1 1 
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2002-

0001 

Функционисање 

основних школа 

1. Обезбеђени 
прописани 

услови за 
васпитно-

образовни рад са 
децом у 

основним 
школама 

Просечан број 
ученика по одељењу 

16.12 16.42 16.58 16.65 16.67 

     35,760,377.00  

                         

-    

       

35,760,377.00  

Проценат школа у 

којима је надлежна 
инспекција 

(санитарна за 
хигијену, 

грађевинска за 
грађевинске услове 

и инспрекција 
заштите која 

котролише 
безбедност и 

здравље на раду) 

констатовала 

неиспуњење 
основних 

критериијума 

0 0 0 0 0 

            

2. Унапређење 
квалитета 

образовања и 
васпитања у 

основним 
школама 

Број ученика који 
похађају 

ваннаставне 
активности/у односу 

на укупан број 
ученика 

0.67 906/1264 915/1244 928/1267 932/1270 

Број стручних лица 

која су добила 
најмање 24 бода за 

стручно 
усавршавање кроз 

учешће на 
семинарима на 

годишњем нивоу 

65 71 78 79 80 

3. Повећање 
доступности и 

приступачности 
основног 

образовања деци 

Проценат деце којој 
је обезбеђен 

бесплатан школски 
превоз у односу на 

укупан број деце (у 
складу са ЗОСОВ) 

45.71 45.54 45.71 45.70 45.75 

Проценат објеката 

прилагођених деци 
са инвалидитетом и 

посебним потребама  

16.67 15.38 15.38 15.38 15.38 

Проценат деце којој 
је обезбеђена 

бесплатна исхрана у 

односу на укупан 

број деце  

8.50 16.68 17.25 16.60 16.58 

2002-
0023  

Уређење зелених 
површина и 

пратећих 
садржаја око 

основне школе у 
Ратковцу 

1.Побољшање 

услова  смештаја 
ђака у школским 

објектима  

површина простора 
који се уређује у м2 

0 0 1976,23 1976,23 1976,23 

                         -    
       
3,000,000.00  

         
3,000,000.00  

број четинара  0 0 20 20 20 

2002-

0028 

Уградња парног 
грејања у ИО 

Маркова црква 

1. Квалитетнија 
грејна тела 

Број радијатора 0 0 6 6 6 

          600,000.00  

                         

-    

            

600,000.00  

Број просторија које 

се греју 
3 3 6 6 6 

Утрошено време за 
загревање 

просторија 

  6 сати 6 сати 1 сат 1сат 1 сат 

2002-
0029  

Изградња 
школске 

спортске хале у 
Јабучју  

1. Побољшање 
услова смештаја 

ђака у школским 
објектима и 

подизање 
квалитета 

наставних 
активности 

површина објекта у 
м2 

0 0 800 800 800 

          880,000.00  
          
400,000.00  

         
1,280,000.00  

висина у м 0 0 10 10 10 

2002-

0038 

 Превоз и 

смештај деце у 
специјалну 

школу  

1.Повећање 

доступности и 
приступачности 

основног 
образовања 

Број деце које 

насатви даље 
школовање 

1 1 1 2 3 

       1,200,000.00    

         

1,200,000.00  

Број деце са 

посебним потребама 
која користе 

превоз/укупан број 
уписане деце са 

посебним потребама 

7/22 7/25 7/28 8/26 8/25 

2002-

0039  

Адаптација, 

санација и 

инвестиционо 
одржавање 

објеката ОШ 
Миле Дубљевић 

у Бајевцу 

1. Побољшање 

услова смештаја 
ђака у школским 

објектима 

корисна површина 

објекта у м2 
0 0 624,76 624,76 624,76 

          400,000.00  

          

700,000.00  

         

1,100,000.00  

број учионица 0 0 6 6 6 

2003 

Програм 10.  
Средње 

образовање и 
васпитање 

1. Повећање 
обухвата 

средњошколског 
образовања 

Стопа прекида 
средњег образовања 
(разложено према 

полу) 

1 0 0 0 0 

     24,699,000.00  
       

1,850,000.00  

       

26,549,000.00  

Број деце која су 
обухваћена средњим 

образовањем 
(разложен по полу) 

430 430 430 430 430 

2. Побољшљње 

услова смештаја 

ђака у школским 

објектима и 
подизање 

квалитета 
наставних 

активности 

корисна површина 

објекта у м2 
0 0 3469,57 3469,57 3469,57 

број учионица 0 0 15 15 15 
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2003-
0001 

Функционисање 
средњих школа 

1. Обезбеђени 

прописани 
услови за 

васпитно-
образовни рад у 

средњим 
школама и 

безбедно 
одвијање наставе 

Просечан број 
ученика по одељењу 

23,70 24 24 24 24 

       7,879,000.00  

                         

-    

         

7,879,000.00  

Проценат школа у 

којима је надлежна 
инспекција 

(санитарна за 
хигијену, 

грађевинска за 
грађевинске услове 

и инспекција 
заштите која 

контролише 
безбедност и 

здравље на раду) 

констатовала 

неиспуњење 
основних 

критеријума 

0 0 0 0 0 

2. Унапређење 

квалитета 
образовања у 

средњим 
школама 

Број запослених који 
су добили најмање 

24 бода за стручно 
усавршавање кроз 

учешће на 
семинарима на 

годишњем нивоу 

41 45 45 45 45 

2003-
0020 

Превоз деце у 
средњу школу 

1. Афирмација 
уписа ученика у 

Средњу школу и 
креирање 

додатних 

погодности за 

стицање средњег 
образовања у 

Средњој школи 
"17. септембар" у 

Лајковцу кроз 
пружање 

финансијске 
подршке 

породицама са 
децом 

Број ученика који 
има право на 

финансирање 
трошкова превоза у 

складу одлуком о 

бесплатном превозу 

ученика 

220 240 250 250 250 

     15,000,000.00  
                         
-    

       
15,000,000.00  

Број уписаних 

ученика у први 
разред Средње 

школе текуће године 
у односу на 

претходну 

113/96 120/113 120/120 120/120 120/120 

2003-
0022 

Ученичке 
стипендије 

1. Пружање 

материјалне 
подршке 

најуспешнијми 
ученицима 

средњих школа и 
њиховим 

породицама 

Број ученика 

корисника 
стипендије 

0 0 4 6 8        1,120,000.00    
         
1,120,000.00  

2003-

0023 

Адаптација, 
санација и 

инвестиционо 
одржавање 

објекта Средње 
школе "17. 

септембар", 
Лајковац 

1. Побољшање 
услова смештаја 

ђака у школским 
објектима и 

подизање 
квалитета 

наставних 
активности 

корисна површина 
објекта у м2 

0 0 3469,57 3469,57 3469,57 

          700,000.00  
       

1,850,000.00  

         

2,550,000.00  
број учионица 0 0 15 15 15 

0901 
Програм 11.  
Социјална и 

дечја заштита 

Повећање 

доступности 
права и услуга 

социјалне 
заштите 

Проценат корисника 

мера и услуга 
социјалне и дечје 

заштите који се 
финансирају из 

буџета 
града/општине у 

односу на број 
становника 

15.49 15.26 15.15 15.16 15.16 

     38,452,000.00  
     
11,340,000.00  

       
49,792,000.00  

Проценат грађана 

који добијају 
новчане накнаде и 

помоћи у натури у 
складу са Одлуком о 

социјалној заштити  
у односу на укупан 

број грађана  

12.99 12.99 12.60 12.60 12.60 

Подизање нивоа 

квалитета знања 

и задржавање 

младих 
стручњака 

Број студената који 
су остварили просек 

преко 9.5 у односу 
на укупан број 

стипендираних 

студената 

3/101 2/119 3/125 4/130 4/130 

Број студената који 

су остварили право 
на стипендију у 

текућој у односу на 
претходну годину 

98/103 119/98 125/119 130/125 130/125 

Побољшање 
животног 

стандарда 
избеглих, ИРЛ и 

повратника кроз 
програме 

стамбеног 
збињавања и 

економско 

оснаживање 

Укупан број 
породица ИЗБ 

којима је трајно 
решено стамбено 

питање  у односу на 
укупан број ИЗБ 

4/27 15/27 20/27 24/27 24/27 

Укупан број 

породица ИРЛ  
којима је трајно 

решено стамбено 

питање  у односу на 

укупан број ИРЛ  

1/37 1/37 2/37 8/37 8/37 

0901-

0001 

Једнократне 
помоћи и други 

облици помоћи 

1. Унапређење 
заштите 

сиромашних 

Број корисника 
једнократне новчане 

помоћи у односу на 

0.07 0.07 0.06 0.06 0.06        4,390,000.00    
         

4,390,000.00  
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укупан број грађана 
(нпр. набавка огрева 

и сл.) у односу на 
укупан број грађана 

Број грађана - 

корисника 
субвенција (нпр. 

комуналних услуга, 
услуга  превоза) у 

односу на укупан 
број грађана 

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Проценат грађана 

који добијају 
новчане накнаде и 

помоћ у натури у 
складу са Одлуком о 

социјалној заштити 
у односу на укупан 

број грађана  

7,56 7,63 7,56 7,24 7,24 

    

1. Социјално 
деловање - 

олакшавање 
људске патње 

пружањем 
неопходне 

ургентне помоћи 
лицима у 

невољи, 
развијањем 

солидарности 

међу људима, 

организовањем 
различитих 

облика помоћи 

Број 
дистрибуираних 

пакета за социјално 
угрожено 

становништво 

478 500 500 500 500 

       1,222,000.00    
         
1,222,000.00  

0901-

0005 

Подршка 
реализацији 

програма 
Црвеног крста 

Број прикупљених 

јединица крви 
632 640 650 660 670 

    

број лица 

обухваћених било 
којом врстом 

помоћи 

1210 1000 950 950 1050 

    
1. Унапређење 
популационе 

политике 

Број мера 
материјалне 

подршке намењен 
мерама локалне 

популационе 
политике (нпр. 

подршка 
материнству, 

подршка 
породиљама, 

накнада за 
новорођену децу) 

1 1 1 1 1 

       8,200,000.00    
         
8,200,000.00  

0901-

0006 

 Подршка деци и 

породицама са 
децом 

Број решења 109 120 130 130 130 

    

2. Обезбеђивање 

финансијске 
подршке за децу 

и породицу 

Број деце која 

примају финансијску 
подршку у  односу 

на укупан број деце 
у граду/општини 

165/794 117/789 150/798 150/798 150/798 

0901-

0007 

Подршка рађању 

и родитељству 

1. Финансијска 

подршка 
брачним и 

ванбрачним 
партнерима за 

остваривање 
потмства 

Број успешних 

покушаја 
0 1 1 1 1 

       5,000,000.00    
         

5,000,000.00  

Број донетих 
решења 

15 12 13 13 13 

Број живорођене 
деце 

0 0 1 1 1 

    
1. Подстицање 

развоја 
разноврсних 

социјалних  и 
других услуга у 

заједници 

Број удружења / 

хуманитарних 
организација које 

добијају средства из 
буџета 

града/општине 

8 2 4 4 4 

       1,000,000.00    
         

1,000,000.00  

0901-

0008 

Подршка социо-
хуманитарним 

организацијама 

Подстицање развоја 
разноврсних 

социјалних  и других 
услуга у заједници 

7 2 4 4 4 

0901-
0022 

Једнократна 
помоћ 

пензионерима 

1. унапређење 

положаја и 
заштите 

сиромашних 

пензиуонера 

Просечан износ 

помоћи у току 
године 

1200.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 

       5,500,000.00    
         
5,500,000.00  

просечан број 

корисника у текућој 
у односу на 

предходну годину 

650/690 800/650 900/900 900/900 900/900 

просечан број жена 
корисника 

једнократне 
помоићи 

400 450 500 500 500 

0901-

0025 

Студентске 

стипедије 

Подизање нивоа 
квалитета знања 

и задржавање 
младих 

стручњака 

Број студената који 

су остварили просек 
преко 9.5 у односу 

на укупан број 
стипендираних 
студената 

3/101 2/119 3/125 4/130 4/130 

     10,000,000.00    
       

10,000,000.00  
Број студената који 

су остварили право 
на стипендију у 

текућој у односу на 
претходну годину 

98/103 119/98 125/119 130/125 130/125 

0901-
0026 

Набавка 

грађевинског 

материјала за 
избегла лица на 

територији 
општине 

Лајковац 

1. Побољшавање 

животног 

стандарда 
избеглих лица у 

области 
становања као и 

подизања 

Број грађевинских 

пакета 
(кумулативно) 

19 22 26 28 30 

          275,000.00  
       
2,475,000.00  

         
2,750,000.00  

Број новозбринутих 

избегличких 
породица 

(кумулативно)  

19 22 26 28 30 
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здравствених 
услова живота 

ове циљне 
популације 

0901-
0027 

Набавка 

грађевинског 
материјала за 

интерно 
расељена лица на 

територији 
општине 

Лајковац 

1. Побољшавање 

животног 
стандарда 

интернорасељен
их лица у 

области 
становања као и 

подизања 
здравствених 

услова живота 

ове циљне 

популације 

Број грађевинских 

пакета(кумулативно) 
15 15 18 22 24 

          165,000.00  
       
1,485,000.00  

         
1,650,000.00  Број новозбринутих 

породица ИРЛ 
15 15 18 22 24 

0901-
0028 

Решавање 

стамбених 
потреба 

избеглица 
доделом пакета и 

грађевинског 
материјала 

Уговор о 
ГРАНТУ 

1. Побољшавање 
животног 

стандарда 
избеглих лица у 

области 
становања као и 

подизања 
здравствених 

услова живота 
ове циљне 

популације 

Број грађевинских 
пакета 

0 0 8 8 8 

  
       
4,320,000.00  

         
4,320,000.00  

Број новозбринутих 

избегличких 
породица  

0 0 8 8 8 

0901-

0029 

Економско 

оснаживање 

интерно 

расељених лица 
кроз доходовне 

активности 

1. Економско и 

материјално 

оснаживање 

породица 
интернорасељен

их лица 

Број додељених 
пакета 

помоћи(кумулатнив

но) 

21 21 23 25 27 

            60,000.00  
          

540,000.00  

            

600,000.00  Број новооснажених 

породица 
интернорасељених 

лица( кумулатнивно) 

21 21 23 25 27 

0901-

0030 

Куповина 
сеоских кућа са 

окућницом за 
интерно 

расељена лица и 
куповина 

грађевинског 
материјала за 

адаптацију 

1. Стамбено 
збрињавање 

породица ИРЛ и 
подизање  

стандарда 
живота ове 

мигрантске 
популације 

Број додељених 
стамбених објеката 

1 1 3 5 7 

          140,000.00  
       

1,260,000.00  

         

1,400,000.00  Број додељених 

пакета ГМ 
1 1 3 5 7 

0901-

0031 

Додела помоћи 

избеглицама за 
куповону сеоских 

кућа и куповина 
грађевинског 

материјала 

1. Стамбено 
збрињавање 

породица 
избеглих лица и 

подизање  
стандарда 

живота ове 
мигрантске 

популације 

Број кућа 0 7 7 12 12 

                         -    
       

1,260,000.00  

         

1,260,000.00  
Број додељених 
пакета ГМ 

0 7 7 12 12 

0901-
0032 

Пружање услуге 

помоћ у кући 
одраслим и 

остарелим 
лицима 

1. Обезбеђење 
одрживосати 

бриге о старим 
лицима на 

територији 
општине 

лајковац 

број корискима 
услуга 

0     30 30 30     0 

       2,500,000.00  
                         
-    

         
2,500,000.00  број акредитованих 

стручних радника 
0 3 3 3 0 

1801 
Програм 12.  
Здравствена 

заштита 

1. Унапређење 
здравља 

становништва 

Број лекара на 1000 
становника -

здравствена заштита 
одраслог 

становништва 

1 1 1 1 1 

     13,200,000.00  
                         

-    

       

13,200,000.00  

број опредељених 
пацијената 

13693 12594 12400 12300 12200 

1801-
0001 

 Функционисање 

установа 
примарне 

здравствене 
заштите 

1. Унапређење 
доступности, 

квалитета и 
ефикасности 

примарне 
здравствене 

заштите 

Проценат 

реализације планова 
инвестирања у 

објекте и опрему 
установа примарне 

здравствене заштите  

98,9% 90% 90% 90% 90% 

       1,200,000.00  
                         
-    

         
1,200,000.00  

Број лекара на 1000 
становника 

1 1 1 1 1 

    

1. Виши 

стандард 
здравствене 

заштите за све 
категоије 

становника 

Број опредељених 

пацијената у 
сеоским 

амбулантама 

2792 3000 3000 3000 3000 

       9,600,000.00    
         

9,600,000.00  1801-
0021 

Унапређење 
квалитета 

здравствене 
заштите на 

територије 
општине 

Лајковац 

Број прегледа од 

стране консултаната 
-секундарна 

здравствена заштита 

3406 7000 7000 7000 7000 

    
Број прегледаних 

неосигураних лица 
359 300 212 200 200 

1801-
0022 

  
1. Решавање 

проблема 
грејања 

Број котлова 2 2 2 2 2 

       2,400,000.00  
                         
-    

         
2,400,000.00  

Реконструкција 
котларнице Дома 

здравља 

Број поправки на 

котлу 
1 1 1 0 0 

1201 
Програм 13.  
Развој културе 

1. Подстицање 
развоја културе 

Број грађана у 
граду/општини у 

односу на укупан 
број установа 

културе 

7,737.50 7737.50 7737.50 7737.50 7737.50 

     38,320,257.00  
       
2,412,000.00  

       
40,732,257.00  

Укупан број 
посетилаца на свим 

културним 

6945 7150 7440 7570 7770 
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догађајима  који су 
одржани 

Укупан број  

удружења грађана из 
области културе 

11 5 8 8 8 

2. Остваривање 
јавног интереса 

из обласи 
информисања 

Број сати 

произведених и 
емитованих ТВ и 

радио садржаја који 
доприносе 

остварењу општег 
интереса 

128 58 80 80 80 

1201-
0001 

Функционисање 

локалних 

установа културе  

1. Обезбеђење 

редовног 
функционисања 

установа културе 

Број запослених у 

установама културе 

у односу на укупан 

број запослених у 
ЈЛС 

17/225 14/212 14/212 14/212 14/212      22,920,257.00  
          
802,000.00  

       
23,722,257.00  

1201-
0002 

Подстицаји 

културном и 
уметничком 

стваралаштву 

1.Унапређење 
разноврсности  

културне понуде 

Број програма и 

пројеката удружења 
грађана подржаних 

од стране 
града/општине 

11 5 8 8 8 

       1,000,000.00    
         
1,000,000.00  

број удружења који 

добијају средства из 
буџетa 

11 5 8 8 8 

1201-

0003 

Унапређење 

система очувања 
и представљања 

културно-

историјског 

наслеђа 

1. Унапређење 

очувања 
културно-

историјског 

наслеђа и 

верских објеката 

Број реализованих 

програма 
популаризације 

културно-
историјског наслеђа 

на нивоу локалне 
заједнице 

7 7 8 8 8        7,500,000.00  
       

1,610,000.00  

         

9,110,000.00  

1201-
0004 

 Остваривање и 

унапређивање 
јавног интереса у 

области јавног 
информисања   

1. Повећана 

понуда 
квалитетних 

медијских 
садржаја из 

области 
друштвеног 

живота локалне 
заједнице 

Број програмских 

садржаја подржаних 
на конкурисма 

јавног информисања 

1283 1149 1200 1300 1300 

4000000   4000000 
Број различитих 
тематских типова 

програма за боље 
информисање  

3 6 7 8 8 

1201-

0022 

Текуће поправке 

у културном 
центру-

Биоскопска сала, 
доња галерија 

1. Побољшање 
услова рада и 

пружања услуга 
корисницима 

проценат повећања 

посетилаца у односу 
на предходну годину 

5% 8% 16% 18% 20% 

2900000   2900000 

број одржаних 

пројекција 
28 30 36 40 44 

1301 
Програм 14.  
Развој спорта и 

омладине 

1. Обезбеђење 

услова за 
бављење 

спортом свих 
грађана и 

грађанки  
града/општине 

Број спортских 
организација преко 

којих се остварује 
јавни интерес у 

области спорта 

32 33 33 33 33 

     52,820,000.00  
   
165,657,000.0

0  

     
218,477,000.00  

Број жена чланова 
спортских 

организација и 
удружења 

130 149 170 170 170 

Број спроведених 

акција, програма и 
пројеката који 

подржавају активно 
и  рекреативно 

бављење спортом 

4 4 4 4 4 

2. Активно 

партнерство 

субјеката 
омладинске 

политике у 
развоју 

омладинске 
политике и 

спровођењу 
омладинских 

активности, као 
и у развоју и 

спровођењу 
локалних 

политика које се 
тичу младих 

% укључених 

младих у 

омладинске 
програме / пројекте 

у односу на укупан 
број младих у 

локалној заједници 

28 28 28 28 28 

Регистрован број 

волонтера 
45 45 48 50 52 

Стварање услова 

за унапређење и 
развој спортских 

активности кроз 
изградњу и 

опремање 
спортске 

инфраструктуре 

број новоизграђених 
спортских објеката 

5 5 6 6 6 

1301-

0001 

 Подршка 

локалним 
спортским 

организацијама, 
удружењима и 

савезима 

1. Обезбеђивање 
услова за рад и 

унапређење  
капацитета 

спортских 
организација 

преко којих се 

остварује јавни 

интерес у 
области спорта у 

граду/општини 

Број посебних 
програма спортских 
организација 

финансираних од 
стране 

града/општине  

2 1 2 2 2 

                         -    
     
24,000,000.00  

       
24,000,000.00  

Број годишњих 
програма спортских 

организација 

финансираних од 

стране 
града/општине 

45 37 40 41 41 

Број стипендираних 

категорисаних 
спортиста  

2 2 2 2 2 
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2. Унапређење 
рекреативног 

спорта 

Број програма 
којима се реализују 

активности из 
рекреативног спорта 

4 4 4 4 4 

Број програма 

омасовљења 
женског спорта 

3 4 5 5 5 

1301-
0004 

 Функционисање 

локалних 
спортских 

установа 

1. Обезбеђивање 
услова за рад 

установа из 

области спорта 

Број спортских 

организација који 
користе услуге 

установе из области 
спорта 

8 8 9 10 10 

     16,870,000.00  
       
4,387,000.00  

       
21,257,000.00  

Степен 

искоришћења 

капацитета установа 

50% 65% 80% 80% 80% 

Број одржаних 

спортских приредби 
у установама из 

области спорта 

3 4 5 6 6 

2. Редовно 

одржавање 
спортских 

објеката од 
интереса за 

општину 

Број постојећих 
функционалних 

спортских објеката 
за које установа 

врши одржавање  

5 5 8 9 9 

Површина 
одржаваних 

спортских терена 

22379,36 
m² 

22379,36 
m 

26500 m² 27000 m² 27000 m² 

1301-
0005 

 Спровођење 

омладинске 
политике   

1. Подршка 

активном 

укључивању 
младих у 

различите 
друштвене 

активности 

Број младих 
укључених у 

прграме КЗМ 

1600 1500 1500 2500 2500 

          500,000.00    
            
500,000.00  

Број младих жена 
укључених у 

програме КЗМ 

900 1000 1000 2000 2000 

Број младих из 
осетљивих група 

укључн у програме 
КЗм 

40 45 45 50 100 

1301-
0032 

Изградња 

затвореног 
базена 

1. Планско 

подстицање и 
креирање услова 

за бављење 
спортом за све 

грађане и 
грађанке 

општине 
Лајковац 

Број изграђених 

затворених базена 
0 2 2 2 2 

     32,450,000.00  

   

132,000,000.0
0  

     
164,450,000.00  

Проценат 
реализације  

5% 60% 100% 100% 100% 

1301-

0033 Клизалиште 

1.Повећати 

доступност 
садржаја за 

бављење 
спортом и 

рекреацијом 
свим грађанима 

општине 

површина објекта у 

м2 
0 600 600 0 0 

       3,000,000.00  

       

3,000,000.00  

         

6,000,000.00  

број дана 
изнајмљивања 

клизалишта 
0 90 90 0 0 

1301-
0034 

Завршетак радова 

на 
свлачионицама у 

Бајевцу  

1. Стварање 
услова за  развој 

спортских 
активности који 

поспешују дух 
омладине 

малтерисање објекта 
у м2 

0 306,90 306,90 306,90 306,90 

                         -    
          
150,000.00  

            
150,000.00  керамичарски 

радови у м2 
0 138,87 138,87 138,87 138,87 

1301-

0035 

Завршетак радова 
на свлачионици  

у Непричави 

1. Стварање 

услова за  развој 

спортских 

активности који 
поспешују дух 

омладине 

малтерисање објекта 

у м2 
0 306,90 306,90 306,90 306,90 

                         -    

       

2,120,000.00  

         

2,120,000.00  

керамичарски 
радови у м2 

0 138,87 138,87 138,87 138,87 

0602 

Програм 15.  
Опште услуге 

локалне 
самоуправе 

1. Одрживо 
управно и 

финансијско 
функционисање 

града/општине у 
складу 

надлежностима и 
пословима 

локалне 
самоуправе 

Суфицит или 
дефицит локалног 

буџета 

      
407,500,3

83.67  

350000000 
37000000
0 

3750000
00 

38000000
0 

   199,042,107.00  
     
21,150,000.00  

     
220,192,107.00  

Број донетих  аката 
органа и служби 

града/општине 

712 1932 1940 1945 1950 

Однос броја 
запослених у 

граду/општини и 
законом утврђеног 

максималног броја 
запослених 

225/225 225/225 212/212 212/212 212/212 

1. Стварање 

услова за 
локални развој 

месне заједнице 

нето површина 

објекта у м2 
0 0 370,31 370,31 370,31 

површина парцеле у 
арима 

0 0 60 60 60 

0602-
0001 

Функционисање 

локалне 
самоуправе и 

градских 
општина 

1. 

Функционисање 
управе 

Проценат решених  

предмета у 
календарској години 

(у законском року, 
ван законског рока) 

79.31 75 78 80 82 

   150,267,959.00  
       
3,500,000.00  

     
153,767,959.00  

Проценат 
попуњености радних 

места која 
подразумевају 

вођење управног 
поступка 

85.71 81.25 81.25 81.25 81.25 

0602-
0002 Месне заједнице 

1. Обезбеђено 

задовољавање 

потреба и 
интереса 

локалног 
становништва 

Број активних 

месних заједница у 
односу на укупан 

број месних 
заједница 

13/18 13/18 13/18 13/18 13/18 

          700,000.00    
            
700,000.00  % средстава који се 0.02 0.05 0.06 0.06 0.06 
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деловањем есних 
заједница 

издваја за рад 
Месних заједница 

0602-
0003 

 Сервисирање 
јавног дуга 

1. Одржавање 

финансијске 
стабилности 

града/општине и 
финансирање 

капиталних 
инвестиционих 

расхода 

Учешће издатака за 

сервисирање дугова 
у текућим 

приходима ≤ 15% 

1.70% 1.90% 0.00% 0.00% 0.00% 

     15,850,000.00  
     
16,650,000.00  

       
32,500,000.00  

Удео дугорочних 
дугова за 

финансирање 
капиталних 

инвестиционих 
расхода у укупном 

јавном дугу 
града/општине 

100% 100% 100% 100% 100% 

0602-
0004 

Општинско/градс
ко 

правобранилаштв
о 

1. Заштита 
имовинских 

права и интереса  
града/општине 

Број решених 

предмета у односу 
на укупан број 

предмета на 
годишњем нивоу 

140 143 146 150 153 

          853,000.00    
            
853,000.00  

Број правних 

мишљења која су 
дата органима  

града/општине, 
стручним службама 

и другим правним 
лицима чија 

имовинска и друга 
права заступа  

75 77 79 81 83 

0602-

0009 

Текућа буџетска 

резерва 
              

     13,556,148.00    

       

13,556,148.00  

0602-
0010 

 Стална буџетска 
резерва 

              
       1,000,000.00    

         
1,000,000.00  

0602-
0014 

Ванредне 
ситуације 

1. Изградња 

ефикасног 
превентивног 

система заштите 
и спасавања на 

избегавању 
последица 

елементарних и 
других непогода 

број припадника 

јединица ЦЗ у 
односу на укупан 

број  

112/15475 112/15475 
112/1547
5 

112/1547
5 

112/1547
5 

       1,215,000.00    
         
1,215,000.00  

Број обучених 
службених лица за 

реаговање у 
ванредним  

61 66 82 112 112 

0602-
0023 

Изградња сеоске 
куће у 

Пепељевцу- 
укључен и надзор 

1. Стварање 

услова за 
локални развој 

месне заједнице 

нето површина 

објекта у м2 
0 0 370,31 370,31 370,31 

     15,600,000.00    
       
15,600,000.00  

површина парцеле у 
арима 

0 0 60 60 60 

0602-

0024 

 Санација дела 
фасаде на згради 

општине  

1. Заштита 
зграде од 

руинирања 

Површина санираног 

дела фасада у м2 
0 120 120 120 120 

  

       

1,000,000.00  

         

1,000,000.00  

Број објеката на 
којима је вршена 

санација 

0 1 1 1 1 

2101 

Програм 16.  
Политички 

систем локалне 
самоуправе 

              

     26,435,500.00  
                         
-    

       
26,435,500.00  

2101-
0001   

Функционисање 
Скупштине 

1. 
Функционисање 

локалне 
скуштине 

Број усвојених аката  171 163 163 170 180 

     11,782,000.00    
       
11,782,000.00  

Број седница 

скупштине 
13 10 10 13 15 

Број седница 
сталних радних тела  

26 26 27 28 29 

2101-

0002 

Функционисање 

извршних органа 

1. 

Функционисање 
извршних органа 

Број усвојених аката 303 320 330 330 330 

     14,653,500.00    

       

14,653,500.00  

Број седница 

извршних органа 
26 35 35 35 35 

0501 

Програм 17.  

Енергетска 
ефикасност и 

обновљиви 
извори енергије 

1. Повећање 
удела 

обновљивих 
извора енергије у 

укупној 
потрошњи 

Удео обновљивих 

извора енергије у 
укупној потрошњи 

0 0 20% 20% 20% 

          600,000.00  
          
300,000.00  

            
900,000.00  

0501-

0021 

Изградња 

котларнице на 
биомасу школскo 

- спортскoг - 
здравственoг 

комплекса     

1. Повећање 

удела 
обновљивих 

извора енергије у 
укупној 

потрошњи 

снага у МW 0 0 3 3 3 

          600,000.00  

          

300,000.00  

            

900,000.00  

број  предвиђених 

објеката везаних за 
котларницу 

0 0 6 6 6 

Укупно    834,634,000.00  

   
435,901,810.0

0  

  
1,270,535,810.0

0  

 

 

1101 Програм 1.  Локални развој и просторно планирање 

Сврха: Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано 

на начелима  одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и 

рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја 

становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и 

унапређење вредности стамбеног фонда 
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Основ: Закон о планирању и изградњи, За Стратегија локалног одрживог развоја 

општине Лајковац у периоду од 2015-2025 године, Програм уређења 

грађевиског земљишта општине Лајковац, Закон о становању и одржавању 

зграда, Уговори о откупу и закупу станова, Програм коришћења мера 

стамбене подршке, Правилник о врсти, обиму и динамици активности 

текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма 

одржавања, Одлука о одржавању зграде о спољног изгледа зграде, условима, 

начину и критеријумима суфинансирања одржавања стамбених и стамбено-

пословних зграда на територији општине Лајковац 

Опис:  Израда планских докумената и усаглашавање постојећих са законом о 

планирању и изградњи и вршење послова на уређењу грађевинског 

земљишта, изградња, финансирање послова  из стамбене области 

Назив 

организационе 

јединице/Буџетски 

корисник: 

Општинска управа 

Одговорно лице за 

спровођење 

програмa: 

Миломир Негић, члан општинског већа задужен за урбанизам 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 
индикатора 

Вредност у 

базној 
години 

(2016) 

Очекива

на 
вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вреднос
т у 

2019. 

години 

Циљана 

вредност у 
2020. 

години 

Извор верификације 

1 

Просторни 

развој у 

складу са 
плановима 

Број 

усвојених 
планова 

детаљне 

регулације 

6 7 7 7 7 

Евиденција одељења 

за комунално-

стамбене и 
грађевинске послове, 

Одељење за 

урбанизам, Службени 

гласник 

Проценат 
површине 

покривен 

плановима 

детаљне 
регулације 

2,59% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 

Евиденција одељења 

за комунално-
стамбене и 

грађевинске послове, 

Одељење за 

урбанизам, Службени 
гласник 

              

               

  Циљ 

Индикатори  

Назив 

индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2016) 

Очекива
на 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 
вреднос

т у 

2019. 

години 

Циљана 

вредност у 

2020. 

години 

Извор верификације 

2 

Унапређење 
стамбеног 

положаја 

грађана 

Број 

домаћинстав
а којима је 

трајно 

решено 

стамбено 
питање у 

односу на 

број 

привремено 
расељених 

домаћинстав

а 

0/2 0/2 0/2 0/3 0/3 

Евиденција одељења 
за комунално-

стамбене и 

грађевинске послове 

Величина 

јавног 
55 55 55 55 55 

Евиденција одељења 

за комунално-
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стамбеног 
фонда 

стамбене и 
грађевинске послове 

              

 

Програмска активност: 1101-0001Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 

Функција: 620 - Развој заједнице 
Сврхa: Израда планских докумената из области урбанизма 
Основ: Закон о планирању и изградњи, Стратегија развоја општине Лајковац 2015-2025, Програм 

уређења грађевиског земљишта општине Лајковац за 2018. годину, 

Опис: Израда планских докумената из области урбанизма( усаглашавање просторног плана, 

планирање трасе државног пута Iб реда, план генералне регулације), израда 
катастастарско - топографких планова за потребе израде планске и техничке 

документације, пројекти препарцелације ПГОП и спров ођење у катастру, пројекти 

геодетског обележавања) 

Одговорно лице за 
спровођење прог. 

aктивности: 

Љубица Новаковић, начелник општинске управе 

 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор 

верификације 

1 

Повећање 
покривености 

територије 

планском и 

урбанистичком 
документацијом 

Број 

усвојених 

планова 
детаљне 

регулације  

6 7 7 7 7 

Евиденција 
Одељења за 

комунално 

стамбене и 

грађевинске 
послове/ Одељење 

за урбанизам, 

Службени гласник 

Проценат 

површине 
покривен 

плановима 

детаљне 

регулације 

2,59% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 

Евиденција 

Одељења за 

комунално 
стамбене и 

грађевинске 

послове/ Одељење 

за урбанизам, 
Службени гласник 

              

 

Програмска активност: 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем 

Функција: 620 - Развој заједнице 
Сврхa: Обављање архитектонске инжењерске делатности и осталих комуналних делатности општине 

Лајковац,  

Основ: Закон о јавним набавкама, Законом о планирању и изградњи,Програм уређења грађевиског 

земљишта општине Лајковац за 2017. годину, 

Опис: У оквиру ове програмске актинвности врши се техничка контрола и усаглашавање пројеката 
јавне намене, уређења јавних површина и школских установа, геомеханичка испитивања, 

геодетске услуге, набавка земљишта,  накнаде штета насталих изградњом путева и 

канализација, израду  извештја о затеченом стању за потребе озакоњења објеката 

Одговорно лице за 
спровођење прог. 

aктивности: 

Љубица Новаковић, начелник општинске управе 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност у 

2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Стварање услова за 

стављање у функцију 
грађевиског 

земљишта 

број пројеката 
техничке 

контроле  

0 0 4 5 5 

рачун са 

спецификацијом 
о извршеној 

техничкој 

контроли 
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број израђених 

пројеката  
0 2 4 5 5 

рачун са 
спецификацијом 

о извршеној 

техничкој 

контроли 

Површина 
прибављеног 

земљишта у m2 

0 13602 17504 17504 17504 

Извештај  и 

евиденција 
одељења за 

имовинско 

правне односе 

Програмска активност: 1101-0004 Социјално становање 

Функција: 610 - Стамбени развој        
Сврхa: Решавање стамбених потреба становништва 
Основ: Закон о становању и одржавању зграда, Програм мера стамбене подршке 

Опис: Финансирање активности у складу са Програмом мера стамбене подршке 

Одговорно лице за 

спровођење прог. 
aктивности: 

Љубица Новаковић, Начелник општинске управе 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор верификације 

1 

Планско 

управљање 

стамбеном 
подршком 

Број 
корисника 

стамбене 

подршке  

4 4 4 6 8 

Решење, Евиденција 
одељења за 

комунално-стамбене и 

грађевинске послове 

Број станова 

у јавној 

својини у 
режиму 

непрофитног 

закупа 

1 1 1 2 2 

Евиденција одељења 

за комунално 
стамбене и 

грађевинске послове 

              

 

Програмска активност: 1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда 
Функција: 610 - Стамбени развој 

Сврхa: Унапређење услова становања грађана 

Основ: Закон о становању и одржавању зграда, Правилник о врсти, обиму и динамици активности 
текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања, 

Одлука о одржавању зграде о спољног изгледа зграде, условима, начину и критеријумима 

суфинансирања одржавања стамбених и стамбено-пословних зграда на територији општине 

Лајковац 

Опис: У оквиру ове програмске активности врши се суфинансирање пројеката обавезног 

одржавања  спољног изгледа стамбених зграда на подручју општине Лајковац ради 
остваривања јавног интереса (суфинансирање фасада, хитне интервенције, редовно 

одржавање зграде).  

Одговорно лице за 

спровођење прог. 

aктивности: 

Љубица Новаковић, Начелник општинске управе 

  

Пројекат:1101-0023 Уређење простора испред зграде општине  Лајковац 

Функција: 660 - Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту  
Сврха: Урбанистичко уређење простора око  општине 

Основ: Закон о планирању и изградњи;  Програм уређења грађевиског земљишта општине 

Лајковац за 2018. годину, 

Опис: Поплочавање простора испред зграде општине, израда мобилијара, фонтане, рушење 

подијума. Планирана су средства за надзор над извођењем радова. 

Трајање пројекта: 2017-2018 

Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

Предраг Мирковић, Руководилац одељења за стамбено комуналне послове 
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  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор 

верификације 

1 

Уређење 

простора 

испред зграде 

општине 

број фонтане 0 0 1 1 1 
окончана 
ситуација 

површина 

простора који се 

поплочава у м2 

0 0 400 400 400 
окончана 
ситуација 

              

 
Пројекат:1101-0024 Изградња градског трга са елементима парковског уређења 

Функција: 660 - Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 
Сврха: Урбанистичко уређење простора 

Основ: Закон о планирању и изградњи;  Програм уређења грађевинског земљишта општине 

Лајковац за 2018. годину 

Опис: Пројекат је усмерен на обезбеђење новог, квалитетног и атрактивног простора у 

контексту постојеће урбане матрице, обавезно обезбеђење површине у оквиру јавног 

простора који је истовремено у функцији зеленила, и стварање услова за развој 

комплементарних садржаја и активности везаних за јавни простор. Пројекат обухвата 

израду техничке документације за изградњу градског трга са елементима парковског 
уређења, техничку контролу пројекта,  изградњу и надзор 

Трајање пројекта: 2018 

Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

Предраг Мирковић, руководилац одељења за комунално стамбене и грађевинске 

послове 
 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 
индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 
у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2020. 

години 

Извор 
верификације 

1 

Обезбеђење новог, 

квалитетног простора 

и стварање услова за 

развој 
комплементарних 

садржаја и активности 

везаних за јавни 

простор 

укупна 

површина 

у арима 

0 0 10 10 10 

окончана 

ситуација, 

грађевински 

дневник 

проценат 

зелених 
површина 

у односу 

на укупну 

површину 

0 0 30 30 30 

окончана 
ситуација, 

грађевински 

дневник 

              

 

Пројекат: 1101-0025 Замена камених плоча у Улици Владике Николаја 

Функција: 660 - Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 
Сврха: Уређење простора  

Основ: Закон о планирању и изградњи;  Програм уређења грађевиског земљишта општине Лајковац за 

2018. годину 

Опис: Пројекат обухвата замену општећених камени плоча у Улици владике Николаја-пешачка зона  

Трајање пројекта: 2018 

Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

Предраг Мирковић, Руководилац одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове 

 

  

 
Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вреднос
т у 

базној 

години 

(2016) 

Очекива
на 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност у 

2018. години 

Циљана 

вредност у 

2019. години 

Циљана 

вредност у 

2020. години 

Извор 

верифика

ције 

1 Побољша површина која 0 0 500 500 500 окончана 
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ње услова 
и 

подизање 

квалитета 

живота 
локалне 

заједнице 

се поплочава у 
м2 

ситуација 

димензије 
плоча 

0 0 
60х40,60х30,60
х20 

60х40,60х30,60
х20 

60х40,60х30,60
х20 

окончана 
ситуација 

              

 

1102 Програм 2.  Комунална делатност 

Сврха: Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и 

правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и 
континуитета;  Редовно, сигурно  и одрживо  снабдевање водом за пиће становника, 

уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама. 

Основ: Закон о комуналним делатностима, Закон о заштити животне средине, Закон о 

планирању и изградњи; Закон о водама,  Локални план управљања отпадом 2011-
2020, Одлука о условима, начину држања и заштите домаћих животиња на 

територији општине Лајковац, Одлука о одржавању чистоће на територији општине 

Лајковац за 2017. годину, Одлука о обављању делатности зоохогојене, Закон о 

ветеринарству,   Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац 2015-
2025, Програм заштите животне средине од 2015 до 2024., Програм уређења 

грађевиснког земљишта општине Лајковац за 2018. годину, Споразум о пословно-

техничкој сарадњи са ЈВП Србија воде 

Опис:  Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета 
живота становника на територији  кроз рационално обављање комуналних 

делатности и повећање обухвата пружања комуналних услуга. Финансирање 

пројектних активности које су у функцији егзистенцијалних потреба грађана 

Назив организационе 
јединице/Буџетски 

корисник: 

Општинска управа, ЈП "Градска чистоћа", Лајковац 

Одговорно лице за 

спровођење програмa: 

Радован Јовичић, члан општинског већа задужен за комуналне делатности 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 
Вредност у 
базној години 

(2016) 

Очекивана 
вредност у 2017. 

години 

Циљана вредност у 

2018. години 

Циљана вредност 

у 2019. години 

Циљана вредност 

у 2020. години 
Извор верификације 

1 

Повећање 

покривеност 
насеља и 

територије 
рационалним 

јавним 
осветљењем 

Укупан број 
светиљки које су 

замењене 
савременијим 

(кумулативно) 

1322 2022 2722 3422 4122 
Фактура са радним  
налогом 

Удео енергетски 
ефикасних сијалица 

у укупном броју 
сијалица јавног 

осветљења 

53% 30% 30% 30% 30% 
Фактура са радним  
налогом 

              

               

  Циљ 

Индикатори  

Назив 
индикатора 

Вредност у 

базној години 
(2016) 

Очекивана 

вредност у 
2017. години 

Циљана 

вредност у 
2018. години 

Циљана 

вредност у 
2019. години 

Циљана вредност 
у 2020. години 

Извор верификације 

2 

Повећање 
покривеност 

територије 
комуналним 

делатностима 

одржавања јавних 

зелених површина, 
одржавања чистоће 

на површинама 
јавне намене и 

зоохигијене 

Број м2 јавних 

зелених 
површина на 

којима се 
уређује и 

одржава 
зеленило у 

односу на 
укупан број м2 

јавних зелених 
површина 

116404/150000 116404/150000 116404/150000 130000/150000 130000/150000 план чишћења ЈП Градска чистоћа  

Број м2 

површина 

јавне намене 

где се одржава 
чистоћа у 

односу на 
укупан број м2 

јавне намене 

70544/90000 70544/90000 70544/90000 70850/90000 70850/90000 
Евиденција Одељење за комунално стамбене 
 и грађевинске послове и ЈП Градска чистоћа  

Процентуална 
покривеност 

територије 
општине 

Лајковац 
услугом 

зоохигијене 

100 100 100 100 100 Евиденција комуналне инспекција 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив 

индикатора 

Вредност у 

базној години 
(2016) 

Очекивана 

вредност у 
2017. години 

Циљана 

вредност у 
2018. години 

Циљана 

вредност у 

2019. 

години 

Циљана вредност у 

2020. години 
Извор верификације 

3 
Повећање 
покривености 

корисника и 

Проценат 
домаћинстава 

обухваћених 

66.24% 66.24% 66.63% 68.45% 70.41% 
Евиденција и Извештај ЈП Градска чистоћа, 
 Републички завод за статистику 
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територије 
квалитетним 

услугама 
водоснабдевања 

услугом у 
односу на 

укупан број 
домаћинстава 

Број 

насељeних 
места 

обухваћених 
услугама у 

односу на 
укупан број 

насеља 

6 6 9 9 10 Евиденција и Извештај ЈП Градска чистоћа 

            Евиденција и Извештај ЈП Градска чистоћа 

 

Програмска активност  1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 

Функција: 640 - Улична расвета 

Сврхa: Унапређење квалитета живота становника на територији града кроз општине и стварање услова за 
економски развој кроз обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности, повећање 

 обухвата пружања комуналних услуга и развој комуналне инфраструктуре 

Основ: Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним набавкама, Закон о планирању и изградњи, 

 Програму за унапређење услова живота локалне заједнице, Програм уређења грађевинског земљишта 
општине Лајковац за 2018.г. 

Опис: У оквиру ове програмске активности врши се финасирање трошкова јавне расвете по мерним местима, 

набавка резервних делова и осталог електроматеријала за потребе јавне расвете, услуге одржавања 

адаптације  и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају  
саобраћајне и друге површине јавне намене, радови на електроенергетским инсталацијама, трошкови 

атеста и прикључака, легализације, набавка бројила и сл. 

Одговорно лице за 

спровођење прог. 
aктивности: 

Љубица Новаковић, начелник општинске упаве 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност у 

2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Ефикасно и 

рационално 
спровођење јавног 

осветљења и 

минималан негативан 

утицај на животну 
средину 

Укупан број 

светиљки које су 
замењене 

савременијим 

(кумулативно) 

1322 2022 2722 3422 4122 
Фактура са 
радним 

налогом 

Удео енергетски 

ефикасних сијалица 

у укупном броју 
сијалица јавног 

осветљења 

53% 30% 30% 30% 30% 

Фактура са 

радним 
налогом 
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Програмска активност 1102-0002- Одржавање јавних зелених површина 
Функција: 540 - Заштита биљног и животињског света  и крајолика     

Сврхa: Обезбеђивање рационалног обављања комуналне делатности са што већом обухватношћу становништва 

и  територије општине Лајковац и побољшања квалитета живота становништва успостављањем 

ефикасног система комуналних услуга 
Основ: Закон о комуналним делатностима, Одлука о одржавању чистоће на територији општине Лајковац, 

Програм заштите животне средине од 2015 до 2024., Програм уређења грађевиснког земљишта општине 

Лајковац за 2018.год , План кошења и одржавања јавних зелених површина на територији општине 

Лајковац, План сађења и одржавања цвећа на јавним површинама, План одржавања дрвореда, травњака, 
украсног шибља и зеленила 

Опис: Одржавање јавних зелених површина је уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и 

санација зелених, рекреативних површина и приобаља.  Овом програмском активношћу обухватају се 

послови који се односе на кошење и одржавање јавних и зелених површина на територији општине 

Лајковац, озелењавање јавних површина, сађење цвеће на јавним зеленим површинама и жардињерама 
различитог облика  и њихово одржавање,  одржавање дрвореда, травњака, украсног шибља, зеленила и 

слично. Сађење цвећа врши се у пролеће  и у јесен са адекватном применом мера које се односе на 

одржавање, окопавање, загртање, ђубрење и заливање.  

Одговорно лице 
за спровођење 

прог. 

aктивности: 

Љубица Новаковић, Начелник општинске управе 

    
 

 

Програмска активност 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

Функција: 510 - Управљање отпадом        
 

Сврхa: Повећање нивоа хигијене на јавним површинама на територији општине Лајковац 

Основ: Закон о комуналним делатностима, Одлука о одржавању чистоће на територији општине Лајковац, План 

чишћења и улица и тротоара  

Опис: Ова програмска активност обухвата чишћење улица града и других јавних површина. План чишћења  је 

усмерен ка редовном чишћењу јавних површина и то: улица и тротоара, тргова, површина занатског 

центра односно пословних објеката, који су у општој употреби, уклањање прашине, наноса папира, 

лишћа и сличног материјала, пражњење корпи за отпатке и одношење отпадног материјала из истих, 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност у 

базној години 
(2016) 

Очекивана 

вредност у 
2017. години 

Циљана 

вредност у 
2018. години 

Циљана 

вредност у 
2019. години 

Циљана 

вредност у 
2020. години 

Извор 

верификације 

1 

Максимална 
могућа 

покривеност 

насеља и 

територије 
услугама 

уређења и 

одржавања 

зеленила 

Број м2 
јавних 

зелених 

површина 

на којима 
се уређује 

и одржава 

зеленило у 

односу на 
укупан 

број м2 

зелених 

површина 

116404/150000 116404/150000 116404/150000 130000/150000 130000/150000 

Фактуре 
добављача; 

План сађења 

и одржавања 

цвећа на 
јавним 

површинама, 

план 

одржавања 
дрвореда, 

травњака 

украсног 

шибља, 
зеленила; 

План кошења 

и одржавања 

јавних 
зелених 

површина на 

територији 

општине 
Лајковац 

Укупна 

дужина 

дрвореда ( 

у метрима) 

1950 1950 1950 2100 2200 

Евиденција 
ЈП "Градска 

чистоћа, 

фактуре 

добављача, 
ситуације 
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машинско чишћење и одношење отпадног материјала из истих, машинско чишћење и прање јавних 

површина односно прање целе површине тротоара и коловоза. 

Одговорно лице за 
спровођење прог. 

aктивности: 

Љубица Новаковић, Начелник општинске управе 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Максимална 

могућа 

покривеност 

насеља и 
територије 

услугама 

одржавања 

чистоће јавних 
површина 

Степен покривености 

територије услугама 
одржавања чистоће 

јавно-прометних 

површина (број улица 

које се чисте у односу 
на укупан број улица 

у граду/општини) 

38/57 38/57 38/57 38/57 38/57 

Евиденција 
ЈП "Градска 

чистоћа, 

фактуре 

добављача, 
ситуације 

              

              

 

Програмска активност 1102-0004 Зоохигијена  
Функција: 540 - Заштита биљног и животињског света  и крајолика     

   

Сврхa: Смањење броја паса луталица на улици  и спречавање заразних болести изазваних 

штеточинама, инсектима  и угинулим животињама 
Основ: Закон о комуналним делатностима, Закон о заштити животне средине, Локални план 

управљања отпадом 2011-2020, Одлука о условима, начину држања и заштите домаћих 

животиња на територији општине Лајковац, Одлука о одржавању чистоће на територији 

општине Лајковац за 2017. годину, Одлука о обављању делатности зоохогојене, Закона 
о ветеринарству 

Опис: У оквиру ове програмске активности обезбеђена су средства за хватање, збрињавањe, 

ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса) у 

прихватилиште за животиње, као и за накнаде штете од уједа паса/мачака  луталица. 
Општина Лајковац сваке године врши спровођење акције уништавања штеточина-

пацова и мишева на јавним површинама, отвореним каналима  и у домаћинствима 

везаним на канализациону мрежу  кроз два сезонска третмана: током априла месеца 

(пролећни третман), током септембра месеца (јесењи третман); Дератизацију изводи 
стручна екипа биолошким производом који се налази на листи агенције за хемикалије и 

биоциде.  У оквиру ове програмске активности врши се нешкодљиво уклањање и 

транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, као и  дезинсекција 

коју изводи стручни тимна јавним површинама 2 пута годишње ( пролећни и летњи 
третман). 

Одговорно лице за 

спровођење прог. 

aктивности: 

 Љубица Новаковић, Начелник општинске управе 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 
у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2020. 

години 

Извор 
верификације 

1 

Унапређење 

заштите од 
заразних и 

других 

болести које 

преносе 
животиње 

Просечан  број 

ухваћених и 

збринутих паса и 

мачака луталица 
годишње 

32 60 50 45 40 

Записници 

комуналне 

инспекције, 
рачун 

Јавне површине на 

којима је рађена 

дератизација (у км2) 

24 24 24 24 24 

Извештај 

стручне куће, 

записник 

комуналне 
инспекције 

Број пријављених 
уједа од паса и 

мачака луталица од 

стране оштећених  

60 50 45 40 35 
Поднете пријаве 

за накнаду штете 
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  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016.) 

Очекивана 

вредност 
у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2020. 

години 

Извор 
верификације 

2 

Унапређење 
заштите од 

заразних и 

других 

болести које 
преносе 

инсекти 

Број извршених 

запрашивања за 

сузбијање комараца и 

крпеља  

2 2 2 2 2 
Извештај 

стручне куће 

Количина утрошеног 

материјала по 
јединици површине 

(кг) 

140 250 250 250 250 
Извештај 
стручне куће 

              

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016.) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

3 

Ефикасно 

уклањање 
животињског 

отпада 

број записника о 

нерегуларном 
третману 

животињског отпада 

0 0 0 0 0 

Евиденција 

комуналне 
инспекције 

Број уклоњених 

угинулих животиња  
23 50 45 40 35 

Записник 

комуналне 

инспекције, 

рачун 

              

 

  

Програмска активност 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 
Функција: 630 - Водоснабдевање        

Сврхa: Редовно, сигурно  и одрживо  снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења 

и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама 

Основ: Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи, Програм субвенција ЈП " 
Градска чистоћа" , Одлука о условима и начину умањења цена комуналних услуга , Одлука о 

интервентном снабдевању водом, Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 

2018. годину 

Опис: У оквиру ове програмске активности планира се израда  техничке документације, техничка 
контрола и усаглашавање пројеката водоснабдевања, изградња система водоснабдевања на 

територији општине Лајковац, израда прикључака на водоводну мрежу, набавка и уградња 

водомера на 12 мерних места на магистралном цевоводу, изградња бунара у циљу  обезбеђивања 

снабдевања  пијаћом вододом становника у насељима у којима није развијен водоводни систем;  
субвенције ЈП Градска чистоћа", за покриће губитака воде у мрежи,  

Одговорно лице за 

спровођење прог. 

aктивности: 

Предраг Мирковић, Руководилац Одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове                                                                                                                     

Мирослав Лукић, Директор ЈП"Градска чистоћа" за део субвенција за покриће губитака воде у 

мрежи 
 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 
у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2020. 

години 

Извор 
верификације 

1 

Решавање 

проблема 

водоснабдевања 
на територији 

општине 

Лајковац 

Број изграђених 

дубинских 

бунара(кумулативно) 

5 7 7 8 9 

окончана 

ситуација, 

грађевински 

дневник 

Израђена техничка 

документација(број 

пројеката) 

8 0 7 10 12 

рачун са 
спецификацијом 

о броју 

примљених 

пројеката 

              

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 
Вредност 

у базној 

Очекивана 

вредност 

Циљана 

вредност 

Циљана 

вредност 

Циљана 

вредност 

Извор 

верификације 
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години 
(2016.) 

у 2017. 
години 

у 2018. 
години 

у 2019. 
години 

у 2020. 
години 

2 

Смањење 
губитака у 

водоводној 

мрежи на 

територији 

општине 

Лајковац 

Проценат губитка 

воде у мрежи 
61 66 62 59 57 

ЈП Градска 
чистоћа - 

водоводна 

служба 

Број санираних 

кварова у мрежи 
598 604 620 610 580 

ЈП Градска 

чистоћа - 

водоводна 

служба 

дужина замењених 

цеви 
300 83 400 480 570 

ЈП Градска 
чистоћа - 

водоводна 

служба 

 

Пројекат: 1102-0105 Повезивање постојећег цевовода Словац-Ратковац са црпном станицом Словац и 

повезивање од Оштриковца са постојећим цевоводом 
Функција: 630 - Водоснабдевање        

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу 

територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем 

ефикасног система комуналних услуга 
Основ: Закон о планирању и изградњи, Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. 

годину 

Опис: У оквиру овог пројекта планира се извођење радова на повезивању постојећег цевовода Словац-

Ратковац РЕ Ø 225  са црпном станицом Словац и повезивање  постојећег цевовода Ø 90 од 
Оштриковца са постојећег цевовода Ø 225, као и  повзивање локалног цевовода у Ратковцу на 

затварачницу ПК Оштриковац. Планирана су средства за надзор над извођењем радова. 

Трајање пројекта: 2017-2018 

Одговорно лице за 
спровођење пројекта: 

Предраг Мирковић, Руководилац Одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове     

 

 

 
 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 
у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 
вредност у 

2017. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Решавање 

проблема 

снабдевања 

пијаћом водом 
МЗ Словац, 

Ратковац и 

Придворица 

Број месних заједница 

којима је решен 

проблем 
водоснабдевања 

0 0 3 9 9 

окончана 

ситуација, 

записник о 
примопредаји 

дужина изграђеног  

цевовода у м 
0 0 1730 1730 1730 

окончана 
ситуација, 

записник о 

примопредаји 

              

 

Пројекат: 1102-0106 Изградња водоводне мреже Пепељевац-Стрмово-Придворица 1 фаза 

Функција:  630 - Водоснабдевање        

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу 
територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва 

успостављањем ефикасног система комуналних услуга 

Основ: Закон о планирању и изградњи, Програм уређења грађевинског земљишта општине 

Лајковац за 2018. годину 
Опис: Изградња водоводне мреже Пепељевац-Стрмово-Придворица у циљу наставка на 

колубарски регионални систем за водоснабдевање  . Планирана су средства за  

надзор над извођењем радова. 
Трајање пројекта: 2018 

Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

Предраг Мирковић, Руководилац Одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове     

 

Циљ* 
Индикатори** 

Назив Вредност Очекивана Циљана Циљана Циљана Извор 
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индикатора у базној 
години 

(2016) 

вредност 
у 2017. 

години 

вредност 
у 2018. 

години 

вредност 
у 2019. 

години 

вредност 
у 2020. 

години 

верификације 

Решавање проблема 

водоснабдевања на 

територији општине 

Лајковац за 

Пепељевац, Стрмово 

и Придворицу 

Број месних 

заједница којима 

је решен 

проблем 
водоснабдевања 

0 0 3 3 3 

окончана 

ситуација, 

записник о 

примопредаји 

дужина 

изграђеног  

цевовода у м 

0 0 5000 5000 5000 

окончана 

ситуација, 

записник о 

примопредаји 

              

 

Пројекат: 1102-0107 Водоснабдевање дела општине Лајковац-Изградња водоводне мреже у Јабучју - I фаза 

Функција:  630 - Водоснабдевање 

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу 
територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем 

ефикасног система комуналних услуга 

Основ: Закон о планирању и изградњи, Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 

2018. годину 
Опис: Изградња водоводне мреже у Јабучју-прва фаза, у циљу решавања проблема водоснабдевања 

села Јабучје, по завршетку техничке документације. Планирана су средства за  

надзор над извођењем радова.  

Трајање пројекта: 2017-2018 
Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

Предраг Мирковић, Руководилац Одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове     

 

Пројекат: 1102-0108 Изградња затворене градске пијаце 
Функција: 660 - Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту   

     

Сврха: Побољшање услова и подизање квалитета живота локалне заједнице 

Основ: Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018.годину, Закон о комуналним 
делатностима, Закон о планирању и изградњи. 

Опис: Изградњом градске пијаце увећавају се капацитети пијаце и формирају потпуно нови садржаји. 

Њихово архитектонско решење одговара амбијенталном подручју  овог дела града, технолошко-

оптимално савременом начину трговине и потребама корисника пијаце, све време водећи рачуна о 

најновијим стандардима о безбедности хране. Пројектом је обухваћена израда техничке 
документације за изградњу градске пијаце, техничка контрола пројекта, изградња затворене пијаце и 

надзор. 

Трајање пројекта: 2018 

Одговорно лице за 
спровођење пројекта: 

Предраг Мирковић, Руководилац Одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове     

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 
индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 
у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2020. 

години 

Извор верификације 

1 

Адекватан 

квалитет пружених 
услуга уређивања, 

одржавања и 

коришћења пијаца 

површина 

објекта у м2 
0 0 300 300 300 

окончана ситуација, 

грађевински дневник 

број тезги 0 0 20 20 20 
окончана ситуација, 

рачун 

              

 
 

Пројекат: 1102-0109 Улагање у санацију и чишћење водотокова на територији општине Лајковац 

Функција: 560-Заштита животне средине некласификована на другом месту 

Сврха: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом 
према водама 

Основ: Закон о заштити животне средине,  План управљања отпадом, Програм уређења 

грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. годину; Програм заштите 

животне средине општине Лајковац 2015-2024, Закон о водама, Споразум о 
пословно-техничкој сарадњи са ЈВП Србија воде 



26.12.2017. године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                         Број   11 

 

281 

 

Опис: Уређење речног тока колубаре са каменим набачајем на кориту реке, због 

регулације речног тока, заштите ерозивног подручја у приобаљу и заштите 

локланих некатегорисаних путева поред обала водотокова.  
Трајање пројекта: 2017-2018 

Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

Предраг Мирковић, Руководилац Одељења за комунално-стамбене и грађевинске 

послове     

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор верификације 

1 

Предузимање 

мера ради 

спречавања 
даље 

деградације 

природних 

вредности 

дужина канала 
у 

м(кумулативно) 

0 370 670 970 970 
окончана 
ситуација,грађевинска 

књига 

машинско 

скидање наноса 
0 2572 2000 2000 0 

окончана 

ситуација,грађевинска 

књига 

              

 

Пројекат: 1102- 0110 Наставак изградње Регионалног цевовода за транспорт чисте воде од резервоара Оштриковац у 

Словцу ка Лајковцу, Убу и Лазаревцу 

Функција:630 - Водоснабдевање 
Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу 

територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем 

ефикасног система комуналних услуга 

Основ: Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи,  Програм уређења 
грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. годину,Закључак са састанка у вези 

планирања финансијских средстава за израду пројектне документације  за наставак 

Регионалног цевовода за транспорт чисте воде од резервоара Оштриковац у Словцу ка 

Лајковцу, Убу и Лазаревцу 
Опис: Израда техничке документације за наставак изградње регионалног цевовода за транспорт опште 

воде од резервоара Оштриковац у Словцу ка Лајковцу, Лазаревцу и Убу, суфинансирање 

пројекта, суфинансирање пројекта Регионалног јавног предузећа „Колубара Стубо-Ровни“ 

Трајање пројекта: 2018 
Одговорно лице 

за спровођење 

пројекта: 

Предраг Мирковић, Руководилац Одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове     

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор 

верификације 

1 

Решавање 

проблема 

водоснабдевања 
на територији 

општине 

Лајковац 

дужина 
цевовода у м 

0 0 5000 5000 5000 
окончана 
ситуација 

проценат 

учешћа 

општине 
Лајковац у 

изради 

техничке 

документације 

0 0 16,67% 16,67% 16,67% 

Закључак са 
састанка у вези 

планирања 

финансијских 

средстава за 
израду 

пројектне 

документације  

за наставак 
Регионалног 

цевовода за 

транспорт 
чисте воде од 

резервоара 

Оштриковац у 

Словцу ка 
Лајковцу, Убу и 

Лазаревцу 

              

 
1501 Програм 3.  Локални економски развој 
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Сврха: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног 

амбијента за привлачење инвестиција. 

Основ: Закон о контроли државне помоћи, Закон о локалној самоуправи, Закон о 
запошљавању и осигурању за случај незапослености,Закон о регионалном 

развоју, Уредба о правилима за доделу државне помоћи, Уредба о начину и 

поступку пријављивања државне помоћи, Правилник о методологији израде 

годишњег извештаја о додељеној државној помоћи, Стратегија локалног 
одрживог развоја општине Лајковац 2015-2025, Локални акциони план 

запошљавања, Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020. 

година 

Опис:  Спровођење мера активне политике запошљавања и мере подршке МСП, 
расподела средстава по конкурсима 

Одговорно лице за спровођење 

програмa: 

Младен Бајић, члан општинског већа задужен за приватно предузетништво и 

цивилну заштиту 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вред

ност 

у 
базно

ј 

годин

и 
(2016

) 

Очеки

вана 
вредн

ост у 

2017. 

годин
и 

Циљ

ана 

вред
ност 

у 

2018. 

годи
ни 

Циљ

ана 

вред
ност 

у 

2019. 

годи
ни 

Циљ

ана 

вред
ност 

у 

2020. 

годи
ни 

Извор 

верификације 

1 

Повећање 
конкурентности 

локалне привреде и 

смањење стопе 

незапослености 

број  подржаних пројеката 

предузетника малих и 

средњих предузећа  

0 3 3 3 3 

Извештај о 

додељеној 

државној 

помоћи/евиденциј
а надлежног 

Одељења 

број евидентираних 

незапослених лица на 

евиденцији НСЗ (по 

месецима и полу; у месецу 
октобру) 

1022 963 963 963 963 евиденција НСЗ 

Број спроведених пројеката 
за МСП посредством 

АРРОКО 

0 2 5 5 5 
Извештај АРРОК-
а, пријаве и 

документација. 

               

  Циљ 

Индикатори  

Назив индикатора 

Вред

ност 

у 
базно

ј 

годин

и 
(2016

) 

Очеки

вана 
вредн

ост у 

2017. 

годин
и 

Циљ

ана 
вред

ност 

у 

2018. 
годи

ни 

Циљ

ана 
вред

ност 

у 

2019. 
годи

ни 

Циљ

ана 
вред

ност 

у 

2020. 
годи

ни 

Извор 

верификације 

2 

Повећање запослености 

жена на територији 

општине Лајковац 

број незапослених жена на 

територији општине 

Лајковац (отобар месец) 

634 555 550 550 550 евиденција НСЗ 

број запослених жена са 

евиденције (октобар месец) 
6 10 11 11 11 евиденција НСЗ 

              

 

Општина Лајковац је усмерена ка одрживом повећању запослености. Један од приоритета  политике запошљавања 

јесте запошљавање жена, кроз спровођење политике једнаких могућности за све на тржишту рада ( нарочито за теже 
запошљива лица и рањиве категорије на тржишту рада). На евиденцији Националне службе за запошљавање већи је 

број незапослених жена  од броја незапослених мушкараца. У општини Лајковац  у октобру 2017. године од укупно 

963 незапослена лица 555 су жене(извор: Национална служба за запошљавање). Циљ општине је да се кроз различите 

програме смањи број незапослених жена. 
 

Програмска активност 1501-0001 Унапређење привредног инвестиционог амбијента 

Функција:  411 - Општи економски и комерцијални послови      

Сврхa: Одрживи друштвено-економски развој 
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Основ: Закон о регионалном развоју, Уговор о годишњој чланарини, Анекс бр 1/16 уговора 

о годишњој чланарини бр 39/12 од 27.03.2012. године 

Опис: Овом програмском активношћу обухваћена је финансијска подршка (чланарина) 
агенцији за регионални развој у спровођењу активности на изради и јачање 

капацитета на локалном и регионалном нивоу, стварању предуслова за одрживи 

развој територије, стратешко планирање на регионалном и локалном нивоу, 

индетификацији, припреми и имплементацији пројекта, подршка МСПП сектору. 
Одговорно лице за 

спровођење прог. 

aктивности: 

Љубица Новаковић, начелник општинксе управе 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Јачање 

капацитета 

на локалном 

и 
регионалном 

нивоу 

Број 

пружених 
информација 

о отвореним 

позивима 

домаћих и 
страних 

донатора и 

број 

одржаних 
промоција 

позива и 

програма за 

финансирање 
локалних и 

регионалних 

пројеката 

20 20 20 20 20 

Е маил, позивна 

писма, агенда, 

списак учесника, 

слике. 

Број 

стратешких 

докумената и 
акционих 

планова на 

локалном 

нивоу у чијој 
припреми и 

доношењу је 

била 

укључена 
АРРОКО 

1 0 1 1 1 
ИЗзвештај АРРОК-

а 

              

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив 

индикатора 

Вредност 
у базној 

години 

(2016.) 

Очекивана 
вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

2 

Подршка 

МСПП 

сектору 

Број 

пружених 

информација 
о отвореним 

позивима 

домаћих и 

страних 
донатора и 

број 

одржаних 
промоција 

позива и 

програма за 

финансирање 
пројеката 

МСПП 

сектора 

1000 1000 1000 1000 1000 

Е маил, позивна 

писма, агенда, 

списак учесника, 

слике. 
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Број 
одржаних 

обука за 

МСПП 

сектор и 
почетнике у 

бизнису 

5 10 10 10 10 
Списак учесника , 

слике 

              

   

Програмска активност: 1501-0002 Мере активне политике запошљавања 

Функција: 412 - Општи послови по питању рада  

Сврхa: Повећање запослености и социјална инклузија 

Основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ,ЛАПЗ, Национална стратегија 
запошљавања за период 2011-2020. година 

Опис: Програми и мере запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености општине Лајковац у 

складу са програмима и мерама активне политике запошљавања 

Одговорно лице за 
спровођење прог. 

aктивности: 

Љубица Новаковић, начелник Општинске управе Лајковац 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор верификације 

1 

Повећање 

запослености 
и социјална 

инклузија  

број предвиђених 

програма активне 
политике 

запошљавања по 

Локалном акционом 

плану за 
запошљавање 

3 4 2 2 2 

Локални акциони 

план за 

запошљавање 

број газдинстава 

корисника субвенције 

за запошљавање у 
пољопривреди 

7 5 0 0 0 

 Одлука о 
одобравању 

програма субвенција 

за запошљавање 

регистрованим 
пољопривредним 

газдинствима  

              

       
Програмска активност 1501-0003- Подстицаји за развој предузетништва 

Функција: 411 - Општи економски и комерцијални послови      

  

Сврхa: Развој малих и средњих предузећа и предузетника 
Основ: Закон о контроли државне помоћи, Уредба о правилима за доделу државне помоћи, Уредба о 

начину и поступку пријављивања државне помоћи,Правилник о методологији израде годишњег 

извештаја о додељеној државној помоћи, Стратегија локалног одрживог развоја општине 

Лајковац за период 2015.-2025. година 
Опис: Додела субвенција предузетницима, малим и средњим предузећима у складу са прописима којима 

се уређује додела државне помоћи 

Одговорно лице за 

спровођење прог. 
aктивности: 

Љубица Новаковић, Начелник општинске управе 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 
у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 
вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2020. 

години 

Извор верификације 

1 

Подизање 

капацитета малих 
и средњих 

предузећа и 

предузетника 

кроз финансијску 
подршку  

број 

корисника 

субвенција 

0 3 3 3 3 

Извештај о 
додељеној државној 

помоћи/ евиденција 

надлежног Одељења 
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1502 Програм 4.  Развој туризма 

Сврха: Унапређење туристичке понуде у граду/општини. 
Основ: Стратегија локалног развоја општине Лајковац 

Опис:  Програмом развоја туризма обезбеђује се финансирање развоја, очувања и заштите туристичких 

вредности на територији општине Лајковац, као и послова од значаја за развоја информативно - 

пропагандне и промотивне делатности у туризму. Програм спроводи Туристичка организација 
општине Лајковац 

Назив организационе 

јединице/Буџетски 

корисник: 

Туристичка организација општине Лајковац 

Одговорно лице за 

спровођење програмa: 

Милутин Ранковић, дирекотор Туристичке организације 

 
 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 
у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2020. 

години 

Извор 
верификације 

1 

Повећање 

смештајних 

капацитета 

туристичке 
понуде 

Проценат пораста 

регистрованих 

пружалаца услуга 

ноћења у 
граду/општини 

1 1 1 1 1 Извештај ТООЛ 

Број 
новорегистрованих 

кревета 

25 25 25 25 25 Извештај ТООЛ 

              

               

  Циљ 

Индикатори  

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

2 
Повећање 
прихода од 

туризма 

Проценат повећања 
укупног броја гостију   

415 
гостију 

5% 5% 5% 5% 

књига гостију 

Виг ларк хаусе 
Лајковац 

Пораст прихода од 

боравишне таксе 
45780 20000 21000 22050 23150 

Евиденција 
одељења за 

буџет и 

финансије 

              

 

Програмска активност 1502-0001-Управљање развојем туризма 

Функција: 473 - Туризам 

Назив организационе 
јединице/Буџетски 

корисник: 

Туристичка организација општине Лајковац 
  

  

Сврхa: Унапређење туристичке понуде у граду/општини 

Основ: Стратегија локалног развоја општине Лајковац 
Опис:  У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за финансирање трошкова 

функционисања Туристичке организације општине Лајковац: плате и додаци запослених, 

доприности, и други трошкови за запослене,  стални трошкови у које спада и закуп опреме који је 

од посебног значаја за организовање манифестација које организује ТООЛ, услуге по уговорима 
међу којима је и котизације за учешће на сајмовима што ТООЛ користи за сајам Туризма у 

Београду и других торшкови 

Одговорно лице за 

спровођење прог. 
aктивности: 

Милутин Ранковић, дирекотор Туристичке организације 

 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 
у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 
вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 
Повећање 

квалитета 

Број уређених и на 

адекватан начин обележених 
70% 80% 90% 100% 100% 

Извештај 

ТООЛ 
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туристичке 
понуде и 

услуге 

(туристичка сигнализација) 
туристичких локалитета у 

граду/општини у оносу на 

укупан број локалитета 

Проценат реализације 

програма развоја туризма 

града/општине у односу на 
годишњи план 

100% 100% 100% 100% 100% 
Извештај 

ТООЛ 

              

 

 
Програмска активност 1502-0002 - Туристичка промоција 

Функција: 473 – Туризам 

Назив организационе 

јединице/Буџетски 
корисник: 

Туристичка организација општине Лајковац 

  
  

Сврхa: Унапређење туристичке понуде у граду/општини 

Основ: Стратегија локалног развоја општине Лајковац 

Опис: Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање активности 
Турисичке организације општине Лајковац на промовисању туристичких потенцијала 

општине Лајковац - Организација туристичко информативно - пропагандне, маркетиншке и 

промотивне делатности, културне, спортске и др. манифестације од интереса за унапређење 

туризма општине Лајковац, - обезвеђење пропагандно - информативних средстава којима се 
популаришу и афирмишу могућности општине Лајковац и туристички потенцијали 

Одговорно лице за 

спровођење прог. 

aктивности: 

Милутин Ранковић, дирекотор Туристичке организације 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Адекватна 

промоција 

туристичке 

понуде 
града/општине 

на циљаним 

тржиштима 

Број догађаја који 

промовишу 
туристичку понуду 

града/општине у 

земљи и/или 

иностранству на 
којима учествује ТО 

града/општине 

12 14 14 14 14 
Извештај 

ТООЛ 

Број  дистрибуираног 

пропагандног 

материјала 

500 550 700 600 600 
Извештај 

ТООЛ 

Број одржаних 

промотивних акција 

са  партнерским 
организацијама  

4 6 6 6 6 
 Извештај 

ТООЛ 

 
 

0101 Програм 5.  Развој пољопривреде 

Сврха: Унапређивање пољопривредне производње у граду/општини. 
Основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривредном земљишту, закон о начину 

и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по 

основу земљишног фонда и конфискацијом неизвршених обавеза и обавеза из обавезног откупа 

пољопривредних производа, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац у периоду  
2015 -2025 година, Закон о шумама, Закон о одбрани од града, Закон о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју. 

Опис:  Израда нацрта програма, његово упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење 

програма, израда извештаја о реализацији програма, издавање решења о промени намене 
пољопривредног земљишта. 
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Одговорно лице за 

спровођење програмa: 

Горан Гавриловић, члан општинског већа задужен за пољопривреду и село 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност у 

2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор 

верификаци

је 

1 

Раст 

производње 

и 
стабилност 

дохотка 

произвођач

а 

број корисника мера 

пољопривредне политике 

предвиђјених годишњим 

програмом 

7 7 9 10 11 

Извештај о 

реализацији 

програма 

Број мера пољопривредне 

политике предвиђених 

годишњим програмом 

5 5 6 6 7 

Извештај о 

реализацији 

програма 

              

 

Програмска активност 0101-0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 

Функција: 421 - Пољопривреда 
 

Сврхa: Унапређење знања и вештина пољопривредних произвођача 

Основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривредном земљишту, закон о начину и 

условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу 
земљишног фонда и конфискацијом неизвршених обавеза и обавеза из обавезног откупа 

пољопривредних производа, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац у периоду  

2015 -2025 година. 

Опис: Организовање радионица, практична настава на терену, теориска предавања и посете сајмовима и 
стручним манифестацијама из области пољопривреде и руралног развоја 

Одговорно лице за 

спровођење прог. 

aктивности: 

Љубица Новаковић, Начелник општинске управе 

 

 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност у 

2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Стварање 

услова за 
развој и 

унапређење 

пољопривредне 

производње 

Број едукација 

намењених 
пољопривредним 

произвођачима на 

територији 

града/општине 

10 15 16 17 18 

Извештај 

надлежног 

одељења 

Број учесника 
едукација 

140 200 210 220 230 

Извештај 

надлежног 
одељења 

              

 

Програмска активност 0101-0002 Мере подршке руралном развоју 
Функција: 421 - Пољопривреда 

Сврхa: Оснаживање и орживи развој пољопривредних газдинстава на подручју општине 

Основ: 
Закон о пољопривреди и руралном развоју и закон о подстицајима у пољопривреди и руралном 

развоју 

Опис: Расподела средстава предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавни позиве 

Одговорно лице за 

спровођење прог. 
aктивности: 

Љубица Новаковић, Начелник општинске управе 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор 

верификације 

1 Унапређење Број 95 100 105 110 115 Извештај о 
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руралног 
развоја 

регистрованих 
пољопривредних 

газдинстава који 

су корисници 

кредитне 
подршке у 

односу на 

укупан број 

пољопривредних 

газдинстава 

реализацији 
програма 

Број 
регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава која 

су корисници 
мера руралног 

развоја 

предвиђених 

годишњим 
програмом 

103 110 130 140 150 

Извештај о 

реализацији 
програма 

              

 

Пројекат: 0101-0023- Противградна заштита 
Функција: 320 - Услуге противпожарне заштите 

Сврха: Превенција негативних последица изазваних елементарним непогодама на 

пољопривредним усевима  

Основ: Закон о одбрани од града 
Опис: Набавка ракета за противградну заштиту и исплата накнаде стрелцима 

Трајање пројекта: 1 година 

Ознака за капитални пројекат: (статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус 

имовинско правних односа, решени или нерешени) 
Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

Љубица Новаковић, Начелник општинске управе 

 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор 

верификације 

1 

Очување 

квалитета 

пољопривредних 

производа 

Број набављених 
ракета од стране 

општине 

30 30 30 30 30 
Извештај 

радарског центра 

Број испаљених 

ракета 
45 30 30 30 30 

Извештај 

радарског центра 

Проценат планираних 

средстава у буџету 

намењених за 

противградну 
заштиту 

          Одлука о буџету 

 
Пројекат: 0101-0024 Пошумљавање 

Функција: 422 - Шумарство 

Сврха: Подизање општекорисних функција шуме и очување биодиверзитета на територији општине, 

смањење загађености ваздуха и штетних ефеката буке и ветра, стварање повољних услова за здравље 
становништва, спорт и рекреацију, као и ради естетског квалитета урбаног пејзажа 

Основ: Закон о шумама 

Опис: Набавка садница шумског дрвећа у циљу подизања ветрозаштитног појаса 
Трајање пројекта: 1 година  

Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

Љубица Новаковић, Начелник општинске управе 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор верификације 
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1 

Одрживо 

управљање и 
коришћење 

шумских ресурса 

Број 
набављених 

садница 

34 51 50 60 60 
Извештај о 
реализацији програма 

шума 

Пошумљена 

површина (ха) 
0.06 0.3 0.3 0.4 0.4 

Извештај о 

реализацији програма 

шума 

              

 

Пројекат: 0101-0021 Изложба крава 

Функција: 421 - Пољопривреда 

Сврха: Унапређење говедарства 

Основ: Закон о постицајима и руралном развоју 

Опис: Организација изложбе говеда сименталске расе 

Трајање пројекта: 1 година 

Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 
Љубица Новаковић, Начелник општинске управе 

                

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор верификације 

1 

Демонстрација 
генетског 

потенцијала говеда 

сименталске расе и 

унапређење истог 

Укупан број 
изложених грла 

110 105 120 130 130 
Извештај центра за 
пољопривреду 

Лајковац 

Број изложених 

грла са 

територије 

општине 
Лајковац 

25 50 60 65 65 

Извештај центра за 

пољопривреду 

Лајковац 

              

 

 
0401 Програм 6.  Заштита животне средине 

Сврха: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према 

животној средини;  Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама;  Одрживо 

управљање отпадом. 
Основ: Закон о заштити животне средине,Закон о управљању отпадом,Закон о заштити од буке у 

животној средини ,Закон о заштити ваздуха,Закон о заштити природе,Закон о водама,Закон 

о планирању и изградњи,Национали програм заштите животне средине РС,План управљања 

отпадом општине Лајковац 2011-2020, Програм заштите животне средине општине 
Лајковац 2015-2024,Програм примарне селекције отпада општине Лајковац, Програм 

уређења грађевинског земљишта општине Лајковац,  План управљања заштићеним добром 

Храст цера у Врачевићу 2015-2019. године 

Опис:  Овим програмом је обухваћена израда нацта Програма коришћења средстава буџетског 
фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на 

сагласност,спровођење усвојеног Програма, праћење загађивача на територији општине и 

ажурирање регистра, одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну 

средину, издавање дозвола за управљање неопасним отпадом на територији општине , 
управљање природним вредностима, управљање отпадним водама( израда планске 

документације, изградња канализационе мреже на територији општине  Лајковац, изградња 

погона за пречишћавање отпадних вода, квалитетно пружање услуга физичким и правним 

лицима у  одвођењу отпадних вода, увођење у систем једног дела града у сакупљање и 
одлагање отпада на територији општине,  управљање осталим врстама отпада, уништавање 

амброзије на јавним површинама на територији општине Лајковац, 

Назив организационе 

јединице/Буџетски 
корисник: 

Општинска управа, ОШ "Миле Дубљевић", ЈП "Градска чистоћа", Дом здравља Лајковац, 

РЕЦ "Еко Тамнава", Д.О.О. УБ 

Одговорно лице за 

спровођење програмa: 

Бојан Лукић, члан општинског већа задужен за заштиту животне средине, образовање, 

културу и заштиту људских и грађанских права 
 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016) 

Очекива

на 
вредност 

у 2017. 

Циљан

а 
вредно

ст у 

Циљан

а 
вредно

ст у 

Циљан

а 
вредно

ст у 

Извор 
верификације 
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години 2018. 
години 

2019. 
години 

2020. 
години 

1 

Унапређење стања 

животне средине,заштита 

природних ресурса и 

здравља људи кроз 

планско и систематско 

решавање проблема 

животне средине и 

извршавање обавеза које 
произилазе из прописа и 

стратешких 

докумената,планова и 

програма које је донела 
Република Србија 

број 
реализованих/број 

планираних 

пројеката из 

Програма 
коришћења 

средстава 

буџетског Фонда за 

заштиту животне 
средине општине 

Лајковац 

22/36 14/23 15/15 20/23 25/27 

Извештај о 
коришћењу 

средстава 

буџетског 

фонда за 
заштиту 

животне 

средине 

општине 
Лајковац 

% буџета који се 

издваја за Програм 

коришћења 

средстава 
буџетског фонда за 

заштиту  животне 

средине општине 

Лајковац 

23.43 14.15 13.89 14 14 

Одлука о 

буџету 

општине 

Лајковац,Завр
шни рачун 

општине 

Лајковац 

              

               

  Циљ 

Индикатори  

Назив индикатора 

Вредност 
у базној 

години 

(2016) 

Очекива

на 
вредност 

у 2017. 

години 

Циљан

а 
вредно

ст у 

2018. 

години 

Циљан

а 
вредно

ст у 

2019. 

години 

Циљан

а 
вредно

ст у 

2020. 

години 

Извор 

верификације 

2 
Унапређење управљања 

отпадним водама 

Број домаћинстава  
прикључен на јавну 

канализацију  

1965 1965 2200 2300 2500 

Извештај ЈП 

Градска 
чистоћа и  ЈП 

Лајковац 

услуге 

Проценат 

становништва 

прикљученог на 
постројења за 

пречишћавање 

отпадних вода из 

јавне канализације 

са примарним, 

секундарним и 

терцијарним 

третманом у 
односу на укупан 

број становника на 

територији 

града/општине 

16,67% 16,67% 38,89% 40% 40% 

Извештај 

Одељења за 

комунално 

стамбене 

послове 

              

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност 
у базној 

години 

(2016) 

Очекива
на 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљан

а 
вредно

ст у 

2018. 

години 

Циљан

а 
вредно

ст у 

2019. 

години 

Циљан

а 
вредно

ст у 

2020. 

години 

Извор 

верификације 

3 

Обезбеђивање 

прописаних мера и 
активности за заштиту 

природног добра  

Број подручја која 
су проглашена 

заштићеним 

подручјем III 

категорије 

1 1 1 1 1 

Извештај 
Завода за 

заштиту 

природе 

              

              

               
  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора Вредност Очекива Циљан Циљан Циљан Извор 
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у базној 
години 

(2016) 

на 
вредност 

у 2017. 

години 

а 
вредно

ст у 

2018. 

години 

а 
вредно

ст у 

2019. 

години 

а 
вредно

ст у 

2020. 

години 

верификације 

4 

Унапређење управљања 

комуналним и осталим 

отпадом 

Број „дивљих“ 

депонија 
22 22 22 22 22 

рачун са 

радним 
налогом 

Количина 

прикупљеног 

осталог отпада у 

тонама 

562 562 540 500 450 

рачун са 

радним 

налогом 

количина 

одложеног 

медицинског 
отпада 

1697.4 1800 1800 1800 1800 
Извештај Дома 

здравља 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекива

на 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљан

а 

вредно

ст у 
2018. 

години 

Циљан

а 

вредно

ст у 
2019. 

години 

Циљан

а 

вредно

ст у 
2020. 

години 

Извор 

верификације 

5 
Унапређење  квалитета 
елемената животне  

средине 

Број дана у току 

године с 

прекорачењем 

граничних 
вредности 

квалитета ваздуха 

8 0 6 4 3 
Извештаји 

стручне куће  

број мерних места 

преко дозвољене 

граничне врдности 

измерене буке у 
односу на укупан 

 број мерних места 

4/5 3/5 3/5 2/5 2/5 
Извештаји 

стручне куће  

              

 
Програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине 

Функција: 530 - Смањење загађености 

Сврхa: Очување квалитета елемената животне средине 

Основ: Закон о заштити животне средине, Закон о заштити ваздуха, Закон о заштити од буке, 

Програм заштите животне средине у периоду 2015-2024. године 

Опис: У оквиру ове програмске активности врши се мерење емисије штетних и опасних 

материја у ваздуху 2 пута годишње и мерење емисије штетних и опасних материја на 

котларници Дома здравља. Мониторинг буке  у животној средини врши се 3 пута 
годишњ. Може се вршити ванредно мерење штетних и опасних материја у ваздуху, као и 

мониторинг буке по налогу еколошког инспектора. 

Мере и поглавље 

преговора о 
приступању ЕУ: 

(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију) 

Одговорно лице за 

спровођење прог. 

aктивности: 

Љубица Новаковић, Начелник општинске управе 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 
индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 
у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2020. 

години 

Извор 
верификације 

1 

Праћење у 

складу са 

прописаним 

законским 

обавезама 

број мерења у 

години које је 

извршила 
стручна кућа  

6 8 8 8 8 
Извештај 

стручне куће 

број мерења са 
резултатима 

изнад 

4 1 1 1 1 
Извештај 
стручне куће 
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дозвољених 
вредности 

              

 

Програмска активност 0401-0003 Заштита природе 
Функција: 540 - Заштита биљног и животињског света  и крајолика     

   

Сврхa: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према 

животној средини 

Основ: Закон о заштити природе, План управљања заштићеним природним добром - Храст цера у 

Врачевићу 2015-2019 

Опис: Обезбеђивање материјалних предуслова за очување заштићеног природног добра Храст 

цера у Врачевићу; мере и активности у циљу заштите и очувања заштићеног природног 
добра: биолошко-техничке мере, прихрањивање, хемијско третирање, санација делова 

стабла у случају појаве трулежи и редовно одржавање заштићене површине  

Одговорно лице за 

спровођење прог. 
aктивности: 

Невенка Јевтић, директор ОШ "Миле Дубљевић" 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 
у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 
вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Обезбеђивање 

прописаних 
мера и 

активности за 

заштиту 
природног 

добра  

Број сечења сувих 

грана у току 

године 

2 3 3 3 3 

извештај 

основне 

школе 

Број кошења 

површине око 
храста 

5 4 4 4 4 

извештај 

основне 
школе 

Број 
прихрањивања 

минералним 

ђубривом и 

хемијских 
третирања против 

болести 

штеточина 

2 2 2 2 2 

извештај 

основне 
школе 

 

Програмска активност: 0401-0004 Управљање отпадним водама 

Функција: 520 - Управљање отпадним водама        
Сврхa: Стварање услова за одрживо управљање отпадним водама и пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода 

Основ: Закон о планирању и изградњи, Закон о комуналним делатностима, Закон о заштити 

животне средине, Програм субвенција ЈП "Лајковац услуге", План уређења грађевинског 
земљишта општине Лајковац за 2018. годину, Програм  заштите животне средине општине 

Лајковац од 2015-2024 године. 

Опис: Ова програмска активност усмерена је на израду пројектно техничке документације, 

техничку контролу пројеката и усаглашавање пројектне документације  како би се створили 
услови за реконструкцију постојеће и изградњу нове канализационе мреже; Доградњу, 

рекострукцију и изградњу делова  канализације на територији општине Лајковац са 

надзором; квалитетно пружање услуга физичким и правним лицима у одвођења 

атмосферских и отпадних вода, прикључци на канализациону мрежу, изградња црпних 
станица 

Одговорно лице за 

спровођење прог. 

aктивности: 

Предраг Мирковић, Руководилац одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 
у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 
вредност у 

2017. 

години 

Циљана 
вредност у 

2018. 

години 

Циљана 
вредност у 

2019. 

години 

Циљана 
вредност у 

2020. 

години 

Извор верификације 

1 

Унапређење и 

изградња 

канализационе 
мреже на 

укупна 

дужина 

изграђене 
канализационе 

78 81,86 87,41 92 97 

окончана 

ситуација,грађевински 

дневник, обрачунски 
лист грађевинске 
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територији 
општине 

Лајковац 

мреже у км 
(кумулативно) 

књиге, републички 
завод за статистику 

пречник цеви 
кишне и 

фекалне  

канализације 

Ø 

Ø250,Ø400 Ø250,Ø400 Ø250,Ø400 Ø250,Ø400 Ø250,Ø400 

окончана 
ситуација,грађевински 

дневник, обрачунски 

лист грађевинске 

књиге 

број 

изграђених 

црпних 

станица 

0 0 2 2 2 

окончана 

ситуација,грађевински 

дневник, обрачунски 

лист грађевинске 

књиге 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив 
индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016.) 

Очекивана 

вредност у 
2017. 

години 

Циљана 

вредност у 
2018. 

години 

Циљана 

вредност у 
2019. 

години 

Циљана 

вредност у 
2020. 

години 

Извор верификације 

2 

Максимална 

могућа 

покривеност 

корисника и 
територије 

услугама 

уклањања 

отпадних вода 

Проценат 

домаћинстава 

обухваћених 

услугом у 
односу на 

укупан број 

домаћинстава 

38,43 38,43 43,03 44,98 48,89 

ЈП Градска чистоћа, 

Републички завод за 
статистику 

Проценат 

покривености 

територије 
услугама 

прикупљања и 

одвођења 

отпадних вода 
(мерено кроз 

број насеља у 

односу на 

укупан број 
насеља) 

16,67% 16,67% 38,89% 40% 45% 

Извештај одељења за 

комунално стамбене 
послове 

              

 

Програмска активност 0401-0005 Управљање комуналним отпадом  
Функција: 510 - Управљање отпадом        

Сврхa: Стварање услова за изградњу санитарно уређене депоније комуналног отпада ''Каленић'' и 

финасијску подршку ИПА фонда ЕУ  и изгрању сакупљачке станице 

Основ: Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Програм примарне селекције 
отпада општине Лајковац, Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-2025, 

Mеморандум о разумевању између Кабинета потпредседника Владе за ЕУ интеграције везан за 

припрему пројектно-техничке документације Регионалног центра за управљање отпадом са 

депонијом "Каленић" као и споразума за успостављање система за интегрално управљање 
комуналним отпадом за Колубарски регион између  Министарства животне средине, Министарства 

за европске интеграције, Министарства рударства и енергетике, РЕЦ "Еко - Тамнава ", д.о.о. УБ и 

11 градова и општина учесника у заједничком пројекту.  Уговор о оснивању привредног друштва 

РЕЦ "Еко - Тамнава", д.о.о УБ, Закључак Владе РС којим се Пројекат Регионалне депоније 
комуналног отпада ''Каленић'' утврђује као пројекат од значаја за Републику Србију (Влада РС 05 

бр. 352-9288/2014 од 21.08.2014.), План и програм пословања Привредног друштва РЕЦ ''Еко-

Тамнава'' д.о.о. Уб, План уређења, Стратегија управљања отпадом за период од 2010-2019. године; 

Регионални план управљања отпадом за 11 општина Колубарског региона  
Опис: Израдом урбанистико-техничке, пројектне и студијске документације као и решавањем имовинско 

правних односа на ликацији за изградњу испуњени су неопходни услови за изградњу елемената 

Колубарског регионалног система за интегрално управљање отпадом, изградњу санитарно уређене 
Регионалне депоније комуналног отпада "Каленић" као и за подршку националних и ИПА фондова 

ЕУ. Израда пројеката за грађевинску дозволу и израда ревизије Регионалног плана управљања 

отпадом су приоритетне активности од значаја за стратешко планирање и изградњу елемената 

регионалног система за интегрално управљање отпадом, за усаглашавање детаља регионалног 
система са пројектованим моделом из пост скрининг докумената за преговарачко поглавље 27. као 

и за изградњу елемената пратеће регионалне комуналне инфраструктуре 

Одговорно 

лице за 
спровођење 

Зоран Петровић, директор РЕЦ "Еко - Тамнава ", д.о.о.  
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прог. 

aктивности: 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор 

верификације 

1 

Изградња 
Регионалне 

депоније "Каленић" 

и усаглашавање 

документације са 
законском 

регулативом у 

области управљања 

отпадом 

број усклађених 

докумената са 

законском 

регулативом у 

области 
управљања 

отпадом 

0 0 1 1 1 

Извештај о 

пословању 

предузећа 

% учешћа 

општине Лајковац 

у инвестицији 

капиталног 
пројекта депоније 

Каленић 

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

План 

пословања 

предузећа 

              

 
Програмска активност 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада 

Функција: 510 - Управљање отпадом 

Сврхa: Одрживо управљање отпадом 

Основ: Закон о заштити животне средине, План управљања отпадом,План уређења грађевинског земљишта 
општине Лајковац за 2018. годину,  

Опис: У оквиру ове програсмке активнсоти врши се безбедно управљање медицинским отпадом из дома 

дом здравља; Чишћење дивљих депонија у граду и соским месним заједницама  које се врши у 

периоду март-новембар текуће године 
Одговорно лице за 

спровођење прог. 

aктивности: 

Љубица Новаковић, Начелник општинске управе 

Др Љиљана Молеровић, директор Дома здраваља-за део одвожења медицинског отпада 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор верификације 

1 

Одрживо 
управљање 

осталим 

врстама 

отпада 

Број 
очишћених 

„дивљих“ 

депонија  

22 22 22 22 22 рачун са радним налогом 

Количина 

прикупљеног 

осталог 
отпада 

562 562 540 500 450 рачун са радним налогом 

              

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив 

индикатора 

Вредност 
у базној 

години 

(2015.) 

Очекивана 
вредност 

у 2016. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2019. 

години 

Извор верификације 

2 

Одрживо 

управљање 

медицинским 
отпадом 

количина 

одложеног 

медицинског 
отпада 

1697.4 1800 1800 1800 1800 Извештај Дома здравља 

        

 

Пројекат: 0401-0020 Изградња фекалног колектора у индустријској зони 1  

Функција: 520 - Управљање отпадним водама 
Сврха: Ефикасно управљање фекалним отпадом 

Основ: Закон о планирању и изградњи, Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-2024, План 

уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. годину 
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Опис: Изградња фекалног колектора у Индустријској зони I  са надзором и техничка документација 

Трајање пројекта: 2016-2018 

Одговорно лице за 
спровођење 

пројекта: 

Предраг Мирковић, Руководилац одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор верификације 

1 

Решавање 

проблема  

одвођења 

фекалног отпада 
у Индустријској 

зони 

Дужина 

колектора у м 
0 1123 1123 1123 1123 

окончана 

ситуација,грађевински 
дневник 

Пречник цеви 
DN 

0 400 400 400 400 
окончана 
ситуација,грађевински 

дневник 

              

 
Пројекат: 0401-0021 Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Словац 

Функција: 520 - Управљање отпадним водама        

Сврха: Управљање фекалним отпадом 

Основ:  Закон о планирању и изградњи,Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-
2024, План уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. годину 

Опис: Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и пратеће инфраструктуре, трафо-

станица, водоводне и канализационе мреже, телекомуникационих водова,прикључак фекалне 

канализације Словац на ППОВ Словац 
Трајање пројекта: 2017-2018 

Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

Предраг Мирковић, Руководилац одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове 

 
 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 
у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2020. 

години 

Извор 
верификације 

1 

Решавање 

проблема 

одвођења 
отпадних 

вода на 

територији 

општине 
Лајковац 

% становника 

којима се решава 

питање одвођења 

отпадних вода у 
односу на укупан 

број становника 

0 0 6 6 6 

окончана 

ситуација, 

грађевински 
дневник 

 Површина 

изграђеног објекта у 

м2 

0 0 125 125 125 

окончана 

ситуација, 

грађевински 

дневник 

капацитет 
постројења(ЕС) 

0 0 300 300 300 

окончана 

ситуација, 
грађевински 

дневник 

 

Пројекат: 0401-0022 Набавка судова за одлагање отпада 

Функција: 510 - Управљање отпадом        

Сврха: Организовано сакупљање и одлагање отпада 
Основ: Закон о комуналним делатностима ЛЕАП, Закон о заштити животне средине, План 

управљања отпадом 

Опис: Набавка судова за одлагање отпада 

Трајање пројекта: У 2018 год. 
Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

Мирослав Лукић ,директор ЈП " Градска чистоћа" Лајковац 

 

  Циљ* Индикатори** 
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Назив 

индикатора 

Вредност 
у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 
вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Увођење у систем 

једног дела града 
у  

организовано 

сакупљање и 

одлагање  
отпада на 

територији 

општине 

број канти од 

140л 
300 300 180 300 150 

Евиденција 
предузећа ЈП 

"Градска 

чистоћа" 

број контејнера 

од 1.1 метар 

кубни  

10 10 10 10 20 

Евиденција 

предузећа ЈП 

"Градска 
чистоћа" 

број контејнера 
од 5  метара 

кубних 

0 0 5 0 3 

Евиденција 
предузећа ЈП 

"Градска 

чистоћа" 

 
Пројекат: 0401-0023 Погон за пречишћавање отпадних вода-реконструкција  

Функција: 520 - Управљање отпадним водама        

Сврха: Стављање у функцију погона за пречишћавању отпадних вода 

Основ:  Закон о планирању и изградњи, Програм заштите животне средине општине Лајковац 
2015-2024, План уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2017. годину 

Опис: мере санације и ревитализације централног постројења за пречишћавање отпадних вода 

према објектима и  врстама радова, пројекат изведеног стања и технички пријем 

Трајање пројекта: 2017-2018 
Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

Предраг Мирковић, Руководилац одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове 

 

Пројекат: 0401-0025 Уништавање амброзије на урбаном делу територије општине Лајковац Функција: 560 - Заштита 
животне средине некласификоване на другом месту 

Сврха: спречавање ширења алергија изазваних коровском биљком амброзијом 

Основ: Закон о заштити животне средине, Програм заштите животне средине општине Лајковац 

2015-2024., Одлука о одржавању чистоће на територији општине Лајковац 
Опис: Уништавање амброзије механичким и хемијским путем на јавним површинама кроз два 

сезонска третмана (хемијски пролећни и механички летњи) 

Трајање пројекта: 2017 

Одговорно лице за 
спровођење пројекта: 

Љубица Новаковић, начелник општинске управе 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Спречавање 

ширења 

коровске 
биљке на 

јавним 

површинама  

број 

третираних 
површина 

10 13 13 13 13 

извештај стручне 

куће, евиденција 

комуналне 
инспекције 

број 
третмана на 

годишњем 

нивоу 

3 2 2 2 2 

извештај стручне 
куће, евиденција 

комуналне 

инспекције 

              

 

 

Пројекат: 0401-0026 Фекална мрежа и постројење за пречишћавање отпадних вода у Боговађи 

Функција: 520 - Управљање отпадним водама 

Сврха: Ефикасно управљање фекалним отпадом 

Основ: 
 Закон о планирању и изградњи,Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-

2024, План уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. годину 

Опис: Фекална мрежа и постројење за пречишћавање отпадних вода у Боговађи са надзором 

Трајање пројекта: 2018 

Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 
Предраг Мирковић, Руководилац одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове 

 

  Циљ* Индикатори** 
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Назив 

индикатора 

Вредност 
у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 
вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2020. 

години 

Извор верификације 

1 

Максимална 

могућа 

покривеност 

корисника и 

територије 

услугама 

уклањања 

отпадних вода 

дужина 

фекалне 
мреже у м 

0 0 200 200 200 

окончана 

ситуација,грађевински 

дневник, обрачунски 
лист грађевинске 

књиге 

број 

становника 

покривених 

услугом 

0 0 600 600 600 

окончана 

ситуација,грађевински 

дневник,обрачунски 

лист грађевинске 
књиге 

              

 

0701 Програм 7.  Путна инфраструктура 
Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној 

самоуправи. 

Основ: Закон о javnim путевима,  Закон о планирању и изградњи, Закон о безбедности саобраћаја 

на путевима, Програм коришћења средстава од казни за прекршаје, Стратегија локалног 
одрживог развоја општине Лајковац од 2015-2025 године, Програм уређења грађевинског 

земљишта општине Лајковац за 2018. годину 

Опис:  Реализација активности по Програму коришћења средства од новчаних казни за собраћајне 

прекршаје, одржавање саобраћајне инфраструктуре и изградња  према донетом Програму 
коришћења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. годину и планској 

документацији, израда техничке документације. 

Назив организационе 

јединице/Буџетски 
корисник: 

Општинска управа 

Одговорно лице за 

спровођење програмa: 

Аца Мештеровић, Члан општинског већа задужен за инфраструкутру 

 
 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вред
ност 

у 

базно

ј 
годин

и 

(2016

) 

Очеки

вана 

вредн

ост у 
2017. 

годин

и 

Циљ

ана 

вред

ност 
у 

2018. 

годи

ни 

Циљ

ана 

вред

ност 
у 

2019. 

годи

ни 

Циљ

ана 

вред

ност 
у 

2020. 

годи

ни 

Извор верификације 

1 

квалитетно и 
квантитативно унапредити 

саобраћајну 

инфраструктуру  

Дужина изграђених 

саобраћајница које 
су у надлежности 

општине у км 

112 113 116 118 120 

Извештај Одељења за 

комунално стамбене 
и грађевинске 

послове 

стање путне мреже 

асфалтирани/укупна 

мрежа %    

89,60 90,40 92,8 94,40 96,00 

Извештај Одељења за 

комунално стамбене 

и грађевинске 

послове 

              

               

  Циљ 

Индикатори  

Назив индикатора 

Вред

ност 
у 

базно

ј 
годин

и 

(2016

) 

Очеки
вана 

вредн

ост у 
2017. 

годин

и 

Циљ
ана 

вред

ност 

у 
2018. 

годи

ни 

Циљ
ана 

вред

ност 

у 
2019. 

годи

ни 

Циљ
ана 

вред

ност 

у 
2020. 

годи

ни 

Извор верификације 

2 
Повећање безбедности 

учесника у саобраћају и 

број додељених 

седишта за бебе 
50 63 70 70 70 

Извештај савета за 

безбедност 
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смањење броја 
саобраћајних незгода 

проценат израђене 
заштитне ограде уз 

пешачку стазу у 

односу на укупно 

планирану дузину 

0 
66,67

% 
100% 100% 100% 

Евиденција Одељења 

за комунално 

стамбене послове 

              

 

Програмска активност 0701-0002 Одржавање путева 

Функција: 451 - Друмски саобраћај 

Сврхa: Унапређење саобараћајне инфраструктуре  

Основ: Закон о јавним путевима, Закон о јавним набавкама, Закон о планирању и изградњи, Закон о 

безбедности саобраћаја на путевима, Програм уређења грађевинског земљишта за 2018.г. 

Опис: У оквиру ове програмске активности врши се одржавање локалних и некатегорисаних путева на 
територији општине Лајковац:                                                                                           - преглед, 

утврђивање и оцена стања пута и путног објекта;  

- местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута; 

- чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса; 
- уређење банкина; 

- уређење и очување косина насипа, усека и засека; 

- чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута;  

- поправка путних објеката; 
- постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације; 

- чишћење снега и леда са коловоза јавног пута и саобраћајних површина аутобуских стајалишта, 

паркиралишта, банкина, ригола.                                                                                        Поред наведеног 

планира се спровођење активности везаних за израду пројектно техничке документације,  техничка 
контрола и усаглашавање пројеката локалних и некатегорисаних путева, радови на реконструкцији и 

изградњи локалних и некатегорисаним путевима и надзор. 

Мере и поглавље 

преговора о 
приступању ЕУ: 

(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију) 

Одговорно лице за 

спровођење прог. 

aктивности: 

 Љубица Новаковић, Начелник општинске управе 

 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вреднос

т у 

базној 

години 
(2016) 

Очекиван

а 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљан
а 

вредно

ст у 

2019. 
години 

Циљана 

вреднос

т у 

2020. 
години 

Извор верификације 

1 

Одржавање 

квалитета путне 

мреже кроз 

реконструкцију и  
редовно одржавање 

асфалтног 

покривача 

Број 
километара 

санираних 

и/или 

реконструисани
х путева 

4,86 1 3 3 3 

окончана 

ситуација,грађевинс

ки дневник 

Износ 

трошкова 

одржавања 

путева по км  

243.820 267.052 176.700 180.000 180.000 

Извештај одељења 
за комунално-

стамбене и 

грађевинске  

послове 

              

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив 

индикатора 

Вреднос
т у 

базној 

години 

(2016.) 

Очекиван
а 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2018. 

години 

Циљан

а 
вредно

ст у 

2019. 
години 

Циљана 
вреднос

т у 

2020. 

години 

Извор верификације 

2 

Опремање и 

одржавање 

саобраћајне 

сигнализације на 

путевима и улицама 

пешачки 
прелази и другe 

ознакe на 

коловозу м2 

600 896 900 900 900 
окончана 
ситуација,грађевинс

ки дневник 

Број 92 79 70 70 70 окончана 
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поправљених и 
новопостављен

их саобраћајних 

знакова  

ситуација,грађевинс
ки дневник 

              

 

Пројекат: 0701-0045 Набавка опреме и софтвера за видео надзор 

Функција: 360 Јавни ред и безбедност  некласификован на другом месту 

Сврха: Подизање нивоа свести и повећање безбедности у саобраћају 

Основ:  Закон о безбености саобраћаја на путевима, Програм коришћења средстава од новчаних 

казни за саобраћајне прекршаје, Програм уређења грађевинског земљишта за 2018 

Опис: Пројекат обухвата израду техничке документације за  постављање видео надзора, док ће 

набавка опреме и софтвера за видео надзор бити реалузована у 2018. години 
Трајање пројекта: 2017-2018 

Одговорно лице за 

спровођење 

пројекта: 

 Предраг Мирковић, Руководилац одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 
индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 
у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2020. 

години 

Извор верификације 

1 

Унапређење 
безбедности 

у саобраћају 

постављањем 

сигурносних 
камера 

број 

камера 

број 

камера за  
детекцију 

брзине 

0 0 4 4 4 Рачун или ситуација 

број 

локација 
0 0 2 2 2 Рачун или ситуација 

              

 
Пројекат: 0701-0065 Безбедност у саобраћају 

Функција: 360 Јавни ред и безбедност  некласификован на другом месту 

 

Сврха: Повећање безбедности у саобраћају 
Основ:  Закон о безбедности саобраћаја на путевима и Програм коришћења средстава од 

новчаних казни за саобраћајне прекршаје 

Опис: Реализација активности по Програму коришћења средстава од новчаних казни за 

саобраћајне прекршаје 
Трајање пројекта: 2018 

Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

Предраг Мирковић, Руководилац одељења за комунално стамбене и грађевинске 

послове 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор 

верификације 

1 

Подизање 

нивоа 

безбедности 
у 

саобраћају  

број додељених 
ауто седишта 

за бебе  

50 63 70 70 70 
Извештај 
Савета за 

безбедност 

број 

новоизграђених 

аутобуских  

стајалишта 

0 0 4 4 4 

Извештај 

Савета за 

безбедност 

дужина 
постављене 

ограде уз 

пешачку стазу 

у м 

0 800 2000 2000 2000 

Извештај 

Савета за 

безбедност 

 

 
Пројекат: 0701-0068 Периодично одржавање локалних и некатегорисаних путева на територији општине 

Лајковац са израдом техничке документације и надзором 
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Функција: 451 - Друмски саобраћај        

Сврха: Побољшање постојеће инфраструктурне путне мреже 

Основ: Закон о јавним путевима, Закон о јавним набавкама, Закон о планирању и изградњи, Закон о безбедности 
саобраћаја на путевима, Програм уређења грађевинског земљишта за 2018.г. 

Опис: У оквиру пројекта предвиђено је периодично одржавање локалних и  некатегорисаних путева на територији 

општине Лајковац које подразумева:                                                          

- постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима; 

- обрада површине коловозног застора или заптивање; 
- наношење новог асфалтног слоја по целој ширини коловоза одређене носивости; 

- корекција облика постојећег застора или коловоза; 

- селективно обнављање, замена и појачање дотрајалих коловозних застора и промена попречних нагиба 

коловоза на јавном путу, односно његовом делу; 
- замена сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника, лежишта,  

- замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду;  

- ублажавање појединих уздужних нагиба и исправка појединих кривина; 

- проширење коловозне конструкције, банкина и осталих елемената трупа пута на краћим деловима пута; 
- санација и израда потпорних, обложних и порталних зидова; 

- замена или израда дренажног система за одводњавање подземних вода са јавног пута и путног објекта.  

Периодично одржавање планира се за:                                                                               

 -локални некатегорисани пут Борверк-село Лајковац,                                                                                                                                                                                                                                                                                 
-локални некатегорисани пут Врачевић-Молеровићи,                                                                                                                                                                                                                                                 

-локални некатегорисани пут Рубрибреза-Ивановићи,                                                                                                                                                                                                                                                       

-локални некатегорисани пута Ћелије-Лађевац,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- локални и некатегорисани пут крак ка Улици Лајковачка Пруга,                                                                                                                                                                                                                                   
-  локални некатегорисани пут Врачевић- Костојевац,                                                                                                                                                                                                                                                

- локални некатегорисани пут Степање-Молеровићи,                                                                                                                                                                                                                                                    

- локални некатегорисани пут Маркова Црква-Гајићи,                                                                                                                                                                                                                                                                   

- локални некатегорисани  пут  Пепељевац-пут од чесме ка Гробљу;                                                                                                                                                                                                                                                                           
Поред извођења радова  и надзора, пројектом је обухваћена и израда одговарајуће техничке документације. 

Трајање 

пројекта: 

2018 

Одговорно 
лице за 

спровођење 

пројекта: 

Предраг Мирковић, Руководилац одељења за комунално стамбене и грађевинске послове 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 
индикатора 

Вредн

ост у 

базној 
годин

и 

(2016) 

Очеки

вана 

вредно
ст у 

2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2020. 

години 

Извор 
верификације 

1 

Унапређење квалитета 

путне инфраструктурне 
мреже кроз периодично 

одржавање и 

реконструкцију 

локалних 
некатегорисаних путева 

дужина путне 
мреже која се 

одржава у м 

0 0 4330 4000 4000 

окончана 

ситуација, 

обрачунски 
лист 

грађевинске 

књиге,грађеви

нски дневник 

износ трошкова 
одржавања 

путева по км 

0 0 7.355.000 7.500.000 7.500.000 

Извештај 

одељења за 
ком.стамбене и 

грађевинске  

послове 

              

 

 

2001 Програм 8.  Предшколско васпитање 

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима. 
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Основ: 
Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању   и 
образовању, ПКУ за предшколске установе и Правилник о раду 

Опис:  

Програм обухвата васпитно образовни рад у јасленим и групама целодневног боравка и  
припремни предшколски програм  у предшколској установи за децу са сеоског и градског 

подручја и у издвојеном одељењу у Јабучју, посебни програми, приредбе и манифестације, 

здравствена и социјална заштита. У календарској години финансирају се плате,превоз 

запослених,јубиларне награде,стални трошкови,остале опште услуге,текуће поправке и 
одржавање,трошкови путовања,набавка материјала и опреме. Програм је усмерен  и на повећање  

површине објекта и проширење капацитета, технички пријем објекта, опремање новоизграђеног 

дела,   радови на атмосферској канализацији ПУ " Лептирић", израда пројектне документације,  

завршетак спољашњег уређења терена Предшколске установе „Лептирић“ 

Одговорно лице за 

спровођење програмa:
   

Бојан Лукић, члан општинског већа задужен за заштиту животне средине, образовање, културу и 

заштиту људских и грађанских права 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредн

ост у 
базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност у 
2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циља

на 

вредн
ост у 

2020. 

годин

и 

Извор 
верификације 

1 

Повећање  

обухвата деце 
предшколским 

васпитањем  и  

образовањем 

Проценат деце која су 

уписана у предшколске 
установе (Број деце која 

су уписана у 

предшколске установе у 

односу на укупан број 
деце у граду/општини 

(јаслена група, 

предшколска група и 

ППП) 

87,5% 100% 100% 100% 100% 

Годишњи план 

рада установе 

и Годишњи 

извештај о 
раду 

Проценат уписане деце у 
односу на број укупно 

пријављене деце 

46% 61% 70% 75% 80% 

Годишњи план 

рада установе 
и Годишњи 

извештај о 

раду 

              

               

  Циљ 

Индикатори  

Назив индикатора 

Вредн

ост у 
базној 

години 

(2016) 

Очекивана 
вредност у 

2017. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2019. 

години 

Циља

на 

вредн
ост у 

2020. 

годин

и 

Извор 

верификације 

2 

Унапређење 

доступности 

предшколског 

васпитања за децу 
из осетљивих 

група 

Проценат деце са 
додатним образовним 

потребама која су 

укључена у редовне  

програме ПОВ у односу 
на укупан број деце 

3% 5% 5% 5% 7% 

Извештаj 

Комисије за 
израду ИОП-а 

и извештај 

Тима за 

додатну 
подршку деци 

Проценат објеката који 
су прилагодили простор 

за децу са 

инвалидитетом у односу 
на укупан број објеката 

ПУ 

0% 0% 50% 50% 100% 

Извештаj 

комисије о 

техничком 

пријему 
објекта 

              

 
Програмска активност 2001-0001-Функционисање предшколских установа  

Функција: 911 - Предшколско образовање 

Сврхa: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима 

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања,Закон о предшколском васпитању и 
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образовању, ПКУ за предшколске установе и Правилник о раду 

Опис: 

Васпитно образовни рад у јасленим и групама целодневног боравка и припремни 

предшколски програм у централној установи за децу са сеоског и градског подручја и у 
издвојеном одељењу у Јабучју,посебни програми,приредбе и манифестације, здравствена 

и социјална заштита. У календарској години финансирају се плате,превоз 

запослених,јубиларне награде,стални трошкови,остале опште услуге,текуће поправке и 

одржавање,трошкови путовања,набавка материјала и опреме 

Одговорно лице за 

спровођење прог. 

aктивности: 

Мила Лончар Митровић директор Предшколске установе ,,Лептирић''  Лајковац 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вреднос

т у 

базној 
години 

(2016) 

Очекиван

а вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вреднос

т у 2018. 
години 

Циљана 

вреднос

т у 2019. 
години 

Циљана 

вреднос

т у 2020. 
години 

Извор 

верификације 

1 

Обезбеђени 

адекватни  

услови за 
Васпитно-

образовни 

рад са децом 

уз повећан 
обухват 

Просечан 

број деце у 

групи (јасле, 

предшколски
, припремни 

предшколски 

програм/ппп) 

28,30,24 18,25,22 18,25,22 18,25,22 18,25,22 

Годишњи план 

рада 

установе,Годишњ
и извештај о раду 

Процент деце 

ослобођене 

од пуне цене 
услуге у 

односу на 

укупан број 

деце 

38% 40% 40% 40% 40% 

Број решења о 

регресирању 

трошкова боравка 
од стране јединице 

локалне 

самоуправе 

              

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив 

индикатора 

Вреднос

т у 
базној 

години 

(2016.) 

Очекиван
а вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 
вреднос

т у 2018. 

години 

Циљана 
вреднос

т у 2019. 

години 

Циљана 
вреднос

т у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

2 

Унапређење 

квалитета 
предшколско

г образовања 

и васпитања  

Број  

посебних и 

специјалних 

програма у 

објекту 

предшколске 

установе 

1,7 2,8 2,8 2,8 2,8 

Годишњи план 
рада, Годишњи 

извештај о 

раду,летопис 

Проценат 

стручних 
сарадника 

који су 

добили 

најмање 24 
бода за 

стручно 

усавршавање 

кроз учешће 
на 

семинарима 

на годишњем 
нивоу у 

односу на 

укупан број 

стручних 
сарадника  

100% 100% 100% 100% 100% 

Годишњи план 

рада, Годишњи 
извештај о раду 

              

 

Пројекат: 2001-0020  Изградња дечјег вртића „Лептирић“ у Лајковцу 
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Функција: 911 - Предшколско образовање 

Сврха: Омугућавање обухвата предшколске деце у вртићима 

Основ: Закон о планирању и изградњи, Програм уређења грађевинског земљишта општине 
Лајковац, 

Опис: Повећање површине објекта и капацитета, Технички пријем, израда пројектне 

документације 

Трајање пројекта: 2015-2018 
Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

Предраг Мирковић, Руководилац одељења за комунално стамбене и грађевинске 

послове, 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор верификације 

1 

Унапређење 

доступности 

предшколског 
образовања 

% 

реализације 
пројекта 

81% 100% 100% 100% 100% 

Пројекат изведеног 

стања, окончана 
ситуација 

бр.деце на 
листи 

чекања 

70 55 0 0 0 
Предшколска 
установа Лептирић 

              

 
Пројекат: 2001-0023 Опремање новог објекта вртића 

Функција: 911 - Предшколско образовање 

Назив организационе 

јединице/Буџетски 

корисник: 

Предшколска установа ,,Лептирић''  Лајковац 

 

Сврха: Омогућавање  већег обухвата  деце предшколског узраста у вртићу 

Основ: 
Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском  васпитању и 

образовању, Програм за унапређење услова живота локалне заједнице  за 2017. годину 

Опис: 
Набавка опреме за опремање просторија новог вртића чиме се доприноси унапређењу 

квалитета васпитно-образовног рада 

Трајање пројекта: Током  2018. године 

Одговорно лице за 
спровођење пројекта: 

Мила Лончар Митровић, директор  Предшколске установе ,,Лептирић''  Лајковац 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Стварање 

кцалитетнијих 
услова за 

боравак деце  у 

новоизграђеном 

објекту 

Проценат 

уписане деце  у 

односу на број 

пријављене 
деце 

0% 0% 100% 100% 100% 

Годишњи 
извештај о 

раду 

установе и 

Годишњи 
план рада 

установе 

Број 
опремљених 

соба за боравак 

деце - 

целодневни и 
четворочасовни 

програм 

0 0 10 10 10 

Годишњи 

извештај о 

раду 

установе 
,Годишњи 

план рада 

установе и  

листа  
Комисије за 

пријем  деце 

на 
целодневни 

боравак 

Проценат деце 

са додатним  

образовним 

потребама која 

0 0 100 100 100 

Годишњи 

извештај о 

раду 

установе , 
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су укључена у 
редовне групе 

Годишњи 
план рада 

установе и  

Годишњи 

извештај 
Тима за 

инклузију 

 

Пројекат: 2001-0024 Завршетак спољашњег уређења терена предшколске установе Лептирић Функција: 911 - 

Предшколско образовање 

Сврха: Омогућавање обухвата деце предшколским образовањем 

Основ: Закон о планирању и изградњи, Уговор о суфинансирању број 404-02-232/13/2017-11 од 28.11.2017-е 

год (број Министарства привреде) Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 

2018.г. 

Опис:  

 Завршетак спољашњег уређења терена предшколске установе ''Лептирић'' 
- суфинансирање по Уговору број 404-02-232/13/2017-11 од 28.11.2017-е год (број Министарства 

привреде)  

 

-Завршетак спољашњег уређења терена предшколске установе ''Лептирић''-додатни радови односе се 
на: изградњу топловода за нови објекат, рушење постојеће котларнице и дела старог објекта, 

изградњу фекалне канализационе мреже и хидротехничке инсталације и део унутрашње расвете. 

 Радови на атмосферској канализацији.   Планиран надзор. 

Трајање 
пројекта: 

2017-2018 

Одговорно 

лице за 

спровођење 

пројекта: 

Предраг Мирковић, Руководилац одељења за комунално стамбене и грађевинске послове 

 

 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор верификације 

1 

Унапређење 

доступности 

предшколског 
образовања 

површина 

пасареле у 
м2 

0 0 81 81 81 окончана ситуација 

површина 
котларнице 

у м2 

0 0 30 30 30 окончана ситуација 

              

 
2002 Програм 9.  Основно образовање 

Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са 

прописаним стандардима. 

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања,Закон о основном образовању и 

васпитању, Закон о планирању и изградњи, Програм уређивања грађевинског земљишта 

општине Лајковац, Одлука о правима и услугама из социјалне заштите,  Посебан колективни 

уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Правилник о 

критеријумима и стандардима за финансирање установе  која обавља делатност  основног 
образовања и васпитања 

Опис:  Обезбеђивање материјалних предуслова за редовно обављање основне делатности. Набавка 

квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшања 

наставе и постигнућа ученика, обезбеђивање адекватних услова за рад школских установа, 
обезбеђивање доступности и приступачности образовања свим категоријама ђака. 

Назив организационе 

јединице/Буџетски 

корисник: 

ОШ"Миле Дубљевић" Лајковац, ОШ "Димитрије Туцовић", МШ "Живорад Грбић", 

Општинска управа 

Одговорно лице за 

спровођење 

Бојан Лукић, члан општинског већа задужен за заштиту животне средине, образовање, 

културу и заштиту људских и грађанских права 
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програмa: 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вреднос

т у 

базној 

години 
(2016) 

Очекива

на 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вреднос

т у 

2018. 
години 

Циљана 

вреднос

т у 

2019. 
години 

Циљана 

вреднос

т у 

2020. 
години 

Извор верификације 

1 

Потпуни 
обухват 

основним  

образовањ

ем и 
васпитање

м 

Обухват деце 

основним 

образовањем  

1240 1264 1244 1267 1270 

Евиденција основне 

школе, матичне 

књиге 

Стопа прекида 

основног 

образовања  

0.8 0.7 0.5 0.4 0.4 

Дневници, матичне 

књиге, евиденција 

школе 

Број деце са 

сеоског подручја 

општине 
Лајковац који 

похађају музичку 

школу 

18 22 19 21 22 Матичне књиге 

               

  Циљ 

Индикатори  

Назив 
индикатора 

Вреднос

т у 
базној 

години 

(2016) 

Очекива

на 
вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вреднос
т у 

2018. 

години 

Циљана 

вреднос
т у 

2019. 

години 

Циљана 

вреднос
т у 

2020. 

години 

Извор верификације 

2 

Унапређе

ње 
доступнос

ти 

основног 

образовањ
а деци из 

осетљивих 

група 

Проценат деце 

која се школују у 

редовним 
основним 

школама на 

основу 

индивидуалног 
образовног плана 

(ИОП2) у односу 

на укупан број 

деце 
одговарајуће 

старосне групе 

1.19 1.00 1.27 1.25 1.25 

Евиденција тима за 

инклузију ОШ"Миле 

Дубљевић", извештај 
педагога, записници 

тима 

Број објеката 

који су 

прилагодили 

простор за децу 
са 

инвалидитетом у 

односу на укупан 

број објеката 
основних школа 

0.17 0.15 0.15 0.15 0.15 
Пописне листе 

основних школа 

              

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив 

индикатора 

Вреднос
т у 

базној 

години 

(2016) 

Очекива
на 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 
вреднос

т у 

2018. 

години 

Циљана 
вреднос

т у 

2019. 

години 

Циљана 
вреднос

т у 

2020. 

години 

Извор верификације 

3 

Унапређен 

квалитет 

основног 
образовањ

а 

Просечан број 

поена на 
матурском 

испиту 

(математика/српс
ки/ општи) 

9.47 7.80 8.50 8.70 8.17 
Евиденција основне 

школе 

Проценат 
ученика који је 

учествовао на 

републичким 

такмичењима 

0.93% 1.75% 1.87% 2.09% 2.17% 
Евиденција основне 

школе 
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  Циљ 

Индикатори 

Назив 

индикатора 

Вреднос
т у 

базној 

години 

(2016) 

Очекива
на 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 
вреднос

т у 

2018. 

години 

Циљана 
вреднос

т у 

2019. 

години 

Циљана 
вреднос

т у 

2020. 

години 

Извор верификације 

4 

Побољша

ње услова 
смештаја 

ђака у 

школским 

објектима 

Број школских 

објеката у којима 
се врши 

партерно 

уређење 

1 2 3 3 3 окончана ситуација 

Број изграђених 

школских 

спортских 
објеката 

0 0 1 1 1 окончана ситуација 

              

 

 
2002-0001 Функционисање основних школа 

Функција: 912- Основно образовање 

Сврхa: Стварање услова за квалитетније функционисање основних школа 

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном образовању и 
васпитању, Посебан колективни уговора  за запослене у основним и средњим школама и 

домовима ученика, Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе  

која обавља делатност  основног образовања и васпитања 

Опис: Програмске активности су усмерене ка стварању услова за нормално функционисање школе 
што подразумева обезбеђење средстава за превоз радника и ученика, средстава за сталне 

трошкове, трошкове образовања и усавршавања запослених, текуће поправке и одржавање, 

набаку административне опреме, набавку књига за библиотеку и др. - све у циљу праћења 

савремених метода у настави и ваннаставним активностима. Набавка квалитетних наставних 
средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшања наставе и постигнућа 

ученика.Обезбеђивање материјалних предуслова за редовно обављање основне делатности. 

Одговорно лице за 

спровођење прог. 
aктивности: 

Невенка Јевтић, директор ОШ "Миле Дубљевић", Александар Лукић, директор ОШ 

"Димитрије Туцовић" Јабучје, мр Сузана Радовановић-Перић, директор МШ "Ж. Грбић" 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 
у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 
вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Обезбеђени 

прописани 
услови за 

васпитно-

образовни рад 

са децом у 
основним 

школама 

Просечан број 

ученика по 
одељењу 

16.12 16.42 16.58 16.65 16.67 

Годишњи 

план рада 

школе, 
дневници, 

матичне књига 

Проценат школа у 

којима је надлежна 

инспекција 

(санитарна за 
хигијену, 

грађевинска за 

грађевинске услове 

и инспрекција 
заштите која 

котролише 

безбедност и 
здравље на раду) 

констатовала 

неиспуњење 

основних 
критериијума 

0 0 0 0 0 

Евиденција 

основне 

школе, 
извештаји о 

инспекцијском 

надзору 

              

               
  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора Вредност Очекивана Циљана Циљана Циљана Извор 
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у базној 
години 

(2016.) 

вредност 
у 2017. 

години 

вредност 
у 2018. 

години 

вредност 
у 2019. 

години 

вредност 
у 2020. 

години 

верификације 

2 

Унапређење 

квалитета 
образовања и 

васпитања у 

основним 

школама 

Број ученика који 

похађају 
ваннаставне 

активности/у 

односу на укупан 

број ученика 

0.67 906/1264 915/1244 928/1267 932/1270 

Евиденција 

основне 

школе, 

матичне 
књиге, 

дневници 

осталих 

облика 
образовно 

васпитног 

рада 

Број стручних лица 

која су добила 
најмање 24 бода за 

стручно 

усавршавање кроз 

учешће на 
семинарима на 

годишњем нивоу 

65 71 78 79 80 

Евиденција 

основне 

школе, 
матичне 

књиге, 

записници 

педагога 
школе и тима 

за стручно 

усавршавање 

              

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016.) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор 

верификације 

3 

Повећање 

доступности и 

приступачности 

основног 

образовања 

деци 

Проценат деце 

којој је обезбеђен 

бесплатан школски 

превоз у односу на 
укупан број деце (у 

складу са ЗОСОВ) 

45.71 45.54 45.71 45.70 45.75 

Евиденција 
основне 

школе, уговор 

са 

превозником, 
списак 

ученика 

путника 

Проценат објеката 

прилагођених деци 
са инвалидитетом 

и посебним 

потребама  

16.67 15.38 15.38 15.38 15.38 

Евиденција 

основне 

школе, 

пописна листа 

основних 

средстава 

Проценат деце 
којој је обезбеђена 

бесплатна исхрана 

у односу на укупан 

број деце  

8.50 16.68 17.25 16.60 16.58 

Евиденција 

основне 

школе, списак 
ученика за 

бесплатну 

ужину, 

матична 
евиденција 

 
 

Пројекат: 2002-0023 Уређење зелених површина и пратећих садржаја око основне школе у Ратковцу 

Функција: 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту 

Сврха: Доступност образовног система свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним 
стандардима 

Основ: Закон о заштити животне средине, Закон о планирању и изградњи; Програм уређења 

грађевинског земљишта општине Лајковац за 2018. годину 
Опис: Овим пројектом планира се уређење зелених површина и пратећих садржаја око основне 

школе у Ратковцу са надзором  

Трајање пројекта: 2017-2018 

Одговорно лице за 
спровођење пројекта: 

Предраг Мирковић, Руководилац одељења за комунално стамбене и грађевинске послове 
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  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 
у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2020. 

години 

Извор 
верификације 

1 

Побољшање 
услова  смештаја 

ђака у школским 

објектима  

површина 

простора који се 

уређује у м2 

0 0 1976,23 1976,23 1976,23 
окончана 

ситуација 

број четинара  0 0 20 20 20 
окончана 

ситуација 

              

 

 

Пројекат 2002-0028 Уградња парног грејања у ИО Маркова црква 

Функција: 912-Основно образовање 
Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: 

Основна Школа "Миле Дубљевић"Лајковац 

  

  

Сврха: Побољшање квалитета грејања, самим тим бољи услови за рад и учење 
Основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању и 

васпитању 

Опис: Увођење парног грејања у школу ИО Маркова Црква и осавремењивање грејних тела 

Трајање пројекта: 2018 
Одговорно лице за спровођење 

пројекта: 

Невенка Јевтић, директор  "Миле Дубљевић"Лајковац 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност у 

2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 
Квалитетнија 
грејна тела 

Број радијатора 0 0 6 6 6 пописне листе 

Број просторија које се 

греју 
3 3 6 6 6 пописне листе 

Утрошено време за 

загревање просторија 
  6 сати 6 сати 1 сат 1сат 1 сат 

Правилник о 

систематизацији 

послова и 
задатака школе 

 
Пројекат: 2002-0029 Изградња школске спортске хале у Јабучју  

Функција: 912-Основно образовање 

Сврха: Доступност образовног система свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним 

стандардима 
Основ: Закон о планирању и изградњи, Програм уређивања грађевинског земљишта за 

2018.год. 

Опис: Изградња школске спортске хале у Јабучју- израда техничке документације за 

изградњу школске спортске хале у Јабучју са техничком контролом и надзором. 
Трајање пројекта: 2018 

Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

Предраг Мирковић, Руководилац одељења за комунално стамбене и грађевинске 

послове 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Побољшање 

услова смештаја 
ђака у школским 

објектима и 

подизање 
квалитета 

наставних 

активности 

површина 

објекта у м2 
0 0 800 800 800 

окончана 

ситуација 

висина у м 0 0 10 10 10 

Извештај 
одељења за 

ком.стамбене 

објекте 

              

 

Пројекат: 2002-0038 Превоз и смештај деце у специјалну школу  
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Функција: 912 - Основно образовање 

Сврха: Доступност пкола свим ученицима на територији општине Лајковац 

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Одлука о правима и услугама из 
социјалне заштите 

Опис: Смештај деце у домовима који похађају специјалну школу, организовање превоза 

деце с мањим степеном ометености са пратиоцима и организован превоз деце ометене 

у развоју 
Трајање пројекта: 2018 

Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

  

Љубица Новаковић, Начелник општинске управе 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор 

верификације 

1 

Повећање 

доступности и 
приступачности 

основног 

образовања 

Број деце које 

насатви даље 

школовање 

1 1 1 2 3 

Извештај 
школе, 

евиденција 

службе за 

друштвене 
делатности 

Број деце са 
посебним 

потребама која 

користе 

превоз/укупан 
број уписане 

деце са 

посебним 

потребама 

7/22 7/25 7/28 8/26 8/25 

Евиденција 

службе за 

друшвене 
делатности 

              

 

Пројекат: 2002-0039 Адаптација, санација и инвестиционо одржавање објеката ОШ Миле Дубљевић у Бајевцу 

Функција: 912 - Основно образовање 
Сврха: Доступност образовног система свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним 

стандардима 

Основ:  Закон о планирању и изградњи; Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац 

за 2018. годину 
Опис: Пројекат обухвата израду идејног пројекта адаптације, пројекат за извођење санације, 

адаптације и инвестиционог одржавања и надзор, док ће се саму санацију, адаптацију и 

инвестиционо одржавање вршити Канцеларија за јавна улагања. Пројектно решење санације и 

адаптације предметног објекта треба да обухвати све радове који су потребни да би се објекат 
довео у функционално стање које ће омогућити његову несметану експлоатацију. 

Трајање пројекта: 2017-2018 

Одговорно лице за 

спровођење 
пројекта: 

Предраг Мирковић, Руководилац одељења за комунално стамбене и грађевинске послове 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 
у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 
вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2020. 

години 

Извор верификације 

1 

Побољшање 

услова 

смештаја 

ђака у 
школским 

објектима 

корисна 

површина 

објекта у 
м2 

0 0 624,76 624,76 624,76 
рачун са 

спецификацијом 

број 

учионица 
0 0 6 6 6 

рачун са 

спецификацијом 

              

 
2003 Програм 10. Средње образовање 

Сврха: Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за 

образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде. 

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о Средњем образовању и 
васпитању, Закон о планирању и изградњи, Закон о финансијској подршци породици са 
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децом, Закон о ученичком стандарду, Прaвилник о критеријумима и стандардима за 

финансирање установе која обавља делатност средњег образовања, Посебни колективни 

уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика,  Одлука о 
бесплатном превозу ученика, Одлука о ученичким стипендијама,  

Опис:  Програм је усмерен на обезбеђивање материјалних предуслова за квалитенији рад наставног 

особља и  услова за несметано функционисање наставе и унапређење квалитета образовања 

кроз финансирање трошкова средње школе, очување постојеће мреже школа и спречавање 
гашења одељења, подстицање најуспешнијих ученика са теритрије општине Лајковац који 

похађају средње школе на остваривање што бољих резултата и побољшање услова смештаја 

ђака кроз планирану адаптацији и санацију објекта средње школе. 

Назив организационе 
јединице/Буџетски 

корисник: 

Општинска управа, Средња школа "17. септембар" Лајковац 

Одговорно лице за 

спровођење програмa: 

Бојан Лукић, члан општинског већа задужен за заштиту животне средине, образовање, 

културу и заштиту људских и грађанских права 
 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 
индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 
у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2020. 

години 

Извор верификације 

1 

Повећање 

обухвата 
средњошколског 

образовања 

Стопа прекида 

средњег 

образовања 

(разложено 
према полу) 

1 0 0 0 0 Евиденција Средње школе 

Број деце која 
су обухваћена 

средњим 

образовањем 

(разложен по 
полу) 

430 430 430 430 430 Евиденција Средње школе 

              

 

 

  Циљ 

Индикатори  

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор верификације 

2 

Побољшљње 
услова смештаја 

ђака у школским 

објектима и 

подизање 
квалитета 

наставних 

активности 

корисна 
површина 

објекта у м2 

0 0 3469,57 3469,57 3469,57 
рачун са 

спецификацијом 

број учионица 0 0 15 15 15 
рачун са 

спецификацијом 

              

 

Програмска активност 2003-0001-Функционисање средњих школа 

Функција: 920- Средње образовање 
Сврхa: Стварање  услова  за  квалитетније функционисање  Средњих школа 

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању и васпитању, 

Правилник о критерујумима и стандардима за финансирање установе које обавља делатност 

средњег образовања и васпитања, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим 
школама и домовима ученика 

Опис: Набавка квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшања 

наставе и постигнуће ученика, и финансирање других трошкова везаних за несметано 
функционисање школе 

Одговорно лице за 

спровођење прог. 

aктивности: 

Иван Крушкоња , директор Средње школе „17. септембар“ 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

Очекивана 

вредност 
у 2017. 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

Циљана 

вредност 
у 2020. 

Извор 

верификације 
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(2016) години години години години 

1 

Обезбеђени 

прописани услови за 

васпитно-образовни 

рад у средњим 

школама и безбедно 

одвијање наставе 

Просечан број ученика 

по одељењу 
23,70 24 24 24 24 

Извештај 

Средње школе 
"17.септембар" 

Проценат школа у 
којима је надлежна 

инспекција (санитарна за 

хигијену, грађевинска за 

грађевинске услове и 

инспекција заштите која 

контролише безбедност 

и здравље на раду) 

констатовала 
неиспуњење основних 

критеријума 

0 0 0 0 0 

Извештај 

Средње школе 

"17.септембар" 

              

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016.) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

2 

Унапређење 

квалитета образовања 
у средњим школама 

Број запослених који су 

добили најмање 24 бода 
за стручно усавршавање 

кроз учешће на 

семинарима на 

годишњем нивоу 

41 45 45 45 45 
Сертификати  

са  семинара  

              

              

 

Пројекат: 2003-0020 Превоз деце у средњу школу 

Функција: 920-Средње образовање 

Сврха: Очување постојеће мреже школа и спречавање гашења одељења услед недовољног броја 
уписаних ученика 

Основ: Закон о финансијског подршци породици са децом, Одлука о бесплатном превозу ученика средње 

школе 

Опис: Право на финансирање бесплатног превоза могу да  остваре сви ученици који похађају Средњу 

школу "17.септембар" у Лајковцу чије је место пребивалишта удаљено до 30.км. од седишта 

школе 

Трајање пројекта: Јануар - Децембар 2018.г. 

Ознака за капитални 

пројекат: 

(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних 

односа, решени или нерешени) 

Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

Иван Крушкоња, директор Средње школе "17. септембар" Лајковац 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Афирмација уписа 

ученика у Средњу 

школу и креирање 
додатних погодности за 

стицање средњег 

образовања у Средњој 

школи "17. септембар" у 
Лајковцу кроз пружање 

финансијске подршке 

породицама са децом 

Број ученика који има 

право на финансирање 
трошкова превоза у 

складу одлуком о 

бесплатном превозу 

ученика 

220 240 250 250 250 

Евиденција 

Средње 

школе 

Број уписаних 

ученика у први разред 
Средње школе текуће 

године у односу на 

претходну 

113/96 120/113 120/120 120/120 120/120 
Евиденција 
Средње 

школе 

              

 

Пројекат: 2003-0022 Ученичке стипендије 
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Функција: 920 - Средње образовање  

Сврха: Финансијска подршка најуспешнијим средњошколцима 

Основ: Закон о ученичком и студентском стандарду, Одлука о ученичким стипендијама 

Опис: Овим пројектом предвиђено је финансирање ученичких стипендија на основу Олуке Скупштине општине 

Лајковац којом су утврђенина права на ученичке стипендије као и услови, начин и поступак за остваривање 
права на ученичке стипендије. Право на студентску стипендију остварују ученици средњих школа који 

имају пребивалиште на територији општине Лајковац најмање годину дана, који су у својству редовног 

ученика завршила основну школу, који су у својству редовног ученика проглашени за ђака генерације и да 

су у својству редовног ученика завршили претходини разред средње школе са одличним успехом а да су већ 
корисници ученичке стипендије. Општинска управа расписује конкурс за доделу стипендија, разматра 

поднете пријаве  и Општинском већу даје предлог кандидата за доделу стипендије, које доноси одлуку о 

додели стипендија. 

Трајање пројекта: 2018-2020 

Одговорно лице за 

спровођење 

пројекта: 

Љубица Новаковић, Начелник општинске управе 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор верификације 

1 

Пружање 
материјалне 

подршке 

најуспешнијми 

ученицима 
средњих школа и 

њиховим 

породицама 

Број 
ученика 

корисника 

стипендије 

0 0 4 6 8 

Одлука о додели 
стипендија, 

Евиденција одељења 

за друштвене 

делатности 

              

              

 

Пројекат 2003 - 0023 Адаптација, санација и инвестиционо одржавање објекта Средње школе "17. септембар", 

Лајковац        
Функција: 920 - Средње образовање         

Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним 

стандардима 

Основ:  Закон о планирању и изградњи; Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 
2018. годину 

Опис: Пројекат обухвата израду идејног пројекта адаптације, пројекат за извођење санације, 

адаптације и инвестиционог одржавања и надзор, док ће се саму санацију, адаптацију и 

инвестиционо одржавање вршити Канцеларија за јавна улагања. Пројектно решење санације и 
адаптације предметног објекта треба да обухвати све радове који су потребни да би се објекат 

довео у функционално стање које ће омогућити његову несметану експлоатацију. 

Трајање пројекта: 2017-2018 

Одговорно лице 
за спровођење 

пројекта: 

Предраг Мирковић, руководилац одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове 

          

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Побољшање услова 

смештаја ђака у 

школским објектима 
и подизање квалитета 

наставних активности 

корисна 

површина 
објекта у м2 

0 0 3469,57 3469,57 3469,57 
рачун  са 
спецификацијом 

број учионица 0 0 15 15 15 
рачун  са 
спецификацијом 

              

 
 

0901 Програм 11.  Социјална  и дечја заштита 

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву 

града/општине. 
Основ: Закон о социјалној заштити, Закон о финансијској подршци породици са децом, Закон о 
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ученичком  и студентском стандарду, Одлука о правима и услугама социјалне заштите општине 

Лајковац,  Правилник о условима обезбеђивања и пружања услуге помоћ у кући, Правилник о 

утврђивању економске цене услуге и Правилник о утврђивању критеријума за учешће корисника 
у цени услуге помоћ у кући,  Одлука о студентским стипендијама  

Опис:  Програм је фокусиран на обезбеђивање различитих облика материјалне помоћи у циљу 

обезбеђења егзистецијалног минимума и подршке социјалној укључености појединаца и 

породице. Врши се спровођење социјалних програма за све категорије угроженог становништва, 
подршка породицама са децом , подршка студентима, суфинансирање пружања помоћи у кући. 

Поред тога настоји се постићи трајно стамбено, егзистенцијално и одрживо збрињавање  

избеглих и  интерно расељених лица и повратника на територији општине Лајковац 

Назив организационе 
јединице/Буџетски 

корисник: 

Општинска управа, Заједнички центар за социјални рад "Солидарност", за општине Љиг, 
Лајковац и Мионица 

Одговорно лице за 

спровођење програмa: 

Милутин Нишавић, члан Општинског већа задужена за Социјалну политику и питања 

националних мањина 
 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 
индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 
у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2020. 

години 

Извор 
верификације 

1 

Повећање 

доступности 

права и услуга 

социјалне 
заштите 

Проценат 

корисника мера 

и услуга 

социјалне и 
дечје заштите 

који се 

финансирају из 

буџета 
града/општине 

у односу на 

број становника 

15.49 15.26 15.15 15.16 15.16 

Евиденција 

Центра за 

социјални рад, 

решења, 
евиденција 

Одељења за општу 

управу и 

друштвене 
делатности, 

Републички завод 

за статистику 

Проценат 

грађана који 

добијају 
новчане 

накнаде и 

помоћи у 

натури у складу 
са Одлуком о 

социјалној 

заштити  у 

односу на 
укупан број 

грађана  

12.99 12.99 12.60 12.60 12.60 

Евиденција 

Центра за 

социјални 
рад,Републички 

завод за 

статистику 

              

               

  Циљ 

Индикатори  

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

2 

Подизање нивоа 
квалитета знања 

и задржавање 

младих 

стручњака 

Број студената 

који су 
остварили 

просек преко 

9.5 у односу на 

укупан број 
стипендираних 

студената 

3/101 2/119 3/125 4/130 4/130 

евиденција 

Службе за 

друштвене 

делатности 

Број студената 

који су 

остварили 
право на 

стипендију у 

текућој у 

односу на 
претходну 

98/103 119/98 125/119 130/125 130/125 

евиденција 
Службе за 

друштвене 

делатности 
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годину 

              

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив 
индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 
у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2020. 

години 

Извор 
верификације 

3 

Побољшање 
животног 

стандарда 

избеглих, ИРЛ и 

повратника кроз 
програме 

стамбеног 

збињавања и 

економско 
оснаживање 

Укупан број 

породица ИЗБ 

којима је трајно 

решено 
стамбено 

питање  у 

односу на 

укупан број 
ИЗБ 

4/27 15/27 20/27 24/27 24/27 

1."Уговор о 

додели 

бесповратне 

помоћи за 
куповину сеоске 

куће са 

окућницом",                                                                            

2. "Уговор о 
купопродаји 

непокретности" 

Укупан број 

породица ИРЛ  

којима је трајно 

решено 
стамбено 

питање  у 

односу на 

укупан број 
ИРЛ  

1/37 1/37 2/37 8/37 8/37 

1."Уговор о 

додели 

бесповратне 

помоћи за 
куповину сеоске 

куће са 

окућницом",                                                                            

2. "Уговор о 
купопродаји 

непокретности" 

              

 
 

Програмска активност: 0901-0001 Социјалне помоћи 

Функција: 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту  

      
Сврхa: Спровођење социјалне политике 

Основ: Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и услугама из социјалне заштите, Одлука о 

условима и начину умањења цена комуналних услуга, Одлука о интервентном снабдевању 

водом, 

Опис: Овом програмском активношћу обухваћено је пружање помоћи социјално угроженом 

становништву  на територији општине Лајковац у виду једнократних новчаних помоћи за 

осн0вне намирнице, хигијену, лечење, огрев и сл., финансирање дела материјалних 

ЗЦСР,,Солидарност"Љиг, субвенционисање цена комуналних услуга  и интервентно 
снабдевање водом  

Одговорно лице за 

спровођење прог. 

aктивности: 

Милан Јанићијевић директор ЗЦСР,,Солидарност"Љиг, Љубица Новаковић, Начелник 

општинске управе 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вреднос

т у 
базној 

години 

(2016) 

Очекиван

а 
вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 
вреднос

т у 2018. 

години 

Циљана 
вреднос

т у 2019. 

години 

Циљана 
вреднос

т у 2020. 

години 

Извор верификације 

1 

Унапређењ

е заштите 
сиромашни

х 

Број 

корисника 

једнократн
е новчане 

помоћи у 

односу на 

укупан 
број 

грађана 

(нпр. 
набавка 

огрева и 

сл.) у 

0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 

Евиденција 

ЗЦСР,,Солидарност"Љи
г, Републички завод за 

статистику 
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односу на 
укупан 

број 

грађана 

Број 

грађана - 

корисника 
субвенција 

(нпр. 

комунални

х услуга, 
услуга  

превоза) у 

односу на 

укупан 
број 

грађана 

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Евиденција одељења за 

општу управу и 

друштвене делатности, 
Евиденција ЈП"Градска 

чистоћа" 

Проценат 

грађана 

који 

добијају 
новчане 

накнаде и 

помоћ у 

натури у 
складу са 

Одлуком о 

социјалној 

заштити у 
односу на 

укупан 

број 

грађана  

7,56 7,63 7,56 7,24 7,24 

Евиденција 

ЗЦСР,,Солидарност"Љи
г 

 

 
 

Програмска активност  0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 

Функција: 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту     

   
Сврхa: Помагање надлежним државним оргнима у хуманитарној области 

Основ: Закон о Црвеном крсту Србије 

Опис: Црвеном крсту Србије поверава се вршење и следећих јавних овлашћења: 1) покретање, 

организовање и спровођење или учествовање у редовним и ванредним акцијама солидарности у 
Републици Србији за помоћ угроженим лицима и жртвама природних, еколошких и других 

несрећа и оружаних сукоба, као и обезбеђење, у складу са законом, обуке људи, материјалних, 

финансијских и других средстава за те акције; 2) оспособљавање грађана, добровољно 

организованих за обављање послова цивилне заштите на територији Републике Србије, за пружање 
прве помоћи у случају природних, еколошких и других несрећа, као и оружаних сукоба; 3) 

организовање, обучавање и припремање екипа за прву помоћ, хигијенско- епидемиолошку 

заштиту, негу повређених и оболелих, социјални рад, психолошку помоћ становништву и техничку 

помоћ за извршавање задатака у случају природних, еколошких и других несрећа, као и оружаних 
сукоба; 4) популарисање добровољног давалаштва крви и, у сарадњи са службама и здравственим 

установама за трансфузију крви, учествују у организовању акција добровољног давања крви. Члан 

8. У вршењу јавних овлашћења из чл. 6.  

Одговорно 
лице за 

спровођење 

прог. 
aктивности: 

Ружица Срећковић, секретар Црвеног крста  

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 
у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 
вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 
Социјално деловање - 

олакшавање људске 

Број 

дистрибуираних 
478 500 500 500 500 

Службена 

свиденција 
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патње пружањем 
неопходне ургентне 

помоћи лицима у 

невољи, развијањем 

солидарности међу 
људима, 

организовањем 

различитих облика 

помоћи 

пакета за 
социјално 

угрожено 

становништво 

Црвеног 
крста  

Број 

прикупљених 

јединица крви 

632 640 650 660 670 
Извештај 

ИТКРС 

број лица 

обухваћених 

било којом 

врстом помоћи 

1210 1000 950 950 1050 

Службена 

свиденција 

Црвеног 

крста  

 

0901-0006 Подршка деци и породица са децом  

Функција: 040 - Породица и деца  

 
Сврхa: Подстицање наталитета и пружање материјалне подршке породици са децом 

Основ: Закон о финансијској подршци породици са децом  и Одлука о додатним облицима заштите 

породиља на територији општине Лајковац, Одлука о регресирању трошкова боравка деце у 

установи дечији вртић "Лептирић" у Лајковцу. 
Опис: Програмска активност обухвата додатне облике заштите породиља на територији општине 

Лајковац ради постицања рађања деце.  Утврђени додатни облици заштите  су право на 

једнократно новчано давање незапосленој породиљи и право на једнократно новчано давање 

запосленој породиљи. Висина накнаде утврђује се Решењем о једнократној новчаној накнади 
породиља на територији општине Лајковац , које доноси Председник општине , најкасније до 

31.децембра текуће године за наредну годину. Незапосленим породиљама додељује се 

једнократно новчано давање у износу од 120.000,00 донара а запосленим породиљама додељује 

се једнократно новчано давање у износу од 60.000,00 динара. 
Ова програмска активност обухвата и регресирање трошкова целодневног боравка деце у 

вртићу. Право на регресирање трошкова остварују сва деца  на целодневном боравку у 

Установи у висини 80% од просечне цене по детету. Трошкови се умањују 100% за треће и 

свако наредно дете, 20% за друго дете из породице и 50% (за децу самохраних родитеља и децу 
ометену у развоју. Деца без родитељског старања, деца у хранитељским породицама и деца из 

породица која остварују право на материјално обезбеђење, ослобађају се трошкова боравка у 

Установи.  

Одговорно лице 
за спровођење 

прог. 

aктивности: 

Љубица Новаковић, Начелник општинске управе 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор 

верификације 

1 
Унапређење 
популационе 

политике 

Број мера материјалне 
подршке намењен 

мерама локалне 

популационе 

политике (нпр. 
подршка материнству, 

подршка породиљама, 

накнада за 

новорођену децу) 

1 1 1 1 1 

Евиденција 

службе за 
друштвене 

делатности 

Број решења 109 120 130 130 130 

Евиденција 

службе за 
друштвене 

делатности 

              

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016.) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор 

верификације 

2 
Обезбеђивање 
финансијске 

подршке за 

Број деце која 
примају финансијску 

подршку у  односу на 

165/794 117/789 150/798 150/798 150/798 
Евиденција 
службе за 

друштвене 
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децу и 
породицу 

укупан број деце у 
граду/општини 

делатности и 
подаци из 

Дома здравља 

Лајковац о 

броју рођене 
деце у 

периоду у 

коме 

остварују 

право на 

боравак у 

Вртићу. 

              

              

 
       

Програмска активност: 0901-0007-Подршка рађању и родитељству  

Функција: 733 - Услуге медицинских центара и породилишта      

  
Сврхa: Повећање наталитета 

Основ: Закон о здравственој заштити, Закон о породици и деци,  Одлука о финансирању трошкова вантелесне 

оплодње, Програм о финансирању трошкова вантелесне оплодње 

Опис: Програмска активност усмерена је пружање додатних облика финансијске подршке породицама за 
вантелесну оплодњу  предвиђених Одлуком о финансирању трошкова вантелесне оплодње. Право на 

финансирање трошкова вантелесне оплодње могу да остваре пунолетна и  пословно способна жена и 

мушкарац који воде заједнички живот у складу са законом којим се уређују породични односи – 

супружници, односно ванбрачни партенери, имају пребивалиште на територији општине Лајковац и 
држављани су Републике Србије, да испуњавају здравствене услове за укључивање у процес вантелесне 

оплодње и да за финансирање покушаја вантелесне оплодње за које се подноси захтев нису обезбеђена 

средства из других извора (РЗЗО, Републички буџет и сл). Под трошковима вантелесне оплодње 

подразумевају се трошкови поступка вантелесне оплодње и неопходиних лекова. Право на 
финансирање трошкова вантелесне оплодње може да оствари пар за услугу вантелесне оплодње које 

пружа у општој болници у Ваљеву као и другим здравственим установама на територји Републике 

Србије оспособљене за пружање наведених услуга О поднетим захтевима одлучује Одељење за општу 

управу и друштвене делатности Општинске управе Лајковац. Сврха финансирања трошкова вантелесне 
оплодње је повећање наталитета а циљ унапређење популационе политике. 

Одговорно лице 

за спровођење 

прог. 
aктивности: 

Љубица Новаковић, Начелник општинске управе 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 
у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 
вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2020. 

години 

Извор верификације 

1 

Финансијска 

подршка 

брачним и 
ванбрачним 

партнерима за 

остваривање 

потмства 

Број 

успешних 
покушаја 

0 1 1 1 1 

Извештај одељења за 

општу управу и 

друштвене 
делатности 

Број донетих 

решења 
15 12 13 13 13 

Евиденција одељења 
за општу управу и 

друштвене 

делатности 

Број 

живорођене 

деце 

0 0 1 1 1 

Извештај о 

реализацији програма 

и утрошку середстава 

 
 

Програмска активност: 0901-0008-Подршка социо-хуманитарним организацијама 

Функција:070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 

Сврхa: Aфирмација невладиног сектора и подршка програмима удружењa ( невладиних организација и 
других удружења)  

Основ: Закон о удружењима, Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења. 

Опис: Кроз ову програмску активност подстиче се развој разноврсних социјалних и других услуга у 
заједници финансирањем програма удружења (невладиних организација и других удружења). 
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Финансирање удружења прописано је Законом о удружењима и  Уредбом о средствима за 

подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног 

значаја која реализују удружења. Општинско веће општине Лајковац расписује Конкурс на 
основу Закона и Уредбе. Комисија за одобравање програма, прегледа пријаве које су стигле по 

Конкурс, бодује програме на основу критеријума из Уредбе и даје предлог Општинском већу за 

одобравање програма. Општинско веће усваја предлоге Комисије и доноси Одлуку о 

финансирању програма. Председник општине на основу Одлуке Општинског већа потписује 
уговоре са удружењима чији су програми одобрени. 

Одговорно лице 

за спровођење 

прог. aктивности: 

Љубица Новаковић, Начелник општинске управе 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 
у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2020. 

години 

Извор 
верификације 

1 

Подстицање 

развоја 

разноврсних 
социјалних  и 

других услуга 

у заједници 

Број удружења / 

хуманитарних 

организација које 

добијају средства 
из буџета 

града/општине 

8 2 4 4 4 

Извештај 

општинског већа, 

евиденција 

одељења за општу 
управу 

Подстицање 

развоја 

разноврсних 

социјалних  и 
других услуга у 

заједници 

7 2 4 4 4 
Извештај 

општинског већа 

              

  
Пројекат: 0901-0022 Једнократна помоћ пензионерима  

Функција:070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту  

Назив организационе 

јединице/Буџетски 
корисник: 

ЗЦСР,,Солидарност"Љиг  

  
 

Сврха: Oбезбеђење квалитетнијег живота старих и њихових породица 

Основ: Одлука о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац  

Опис: Квартална исплата једнократне новчане помоћи пензионерима са најнижом пензиојом (план 
средстава за два квартала) 

Трајање пројекта: јануар-децембар 2018 

Одговорно лице за 

спровођење 
пројекта: 

Милан Јанићијевић, директор ЗЦСР,,Солидарност"Љиг  

  
 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 
у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 
вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Унапређење 
положаја и 

заштите 

сиромашних 

пензиуонера 

Просечан износ 

помоћи у току 

године 

1200.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 
Извештај 

ЗЦСР Љиг 

просечан број 

корисника у 
текућој у односу 

на предходну 

годину 

650/690 800/650 900/900 900/900 900/900 
Извештај 

ЗЦСР Љиг 

просечан број 

жена корисника 
једнократне 

помоићи 

400 450 500 500 500 
Извештај 
ЗЦСР Љиг 

Реализацијом пројекта обезбеђује се квалитетнији живот старих и њихових породица, а нарочито жена. Право на 

једнократну помоћ имају пензионери са најнижим примањима.  

     

Пројекат. 0901-0025 Студентске стипедије 
Функција: 940 - Високо образовање  
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Сврха: Пружање финансијске подршке студентима 

Основ: Закон о ученичком  и студентском стандарду и Одлука о студентским стипендијама 

Опис: Овим пројектом предвиђено финансирање студентских стипенија на основу Одлуке 
Скупштине општине Лајковац  којом су утврђени су услови, начин, поступак и 

критеријуми за доделу студентских стипендија, а по претходно спроведеном конкурсу. 

Право на студентску стипендију имају: студенти високошколских установа чији је 

оснивач Република Србија, за студије I,II,III степена, који су постигли просечну оцену 
најмање 7,50 и који имају пребивалиште на територији општине Лајковац најмање две 

године пре дана подношења захтева за доделу стипендија, као и један од родитеља или 

старатеља. Право на увећани износ стипендије у висини до 50% просечне месечне нето 

зараде у Републици Србији имају студенти за студије I и II степена, који су положили 
све испите први пут уписане године,  закључно са јулским испитним роком са 

просечном оценом 9,50 и више. Општинско веће  расписује конкурс  за доделу 

стипендија најраније  од 01. новембра текуће године, најкасније до 15. фебруара наредне 

године. 
Трајање пројекта: 2018 

Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

Љубица Новаковић, Начелник општинске управе 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор 

верификације 

1 

Подизање 
нивоа 

квалитета 

знања и 
задржавање 

младих 

стручњака 

Број студената који 
су остварили просек 

преко 9.5 у односу на 

укупан број 

стипендираних 
студената 

3/101 2/119 3/125 4/130 4/130 

евиденција 

Службе за 

друштвене 

делатности 

Број студената који 
су остварили право 

на стипендију у 

текућој у односу на 

претходну годину 

98/103 119/98 125/119 130/125 130/125 

евиденција 

Службе за 

друштвене 

делатности 

              

 

       

Пројекат: 0901-0026 Набавка грађевинског материјала за избегла лица на територији општине Лајковац 
Функција: 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту  

      

Сврха: Обезбеђивање свеоубухватне помоћи у сврху стамбеног  збрињавања избеглих лица  

Основ: Закон о избеглицама, ЛАП за решавање питања интерно расељена лица, Уговор о 
сарадњи број 410-258/2017-I 

Опис: Додела помоћи  у грађевинском материјалу за завршетак започете градње или 

адаптацију неусловних стамбених објеката  и то: за изградњу/реконструкцију ноџеће 

конструкција( зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зивоа, 
изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, 

столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација 

и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се 

непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу 
и становање. Пројекат се реализује у сарадњи са комесеријатом за избеглице и 

миграције Републике Србије, при чему је учешће општине Лајковац у износу од 

најмање 10%  од износа средстава који је потребана за реализацију активности. 

Трајање пројекта: јануар-децембар 2018 
Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

Живорад Шушњаревић, Повереник за избеглице општине Лајковац,  

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор 

верификације 

1 

Побољшавање 
животног 

стандарда 

избеглих лица 

Број 
грађевинских 

пакета 

19 22 26 28 30 

1. "Уговор о 
додели помоћи" 

између општине 

Лајковац и 
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у области 
становања као 

и подизања 

здравствених 

услова живота 
ове циљне 

популације 

корисника 

Број 

новозбринутих 
избегличких 

породица  

19 22 26 28 30 

1. "Уговор о 

додели помоћи" 
између општине 

Лајковац и 

корисника 

              

 

Пројекат: 0901-0027 Набавка грађевинског материјала за интерно расељена лица на територији општине 

Лајковац  

Функција: 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 
Сврха: Обезбеђивање свеоубухватне помоћи у сврху стамбеног  збрињавања интернорасељених 

лица 

Основ: Закон о избеглицама, ЛАП за решавање питања интерно расељена лица, Уговор о сарадњи 

број 410-238/III-2017 
Опис: Додела помоћи  у грађевинском материјалу за завршетак започете градње или адаптацију 

неусловних стамбених објеката  и то: за изградњу/реконструкцију ноџеће конструкција( 

зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зивоа, изградњу/доградњу 

санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, 
малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове 

неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у 

стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање. Пројекат се 

реализује у сарадњи са комесеријатом за избеглице и миграције Републике Србије, при 
чему је учешће општине Лајковац  износи  10%  од износа средстава који је потребана за 

реализацију активности. 

Трајање пројекта: 2017-2018 

Одговорно лице за 
спровођење пројекта: 

 Живорад Шушњаревић, Повереник за избеглице општине Лајковац, 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вреднос
т у 

базној 

години 

(2016) 

Очекиван
а 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 
вреднос

т у 

2018. 

години 

Циљана 
вреднос

т у 

2019. 

години 

Циљана 
вреднос

т у 

2020. 

години 

Извор 

верификациј

е 

1 

Побољшавање 

животног 

стандарда 

интернорасељен
их лица у 

области 

становања као и 

подизања 
здравствених 

услова живота 

ове циљне 

популације 

Број грађевинских 

пакета(кумулативн

о) 

15 15 18 22 24 

"Уговор о 

додели 
помоћи" 

између 

општине 

Лајковац и 
корисника у 

виду 

набавке ГМ  

Број 

новозбринутих 

породица ИРЛ 

15 15 18 22 24 

"Уговор о 

додели 

помоћи" 
између 

општине 

Лајковац и 

корисника у 
виду 

набавке ГМ  

              

 
Пројекат: 0901-0028 Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала Уговор 

о ГРАНТУ 

 Функција: 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 
Сврха: Обезбеђивање свеоубухватне помоћи у сврху стамбеног  збрињавања избеглих лица  

Основ: Закон о избеглицама, ЛАП за решавање питања интерно расељена лица, Уговор о гранту, 

Одлука о измени и допуни Одлуке о додели уговора о гранту по јавном  позиву RHP-W4-

CMG/COMP3-2015 број 5514, Уговор 410-502/I 2017 
Опис: Бесповратна помоћ за репавање стамбених потреба избеглица   доделом пакета грађевинског 

материјала 

Трајање пројекта: 2017-2018 

Одговорно лице за 
спровођење 

Живорад Шушњаревић, Повереник за избеглице општине Лајковац 
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пројекта: 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Побољшавање 
животног 

стандарда 

избеглих лица у 

области 
становања као и 

подизања 

здравствених 

услова живота 
ове циљне 

популације 

Број 

грађевинских 

пакета 

0 0 8 8 8 

"Уговор о 

додели 

помоћи" за 

набавку ГМ 

између 

општине 
Лајковац и 

корисника 

Број 

новозбринутих 
избегличких 

породица  

0 0 8 8 8 

"Уговор о 

додели 

помоћи" за 

набавку ГМ 
између 

општине 

Лајковац и 

корисника 

              

 

Пројекат: 0901-0029 Економско оснаживање интерно расељених лица кроз доходовне активности  

Функција: 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 
Сврха: Покретање самосталног посла и економских активности у циљу самозапошљавања ИРЛ 

Основ: Закон о избеглицама, ЛАП за решавање питања интерно расељена лица, Уговор о сарадњи 

број 410-237/III-2017 

Опис: Додела помоћи за економско оснаживање интернорасељених лица кроз доходовне 
активности.  

Трајање пројекта: 2017-2018 

Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

Живорад Шушњаревић, Повереник за избеглице општине Лајковац 

 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вреднос
т у 

базној 

години 

(2016) 

Очекиван
а 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 
вреднос

т у 

2018. 

години 

Циљана 
вреднос

т у 

2019. 

години 

Циљана 
вреднос

т у 

2020. 

години 

Извор 

верификаци

је 

1 

Економско и 

материјално 
оснаживање 

породица 

интернорасељен

их лица 

Број додељених 

пакета 

помоћи(кумулатнивн

о) 

21 21 23 25 27 

"Уговор о 

додели 
економске 

помоћи" 

између 

општине 
Лајковац и 

корисника 

Број новооснажених 

породица 
интернорасељених 

лица( кумулатнивно) 

21 21 23 25 27 

"Уговор о 

додели 

економске 

помоћи" 
између 

општине 

Лајковац и 
корисника 

              

 

Пројекат: 0901-0030 Куповина сеоских кућа са окућницом за интерно расељена лица и куповина грађевинског 
материјала за адаптацију  

Функција: 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 

Сврха: 
Додела помоћи за стамбено обезбеђивање ИРЛ откупом сеоских кућа са окућницом и 

доделом пакета ГМ за  дораду и адаптацију истих 



26.12.2017. године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                         Број   11 

 

322 

 

Основ: 
Закон о избеглицама, ЛАП за решавање питања интерно расељена лица, Уговор о сарадњи 
број 410-239/III-2017 

Опис: 

Пројекат је усмерен на помоћ интерно расељеним лицима кроз куповину сеоске куће са 
окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском материјалу за поправку или 

адаптацију предметне сеоске куће са окућницом. Пројекат се реализује у сарадњи са 

Комесеријатом за избеглице и миграције Републике Србије, при чему је учешће општине 

Лајковац износи  10%  од износа средстава који је потребана за реализацију активности. 

Трајање пројекта: 2017-2018 

Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 
Живорад Шушњаревић, Повереник за избеглице општине Лајковац 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 
у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 
вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2020. 

години 

Извор верификације 

1 

Стамбено 
збрињавање 

породица ИРЛ и 

подизање  

стандарда 
живота ове 

мигрантске 

популације 

Број 

додељених 

стамбених 
објеката 

1 1 3 5 7 

1."Уговор о купопродаји 

непокретности",                                           

2, "Уговор о набавци ГМ". 

Број 
додељених 

пакета ГМ 

1 1 3 5 7 
1."Уговор о купопродаји 
непокретности",                                           

2, "Уговор о набавци ГМ". 

              

 
Пројекат: 0901-0031 Додела помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа 

Функција: 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 

Сврха: Додела помоћи за стамбено обезбеђивање избеглих лица откупом сеоских кућа са 

окућницом и доделом пакета ГМ за  дораду и адаптацију истих 
Основ: Закон о избеглицама, ЛАП за решавање питања интерно расељена лица, Уговор о 

гранту-Регионални стамбени програм-стамбени преојекат у Републици Србији RHP-

W5-CMG-COMP3-2016 

Опис: Пројекат се односу на доделу бесповратних средстава за доделу помоћи избеглицама 
за куповину сеоских кућа  

Трајање пројекта: 2017-2018 

Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

Живорад Шушњаревић, Повереник за избеглице општине Лајковац 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Стамбено 
збрињавање 

породица 

избеглих лица и 

подизање  
стандарда живота 

ове мигрантске 

популације 

Број кућа 0 7 7 12 12 

1."Уговор о 

додели 

бесповратне 

помоћи за 
куповину 

сеоске куће са 

окућницом",                                                                            

2. "Уговор о 
купопродаји 

непокретности",                                        

3. "Уговор о 

навци ГМ" 

Број 
додељених 

пакета ГМ 

0 7 7 12 12 

1."Уговор о 

додели 
бесповратне 

помоћи за 

куповину 
сеоске куће са 

окућницом",                                                                            

2. "Уговор о 

купопродаји 
непокретности",                                      

3. "Уговор о 
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навци ГМ" 

              

 

 

Пројекат: 0901-0032 Пружање услуге помоћ у кући одраслим и остарелим лицима 
Функција: 010 - Болест и инвалидност  

Назив организационе 

јединице/Буџетски 

корисник: 

ЗЦСР,,Солидарност"Љиг  

  

  

Сврха: Обезбеђивање квалитетнијег живота старих и одраслих лица (преко 26 година)  

Основ: Закон о социјалној заштити, Уговор о реализацији пројекта ,Правилник о условима 

обезбеђивања и пружања услуге помоћ у кући, Правилник о утврђивању економске 

цене услуге, Правилник о утврђивању критеријума за учешће корисника у цени услуге 
помоћ у кући,Одлуке о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац 

Опис: Пружање неге, помоћи и услуга одраслим старости преко 26 година и старим лицима на 

територији општине Лајковац од стране 3 обучене неговатељице, којима је та услуга 

неопходна. Пројекат обухвата трошкове плата за неговатељица и 1/3 плате 
координатора, трошкове превоза, осигурања запослених и аутомобила, набавку 

саобраћајног материјала, осталог,  медицинског материјала и канцеларијског материјала 

неопходиних за рад неговатељица и др. 

Трајање пројекта: 20 месеци (почев од октобра 2017 године) 
Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

Милан Јанићијевић, ЗЦСР,,Солидарност"Љиг  

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Обезбеђење 

одрживосати 

бриге о 

старим 
лицима на 

територији 

општине 

лајковац 

број 

корискима 
услуга 

0     30 30 30     0 извештај центра 

број 
акредитованих 

стручних 

радника 

0 3 3 3 0 извештај центра 

              

       

1801 Програм 12.  Примарна здравствена заштита 

Сврха: 
Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и 
обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља. 

Основ: Закон о здравственој заштити члан 13 и 13 а 

Опис:  
Унапређења квалитета здравствене заштите ,обездеђивање специјалистичко-консултативних 

услуга 

Одговорно лице за 

спровођење програмa: 

Бојан Лукић, члан општиског већа задужен за заштиту животне средине, образовање, културу и 

заштиту људских и грађанских права      

      

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 
у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 
вредност у 

2017. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Унапређење 

здравља 

становништва 

Број лекара на 1000 

становника -

здравствена заштита 
одраслог становништва 

1 1 1 1 1 
извештај дпма  

здравља Лајковац 

број опредељених 
пацијената 

13693 12594 12400 12300 12200 
Статистички 
 податци 

              

 
Програмска активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 

Функција: 760 - Здравство некласификовано на другом месту      

    

Сврхa: Редовно одржавање објекта и опреме 
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Основ: Закон о здравственој заштити члан 13 и 13а 

Опис: 

Текуће поправке и одржавање опреме као што су :механичке поправке ,поправке електричне и 

електронске опреме ,поправке медицинске опреме и набавка опреме радии обезеђења 
оптималних услова  

Одговорно лице за 

спровођење прог. 
aктивности: 

др Љиљана Молеровић, директор Дома здраваља-директор 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Унапређење 
доступности, 

квалитета и 

ефикасности 

примарне 
здравствене 

заштите 

Проценат 

реализације планова 
инвестирања у 

објекте и опрему 

установа примарне 

здравствене 
заштите  

98,9% 90% 90% 90% 90% 

извештај 
Дома 

здравља 

Лајковац 

Број лекара на 1000 

становника 
1 1 1 1 1 

извештај 
Дома 

здравља 

Лајковац 

  

Пројекат: 1801-0021 Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац 

Функција: 760 - Здравство некласификовано на другом месту   
  

Сврха: Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима 

Основ: Закон о здравственој заштити члан 13 и 13а,Програм унапређења кв.з.з. 

Опис: 

Пројекат је усмерен на повећање доступности и приступачности здравствених услуга на 

примарном нивоу свим категоријама становништва, уз побољшање нивоа квалитета пружених 

услуга. Корисници усуга су: осигурана лица, неосигурана лица, социјално угрожена лица, 
сеоско становништво које је удаљено од Дома здравља  радом кроз сеоске амбуланте  

приближавајући их кориснику здравствене услуге. Обезбеђују се и редовне  посете старим 

лицима и  контрола редовне терапије од стране медицинске сестре из патронажне службе, 

кућне посете лекара тамо где постоје индикације и потреба на коју укаже медицинска сестра 
која обилази терен, превоз пацијената, превоз медицинског и другог особља до сеоских 

амбуланти, специјалистичко – консултативне услуге (интерниста, пнеумофтизиолога, 

специјалисту ортодонције  јер је велики број деце са потребом за корекцију загрижаја), 

медицинске услуге - читање ПАП-а  налаза 
Пројекат обухвата финасирање трошкова рада лекара специјалиста( интернисте 

,пнеумофтизиолога и ортодонта ), медицинског особља (медицинске сестре ,вишеи 

лабораторијски  техничара као и  другог немедицинског особља које је неопходно за редовно 

пословање Дома здравља ,,Лајковац,, а не постоји могућност њиховог уговарања  преко 
средстава РФЗО - а то су обрачунски радник –благајник,возач санитетског возила,домар,и две 

спремачице као и финансирање два радника на стоматологији која су стално запослена а нису 

уговорени са РФЗО као и сталне трошкове у сеоским амбулантама( трошкови електричне 

енергије,комуналне услуге,телефон и интернет), трошкове санитетског и лабораторијског  
материјала, матријала за одржавање хигијене, одржавање система за фактурисање ,одржавање 

рачунара као и одржавање пакс система закуп и техничка подршка односно одржавање 

хардвера и софтвера  

Трајање пројекта: јануар -децембар 2018 

Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 
др Љиљана Молеровић, директор Дома здраваља 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016) 

Очекивана 

вредност у 
2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2020. 

години 

Извор 
верификације 

1 

Виши стандард 

здравствене 

заштите за све 

категоије 
становника 

Број опредељених 

пацијената у сеоским 

амбулантама 

2792 3000 3000 3000 3000 

извештај 

дома здравља 

Лајковац 

Број прегледа од 

стране консултаната -
3406 7000 7000 7000 7000 

извештај 

дома здравља 
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секундарна 
здравствена заштита 

Лајковац 

Број прегледаних 
неосигураних лица 

359 300 212 200 200 
извештај 
дома здравља 

Лајковац 

 

 

Пројекат 1801-0022 Реконструкција котларнице Дома здравља 

Функција: 760 - Здравство некласификовано на другом месту  

Сврха: Побољшање услова за рад 

Основ: Закон о здравственој заштити члан 13 и 13а,Програм реконструкције котларнице у 2018.години 

Опис: 

Пројекат је усмерен на нсбсвку новог ,као и поправку већ постојећег котла у котларниви Дома 

здравља Лајковац 

 

Трајање пројекта: јануар -децембар 2018 

Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 
др Љиљана Молеровић, директор Дома здраваља 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016) 

Очекивана 

вредност у 
2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2020. 

години 

Извор 
верификације 

1 
Решавање 

проблема грејања 

Број котлова 2 2 2 2 2 
ЈМНВ ДЗ 

Лајковац 

Број поправки на 

котлу 
1 1 1 0 0 

извештај 

дома здравља 

Лајковац 

        
 

1201 Програм 13.  Развој културе 

Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине и 

стваралаштва у локалној заједници; информисање и унапређење јавног информисања. 
Основ: Закон о култури, Закон о библиотекачко- информационој делатности, Посебан колективни 

уговор за Установе културе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и 

јединица Локалне самоуправе, Правилник о раду градске библиотеке,  Уредбa о 

критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне 

самоуправе, Правилник о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у области 

културе који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Лајковац. Закон о црквама и  

верским заједницама, Правилник о условима, начину и критеријумима за избор пројеката за 

изградњу, одржавање и обнову верских објекатакоји се финансирају/суфинансирају из буџета 

општине Лајковац, 

Опис:  У овиру програма реализују се активности везане за подршку програмима удружења 

(невладине организације и друга удружења), црквама и верским заједницама    и субјекатима 
у култури за културне програме, за  унапређење и очување верских објеката, непокретног 

културног  и археолошког наслеђа. Планирају се активности везане за извођење пројекта 

конзерваторских радова на остацима виле рустикке на локалитету Анине.                                                                     

Кроз овај програм се врши суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 
области јавног информисања на територији општине Лајковац  који доприносе истинитом, 

непристрасном, правовременоми и потпуном информисању свих грађана општине Лајковац, 

као и осетљивих друшвених група како би се задовољиле потреба грађана за информацијама 

и садржајима из свих области живота, без дискриминације.                                                                                                                                                                                                                           
Овим програмом предвиђена је реализација активности везаних за прикупљање обраду, 

чување и заштиту књига, часописа, новина, музичких дела, уметничких слика, цртежа, 

картографских публикација, публикација, плаката и других дела, издавачка делатност 

усавршавање библиотекачког система,  културно-просветна делатност (организација 
књижевних сусрета, манифестација, промоција, предавања, трибина, обележавање значајних 

датумa), организовање позоришних представа, биоскопских представа, научних скупова,рад 

креативних радионица, драмске групе,  фолклорних манифестација, фолклорне, хорске и 
галеријске секције, галеријске изложбе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Назив 

организационе 

јединице/Буџетски 
корисник: 

 Општинска управа, Културни центар „Хаџи Рувим“, Лајковац, Градска библиотека, Лајковац 

Одговорно лице за Бојан Лукић, члан општинског већа задужен за заштиту животне средине, образовање, 
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спровођење 

програмa: 

културу и заштиту људских и грађанских права 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вреднос

т у 

базној 
години 

(2016) 

Очекива

на 

вреднос
т у 

2017. 

години 

Циљан

а 

вредно
ст у 

2018. 

години 

Циљан

а 

вредно
ст у 

2019. 

години 

Циљан

а 

вредно
ст у 

2020. 

години 

Извор 
верификације 

1 

Подстиц

ање 

развоја 

културе 

Број грађана у 

граду/општини у 

односу на укупан број 
установа културе 

7,737.50 7737.50 7737.5

0 

7737.5

0 

7737.5

0 

Републички завод 

за статистику, 

Скупштунска 
одлука о оснивању 

установе 

Укупан број 

посетилаца на свим 

културним догађајима  

који су одржани 

6945 7150 7440 7570 7770 
Евиденција 

установа културе 

Укупан број  
удружења грађана из 

области културе 

11 5 8 8 8 

Извештај 

општинског већа, 
евиденција 

одељења за општу 

управу 

               

  Циљ 

Индикатори  

Назив индикатора 

Вреднос

т у 
базној 

години 

(2016) 

Очекива

на 
вреднос

т у 

2017. 

години 

Циљан

а 
вредно

ст у 

2018. 

години 

Циљан

а 
вредно

ст у 

2019. 

години 

Циљан

а 
вредно

ст у 

2020. 

години 

Извор 

верификације 

2 

Оствари

вање 

јавног 

интерес
а из 

обласи 

информ

исања 

Број сати 

произведених и 
емитованих ТВ и 

радио садржаја који 

доприносе остварењу 

општег интереса 

128 58 80 80 80 

Извештаји по 
Уговору о 

реализацији 

пројекта 

              

              

 

 

 

Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе   
Функција: 820 - Услуге културе 

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: 

Градска библиотека лајковац, Културни центар "Хаџи Рувим" 

  

  
Сврхa: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и 

баштине 

Основ: Закон о култури, Закон о библиотечко-информационој делатности, Закон о јавним 

набавкама, Посебан колективни уговор за установе чији је оснивач Република 
Србија, Аутономна покрајан и јединица локалне самоуправе, Правилник о раду 

Градсек библиотеке, Правилник о раду Културног центра "Хаџи Рувим" 

Опис: У оквиру ове програмске активности врше се послови из основне делатности 

установа културе (прикупљање, обрада, чување и заштита књига, часописа, новина, 
музичких дела, уметничких слика и цртежа, картографских публикација, плаката и 

других дела), из  културно просветне делатности (организација књижевних сусрета, 

манифестација, промоција, предавања, трибина, обележавање значајних датума), 
издавачке делатности, усавршавање библиотечког система. Поред тога организован 

је рад креативних радионица, драмских  група. Програмска активност обухвата 

организацију позоришних представа, трибина, радионица, књижевних вечери, 

научних скупова, фолклорних, хориских и галеријских програма, организације 
манифестације "Улица отвореног срца". Такође у оквиру програмске активности 

средства се опредељују за расходе за плате  и друга примања запослених, трошкове 

службених путовања и стручног оспособљавања и усавршавања запослених, сталне 

трошкове, трошкове материјала и текуће поправке и одржавање, набавку опреме и 
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нематеријалне имовине, и други трошкови везани за функционисање установа 

културе.  

Одговорно лице за спровођење 
прог. aктивности: 

Биљана Богдановић, директор Градске библиотеке Лајковац и Снежана Шкорић, 
директор Културног центра "Хаџи Рувим" 

 

Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 
у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 
вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

Обезбеђење 
редовног 

функционисања 

установа културе 

Број запослених 
у установама 

културе у односу 

на укупан број 

запослених у ЈЛС 

17/225 14/212 14/212 14/212 14/212 

Евиденција 

Скупштине 

општине 
Лајковац, 

Одлука о 

максималном 

броју 
запослених, 

евиденција 

устанва културе 

              

              

 
Програмска активност: 1201-0002- Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 

Функција: 820 - Услуге културе 

Сврхa: Подршка програмима удружења (невладине организације и друга удружења), цркава и верских 

заједница и субјеката у култури   
Основ: Закон о култури, Уредба о критеријумима, мерилима и начину избору пројекта у култури који се 

финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајне, односне 

јединице локалне самоуправе. 

Опис: Ова програмска активност се спроводи кроз расподелу средстава по конкурсима намењених за 
пројекте невладиних организација, верских заједница и других субјеката у култури чији се 

годишњи програми или делови програма финансирају у складу са чланом 76. Закона о култури, 

члана 44. Закона о црквама и  верским заједницама.На основу члана 10. Уредбе о критеријумима, 

мерилима и начину избору пројекта у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајне, односне јединице локалне самоуправе, орган локалне 

самоуправе може закључивати уговоре о суфинансирању пројекта у култури и без јавног 

конкурса, ако се ради о изузетно значајном пројекту који није било могуће унапред планирати.   

Пријаве на конкурс се подносе надлежoj комисиjи. Комисијa разматра пријаве и доставља 
Општинском већу предлоге одлука о избору пројеката  по предметним конкурсима. На основу 

одлука Општинско веће доноси решење о избору пројеката који се финансирају или 

суфинансирају из буџета општине Лајковац, а међусобни односи се регулишу уговором који 

потписује председник општине.  
Одговорно лице 

за спровођење 

прог. 

aктивности: 

Љубица Новаковић, начелник општинске управе 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 
у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2020. 

години 

Извор 
верификације 

1 

Унапређење 

разноврсности  

културне 
понуде 

Број програма и 

пројеката 

удружења 

грађана 
подржаних од 

стране 

града/општине 

11 5 8 8 8 

Извештај 

општинског 
већа 

број удружења 
који добијају 

средства из 

буџетa 

11 5 8 8 8 

Извештај 

општинског 
већа, 

евиденција 

одељења за 

општу 
управу 
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Програмска активност: 1201-0003-Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 
Функција: 820 - Услуге културе        

Сврхa:  Очување верских објеката, непокретних  културних наслеђа и археолошког наслеђа. 

Основ: Закон о култури, Закон о црквама и  верским заједницама, Правилник о условима, начину и 

критеријумима за избор пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објекатакоји се 
финансирају/суфинансирају из буџета општине Лајковац,  Уредбе о критеријумима, мерилима и начину 

избору пројекта у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне 

покрајне, односне јединице локалне самоуправе. 

Опис: У оквиру порграмске активности врши се финансирање и суфинансирање пројеката за изградњу 
одржавања и обнову верских објеката  из следећих области: Изградња нових црквених и других 

пројеката који припадају цркви (у оквиру или ван порте), инвестиционе радове на црквеним објектима, 

торњевима и звоницима и другим објектима који припадају цркви (у оквиру или ван порте), стављање 

нових фасада и кречење црквених објеката, санирање влаге на црквеним зидовима, обнову постојећих 
црквених објеката који су без обнове дужи временски период, а посебно црквених објеката који су 

споменици културе, обнову кровова који прокишњавају на црквеним објектима, обнову верских 

објеката-споменика, обнову парохијских домова, обнову капела,обнову икона, верских и сакралних 

предмета, изградњу нових и обнову пропалих ограда око црквених објеката, уређење и ревитализацију 
простора верских гробаља, други непоменути радови на црквеним објектима од инвестиционог значаја 

за цркве.  Средства намењена за финансирање и суфинансирање пројеката за изградњу и одржавање 

верских објеката износе 5.000.000,00 ( седаммилиона динара).                                                                                                                                                                                                                                                                 

Поред тога ова програмска активност обухвата и финансирање пројеката из културе из области 
непокретног културног наслеђа и археолошког населеђа ( споменика културе, археолошких налазишта, 

просторних културно уметничких целина и знаменитих места).  Након спроведеног конкурса на предлог 

надлежне комисије о избору пројеката Општинско веће доноси решење о избору пројеката који се 

финансирају или суфинансирају из буџета општине Лајковац. На основу члана 10. Уредбе о 
критеријумима, мерилима и начину избору пројекта у култури који се финансирају и суфинансирају из 

буџета Републике Србије, аутономне покрајне, односне јединице локалне самоуправе, орган локалне 

самоуправе може закључивати уговоре о суфинансирању пројекта у култури и без јавног конкурса, ако 

се ради о изузетно значајном пројекту који није било могуће унапред планирати.  
 Активности  се спроводи кроз конкурсе. Пријаве на конкурс се подносе надлежним комисијама. 

Комисије разматрају пријаве и достављају Општинском  

већу предлоге одлука о избору пројеката  по предметним конкурсима. На основу одлука Општинско 

веће  
доноси решење о избору пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Лајковац, 

а међусобни односи се регулишу уговором који потписује председник општине.  

У оквиру пргорамске активности планира се и извођење пројекта конзерваторских радова на остацима 

виле рустике на локалитету Анине. 
Одговорно лице 

за спровођење 

прог. 

aктивности: 

Начелник општинске управе, Љубица Новаковић 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 
у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2020. 

години 

Извор 
верификације 

1 

Унапређење 
очувања 

културно-

историјског 

наслеђа и 
верских 

објеката 

Број реализованих 

програма 

популаризације 

културно-историјског 

наслеђа на нивоу 

локалне заједнице 

7 7 8 8 8 

Извештај 

општинског 
већа 

              

              

 
Програмска активност 1201-0004 Остварење и унапређење јавног интереса у области информисања 

Функција: 830 - Услуге емитовања и штампања  

Сврхa: Унапређење јавног информисања 

Основ: Закон о информисању и медијима, Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања 

Опис: Програмска активност се односи на за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја 

из области јавног информисања на територији општине Лајковац, а које расписује Општинско 

веће. Предмет  суфинансирања је  производње медијских садржаја из области јавног 
информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременоми и потпуном 
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информисању свих грађана општине Лајковац а посебно особа са инвалидитетом; права на јавно 

информисање националних мањина, заштиту и развој људских права и демократије; слободном 

развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; 
развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју 

науке, спорта и физичке културе; праћење развоја промоције пројеката у области привреде 

(привредних пројеката); заштити животне средине и здравља људи и осталих медијских садржаја 

који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области 
живота, без дискриминације. На основу Одлуке о висини средстава за појединачна давања а без 

расписивања Јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 

области јавног информисања, Општинско веће  може определити највише 5% средстава, од 

укупно опредељених средстава путем јавног конкурса, Решењем о појединачном давању за 
пројектно суфинансирање медијског садржаја у области јавног информисања. Учесници на 

конкурсу су издавачи медија и правна лица односно предузетници који се баве производњом 

медијских. 

Одговорно лице 
за спровођење 

прог. 

aктивности: 

Начелник општинске управе, Љубица Новаковић 

       

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор 

верификације 

1 

Повећана 
понуда 

квалитетних 

медијских 
садржаја из 

области 

друштвеног 

живота 
локалне 

заједнице 

Број 
програмских 

садржаја 

подржаних на 

конкурисма 
јавног 

информисања 

1283 1149 1200 1300 1300 

Уговор са 

подносиоцима 

чији су пројекти 

одобрени. 

Број 

различитих 

тематских 

типова 
програма за 

боље 

информисање  

3 6 7 8 8 

Уговор са 

подносиоцима 
чији су пројекти 

одобрени. 

              

 

 

 

Пројекат: 1201-0022 Текуће поправке у културном центру-Биоскопска сала, доња галерија 
Функција: 820-Услуге културе 

Сврха: Сређивање простора намењеног посетиоцима и члановима аматерских секција (фолклор, хор и 

др.)и другим корисницима Општине Лајковац 

Основ: Закон о планирању и изградњи 
Опис: У биоскопској сали неопходно је набавка  тапацираних столица, Прилагођавање постојеће 

грејне инсталације у доњој галерији, и кречење  и глетовање ходника зграде,комплетно 

реновирање два тоалета у бинским просторијама,кречење бинских просторија,тапацирање 

предњег дела бине,набавка рефлектора,професионалног усисивача и двоја улазна врата у 
тоалетима.Ове текуће поправке у Културном центру представљају наставак пројекта из 2017 

године, који је обухватао кречење биоскопске сале,текуће поправке на постојећој грејној 

инсталацији са новим радијаторима,кречење и глетовање доње галерије ,уградња епоксидног 

пода у биоскопској сали, кречење и глетовање горње галерије са уградњом и куповином 
ламината у истој просторији. 

Трајање пројекта: до 01.09.2018.год 

Одговорно лице за 
спровођење 

пројекта: 

Шкорић Снежана,  директор Културног центра "Хаџи Рувим" 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 Побољшање проценат 5% 8% 16% 18% 20% извештај о 
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услова рада 
и пружања 

услуга 

корисницима 

повећања 
посетилаца у 

односу на 

предходну 

годину 

реализацији 
програма 

број одржаних 

пројекција 
28 30 36 40 44 

извештај 

установе 

              

 

1301 Програм 14.  Развој спорта и омладине 

Сврха: 
Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање 

услова за развој и спровођење омладинске политике. 

Основ: 

Закон о спорту,  Закон о младима, Локални акциони план за младе, Правилник о одобравању и 

финасирању програма у области спорта којима се остварује општи интерес у области спорта на 

територији општине Лајковац, Програм  развоја спорта на територији општине Лајковац, 
Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковаца 

Опис:  

Финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине 
Лајковац,  подстицање развоја рекреативног спорта, оснаживање активизма, повећање 

мобилности младих кроз унапређење културно- образовних, спортских и других садржаја за 

младе, изградња и одржавање спортске инфраструктуре, рад спортске установе 

Назив 

организационе 

јединице/Буџетски 
корисник: 

Општинска управа, ЈУ Установа за омладину и спорт 

Одговорно лице за 
спровођење 

програмa: 

Душан Жујовић, Члан општинског већа задужен за друштвену бригу о деци, омладини и спорту 

            

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016) 

Очекивана 

вредност у 
2017. 

години 

Циљана 

вреднос

т у 
2018. 

години 

Циљана 

вреднос

т у 
2019. 

години 

Циљана 

вреднос

т у 
2020. 

години 

Извор 

верификациј
е 

1 

Обезбеђење 

услова за 

бављење 
спортом 

свих 

грађана и 

грађанки  
града/општ

ине 

Број спортских 

организација преко 

којих се остварује 

јавни интерес у 
области спорта 

32 33 33 33 33 

Решење 

општинског 

већа 

Број жена чланова 
спортских 

организација и 

удружења 

130 149 170 170 170 

Годишњи 
програм 

спортских 

организација 

Број спроведених 

акција, програма и 

пројеката који 
подржавају активно 

и  рекреативно 

бављење спортом 

4 4 4 4 4 

Годишњи 

програм 
спортских 

организација 

               

  Циљ 

Индикатори  

Назив индикатора 

Вредност 
у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 
вредност у 

2017. 

години 

Циљана 

вреднос
т у 

2018. 

години 

Циљана 

вреднос
т у 

2019. 

години 

Циљана 

вреднос
т у 

2020. 

години 

Извор 
верификациј

е 

2 

Активно 

партнерство 

субјеката 

омладинске 
политике у 

развоју 

омладинске 
политике и 

спровођењу 

омладински

х 
активности, 

% укључених 

младих у 

омладинске 
програме / пројекте 

у односу на укупан 

број младих у 
локалној заједници 

28 28 28 28 28 

Евиденција 

координатор
а 

Канцеларије 

за младе, 

Статистика 

Регистрован број 

волонтера 
45 45 48 50 52 

Евиденција 
координатор

а 

Канцеларије 

за младе 
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као и у 
развоју и 

спровођењу 

локалних 

политика 
које се тичу 

младих 

              

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност у 

2017. 
години 

Циљана 

вреднос

т у 
2018. 

години 

Циљана 

вреднос

т у 
2019. 

години 

Циљана 

вреднос

т у 
2020. 

години 

Извор 

верификациј
е 

3 

Стварање 

услова за 

унапређење 

и развој 
спортских 

активности 

кроз 

изградњу и 
опремање 

спортске 

инфраструк

туре 

број новоизграђених 

спортских објеката 
5 5 6 6 6 

окончана 

ситуација, 

пописна 

листа 

              

              

 

Циљ програма „Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки  града/општине“ представља 
родноодговорни циљ. Општина Лајковац је између осталог усмерена на развој и унапређење женског спорта како би 

се остварила родна и полна равнораваност и масовност женског спорта и стварање средине у којој се девојчице и 

жене  друштвено и социјално афирмишу у спортском раду на свим нивоима и осећају безбедно у спортским 

активностима. 
Програмска активност 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 

Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта 

Сврхa: Задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта 

Основ: 
Закон о спорту, Правилник о одобравању и финасирању програма у области спорта којима се остварује 
општи интерес у области спорта на територији општине Лајковац, Програм  развоја спорта на 

територији општине Лајковац 2016-2018. године 

Опис: 

Правилником о одобравању и финансирању програма којимa се остварује општи интерес у области 

спорта на територији општине Лајковац уређују се ближи услови, критеријуми, начин и поступак 

доделе средстава из буџета Општине Лајковац , односно одобрење програма за задовољавање потреба и 

интереса грађана у области спорта на територији Општине. Право на расподелу средстава за 

задовољавање потреба и интереса грађана из  имају организације у области спорта са седиштем на 

територији Општине Лајковац, сходно применом Програма развоја спорта у општини Лајковац. 

Предлози годишњих програма достављају се према динамици утврђеној Програмским календаром из 

члана 117. став 1. Закона о спорту .Општинско веће може изузетно одобрити одређени програм којим се 
реализује општи интерес у области спорта и на основу поднетог предлога програма у току године, без 

јавног позива, у случају када је у питању програм од посебног значаја за остваривање општег интереса у 

спорту. Предлози посебних програма достављају се у року утврђеним јавним позивом. За оцену 

годишњих и посебних програма Општинско веће у складу са Законом, образује стручну комисију. 
Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих предлога, на основу Закона и овог Правилника и 

доставља Општинском већу предлог за одобравање програма. Комисија доставља предлог за 

одобравање програма Општинском већу.  Општинско веће одлучује, на основу предлога Комисије. 

Одговорно лице за 

спровођење прог. 

aктивности: 

 Љубица Новаковић, Начелник општинске ушраве 

               

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 
у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 
вредност у 

2017. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Обезбеђивање 

услова за рад и 
унапређење  

капацитета 

спортских 

организација преко 

Број посебних 

програма 
спортских 

организација 

финансираних од 

стране 

2 1 2 2 2 

Решење  

Општинског 

већа 
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којих се остварује 
јавни интерес у 

области спорта у 

граду/општини 

града/општине  

Број годишњих 

програма 
спортских 

организација 

финансираних од 

стране 
града/општине 

45 37 40 41 41 

Решење  

Општинског 

већа 

Број 

стипендираних 

категорисаних 

спортиста  

2 2 2 2 2 

Решење  

Општинског 

већа 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив 
индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016.) 

Очекивана 

вредност у 
2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2020. 

години 

Извор 
верификације 

2 

Унапређење 

рекреативног 
спорта 

Број програма 

којима се 

реализују 

активности из 
рекреативног 

спорта 

4 4 4 4 4 

Годишњи 

програм 

спортских 
организација 

Број програма 

омасовљења 

женског спорта 

3 4 5 5 5 

Годишњи 

програм 

спортских 

организација 

              

 

1301-0004 Функционисање локалних спортских установа 

Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта 

Сврхa: Обезбеђивање приступу спорта 

Основ: Закон о спорту, Закон о јавним службама 

Опис: 

Програмска активност обухвата "Финансирање расхода за сталне и материајлне трошкове 

одржавања и опремања спортских објеката и терена датих на управљање спорској установи, 

као и трошкове који настају у вези са функционалисањем спортске установе: плате и расходи 

за запослене, сталне трошкове и друге трошкове. Кроз програмску активност реализују се 
пројекти намењени за набавку машина и опреме  и текуће одржавање зграде и објеката. 

Одговорно лице за 
спровођење прог. 

aктивности: 

Драгана Јеленић, в.д директора 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 
индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 
у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2020. 

години 

Извор 
верификације 

1 

Обезбеђивање 

услова за рад 

установа из 

области спорта 

Број спортских 

организација 

који користе 

услуге 
установе из 

области спорта 

8 8 9 10 10 
Евиденција 

одељења 

Степен 

искоришћења 

капацитета 

установа 

50% 65% 80% 80% 80% 
Евиденција 

одељења 

Број одржаних 
спортских 

приредби у 

установама из 

области спорта 

3 4 5 6 6 
Евиденција 

одељења 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив 
индикатора 

Вредност 
у базној 

години 

Очекивана 
вредност 

у 2017. 

Циљана 
вредност 

у 2018. 

Циљана 
вредност 

у 2019. 

Циљана 
вредност 

у 2020. 

Извор 
верификације 
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(2016.) години години години години 

2 

Редовно 
одржавање 

спортских објеката 

од интереса за 

општину 

Број постојећих 

функционалних 
спортских 

објеката за које 

установа врши 

одржавање  

5 5 8 9 9 
Евиденција 

одељења 

Површина 

одржаваних 

спортских 

терена 

22379,36 

m² 

22379,36 

m 
26500 m² 27000 m² 27000 m² 

Евиденција 

одељења 

                

Програмска активност 1301-0005- Спровођење омладинске политике 

Функција: 860 - Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 

Сврхa: 
Стварање услова за за подршку младима у организаовању, друштвеном деловању, развоју и 

остваривању потенцијала за личну и друштвену добробит 

Основ: Закон о младима, Локални акциони план за младе 

Опис: 

Програмска активност је усмерена на оснаживање активизма, повећање мобилности младих, 

унапређење културно-образовних, спортских  и других садржаја за младе, развијање 

социјалне инклузије и здравих стилова живота младих 

Одговорно лице за 

спровођење прог. 

aктивности: 

Радован Бајић, Координатор канцеларије за младе 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Подршка 

активном 

укључивању 
младих у 

различите 

друштвене 

активности 

Број младих 

укључених 
у прграме 

КЗМ 

1600 1500 1500 2500 2500 

Евиденција 

координатора 
Канцеларије за 

младе 

Број младих 

жена 

укључених 

у програме 
КЗМ 

900 1000 1000 2000 2000 

Евиденција 

координатора 

Канцеларије за 
младе 

Број младих 
из 

осетљивих 

група 

укључн у 
програме 

КЗм 

40 45 45 50 100 

Евиденција 

координатора 

Канцеларије за 
младе 

 

Пројекат: 1301-0032 Изградња затвореног базена 

Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта 

 

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта 

Основ: 
Закон о планирању и изградњи, Програм уређивања грађевинског земљишта за 2018-у и 

Стратегија развоја општине Лајковац 

Опис: Изградња затвореног базена, укључен и надзор на објекту 

Трајање пројекта: 2016-2018 

Одговорно лице за 
спровођење пројекта: 

Предраг Мирковић, Руководилац одељења за комунално- стамбене и грађевинске послове 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 
индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016) 

Очекивана 

вредност у 
2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2020. 

години 

Извор 
верификације 

1 

Планско 

подстицање и 

креирање услова 

за бављење 

Број 

изграђених 

затворених 

базена 

0 2 2 2 2 

окончана 

ситуација, 

записник о 

примопредаји 
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спортом за све 
грађане и 

грађанке општине 

Лајковац 

Проценат 

реализације  
5% 60% 100% 100% 100% 

окончана 
ситуација, 

записник о 

примопредаји 

              

 

Пројекат: 1301-0033 Клизалиште 

Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта 

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта 

Основ: Закон о планирању и изградњи,  Програм уређивања грађевинског земљишта општине 

Лајковаца за 2017 годину 

Опис: Постављање дечијег клизалишта у циљу подизања квалитета живота локалне заједнице. 

Клизалиште се закупљује  у децембру текуће године, на период од три месеца. 
Трајање пројекта: 2017-2018 

Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

Предраг Мирковић, Руководилац одељења за комунално- стамбене и грађевинске послове 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор 

верификације 

1 

Повећати 
доступност 

садржаја за 

бављење спортом 

и рекреацијом 
свим грађанима 

општине 

површина 
објекта у м2 

0 600 600 0 0 Рачун 

број дана 
изнајмљивања 

клизалишта 

0 90 90 0 0 Рачун 

              

 

Пројекат: 1301-0034 Завршетак радова на свлачионицама у Бајевцу  

Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта 

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта 

Основ: 
Закон о планирању и изградњи,  Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковаца за 

2018. годину 

Опис: 
Завршетак радова на свлачионици у Бајевцу , надзор  над изградњом објекта и радови на електро 

инсталацијама свлачионице у Бајевцу.    

Трајање пројекта: 2017-2018 

Одговорно лице за 
спровођење пројекта: 

Предраг Мирковић, Руководилац одељења за комунално- стамбене и грађевинске послове 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор верификације 

1 

Стварање 
услова за  развој 

спортских 

активности који 

поспешују дух 
омладине 

малтерисање 
објекта у м2 

0 306,90 306,90 306,90 306,90 
Одељење за комунално-
стамбену делатност 

керамичарски 
радови у м2 

0 138,87 138,87 138,87 138,87 
Одељење за комунално-
стамбену делатност 

              

 
Пројекат: 1301-0035 Завршетак радова на свлачионици у Непричави 

Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта            

  

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта 

Основ: 
Закон о планирању и изградњи,  Програм уређивања грађевинског земљишта општине 

Лајковаца за 2018. годину 

Опис: 
Завршетак радова на свлачионици у Бајевцу , надзор  над изградњом објекта и радови на 

електро инсталацијама свлачионице у Бајевцу.    

Трајање пројекта: 2017-2018 

Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 
Предраг Мирковић, Руководилац одељења за комунално- стамбене и грађевинске послове 

   

  Циљ* Индикатори** 
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Назив 

индикатора 

Вредност 
у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 
вредност у 

2017. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Стварање услова за  

развој спортских 

активности који 

поспешују дух 

омладине 

малтерисање 

објекта у м2 
0 306,90 306,90 306,90 306,90 

Одељење за 

комунално-

стамбену 
делатност 

керамичарски 

радови у м2 
0 138,87 138,87 138,87 138,87 

Одељење за 

комунално-

стамбену 

делатност 

              

 

 

 

0602  Програм 15.  Локална самоуправа 
Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног 

интереса;  Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода 

локалне самоуправе;  Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за 

финансирање буџета  и  управљање  јавним  дугом;  Пружање ефикасне интервенције, 
ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају 

ванредних  ситуација. 

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Статут општине 

Лајковац,Закон о систему плата у јавном сектору, Закон о запосленима у аутономним 
покрајнама и јединицама локалне самоуправе,  Закон  о јавном дугу, Закон о буџетском 

систему, Закон о правобранилаштву , Закон о ванредним ситуацијама, Закон о јавним 

набавкама, Закон о планирању и изградњи 

Опис:  Вршење послова из оквира права и дужности који су законом поверени локалној 
самоуправи и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, Председника 

општине и Општинског већа.  

Назив организационе 

јединице/Буџетски 
корисник: 

Општинска управа, Месне заједнице 

Одговорно лице за 

спровођење програмa: 

Љубица Новаковић, Начелник општинске управе 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 
години 

(2016) 

Очекива

на 

вредност 
у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност у 
2020. 

години 

Извор 
верификације 

1 

Одрживо 

управно и 

финансијско 

функционисање 
града/општине у 

складу 

надлежностима 

и пословима 
локалне 

самоуправе 

Суфицит или 

дефицит локалног 

буџета 

      

407,500,383.

67  

35000000

0 

37000000

0 

37500000

0 
380000000 

Одлука о 

завршном 

рачуну буџета 

општине 
Лајковац 

Број донетих  

аката органа и 

служби 

града/општине 

712 1932 1940 1945 1950 

Евиденција 
служби у 

оквиру 

општинске 

управе  

Однос броја 

запослених у 

граду/општини и 
законом утврђеног 

максималног броја 

запослених 

225/225 225/225 212/212 212/212 212/212 

Одлука о 

максималном 
броју 

запослених и 

кадровска 
евиденција 

директних и 

индиректних 

корисника и 
јавних 

предузећа 

 

  Циљ* Индикатори** 
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Назив 

индикатора 

Вредност 
у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 
вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2020. 

години 

Извор верификације 

1 

Стварање услова 

за локални 

развој месне 

заједнице 

нето 

површина 

објекта у м2 

0 0 370,31 370,31 370,31 
окончана ситуација, 

грађевински дневник 

површина 

парцеле у 

арима 

0 0 60 60 60 

Извештај одељења за 

ком.стамб. и 

грађ.послове 

              

 

Програмска активност. 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
Функција: 130 Опште услуге 

Сврхa: Вршење управних послова у оквиру права и дужности  

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Статут општине Лајковац,  

Закон о радним односима у државним органима, Закон о систему плата у јавном сектору, Закон о 
запосленима у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе, Закон о систему плата 

запослених у јавном сектору,  Закон о буџетском систему,  Закон о јавним набавкама, Уредбa о 

коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним 

органима, Одлука о општинској управи, Закону о ПЗФ-у 
Опис: У оквиру ове програмске активности врши се припремање нацрта прописа и других аката које доносе 

законодавни и извршни орган, извршавање одлуке и друге акте законодавних и извршних органа, 

решавање у првостепеном управном посутпку и вршење других законом прописаних надлежности. 

Програмском активношћу се обухватају текући административни трошкови ради несметаног,  
квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова. 

Одговорно лице за 

спровођење прог. 

aктивности: 

Љубица Новаковић, Начелник општинске управе 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 
у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2020. 

години 

Извор 
верификације 

1 
Функционисање 

управе 

Проценат решених  

предмета у 

календарској години 
(у законском року, 

ван законског рока) 

79.31 75 78 80 82 

интерна 

евиденција 

служби у 

оквиру 
општинске 

управе 

Проценат 

попуњености радних 

места која 

подразумевају 
вођење управног 

поступка 

85.71 81.25 81.25 81.25 81.25 

Одсек за 

радне односе 

и лична стања 
грађана 

              

 
Програмска активност 0602-0002 Месне заједнице 

Функција: 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту     

   

Назив 
организационе 

јединице/Буџетски 

корисник: 

Месна заједница Степање 
  

  

Сврхa: Задовољење потреба и интереса од непосредног значаја за грађане 
Основ: Закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на територији општине 

Лајковац 

Опис: У оквиру ове програмске активности финансирају се стални трошкови месних заједница ( 
трошкови банкарске провизије, електричне нергије, телефона ) и други трошкови који 

настају у вези са њиховим радом ( трошкови репрезентације везани за организовање акција 

добровољног чишћења и уређења на подручјима месних зајеница, специјализоване услуге-

услуге јавног здравства, остале специјализоване услуге, накнаде за одводњавање, трошкови 
обавезних такси, материјала, текућих поправки и одржавања опреме и објеката и сл.). Месне 

заједнице су задужене за организовање зборова грађана, јавних расправа, анкета и покретање 

иницијатива за питања од непосредног интереса за грађане, организовање изјашњавања 
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грађана о питањима од значаја за месну заједницу, предлагање комуналног развоја насеља, 

предлагање мера конкретних акција за унапређење пољопривреде на својој територији на 

подручју сеоских месних заједница, сарадња са општинским јавним предузећима и 
установама, старање о уређењу насеља, спровођење избора за органе месних заједница, 

одржавање гробаља осим у месној заједници Варош и месној заједници Јабучје и друге 

послове у складу са законом и статутом месне заједнице 

Одговорно лице за 
спровођење прог. 

aктивности: 

Председник месне заједнице 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Обезбеђено 

задовољавање 

потреба и 
интереса 

локалног 

становништва 

деловањем 
есних 

заједница 

Број активних 

месних 
заједница у 

односу на 

укупан број 

месних 
заједница 

13/18 13/18 13/18 13/18 13/18 

Извештај 

председника 

месне заједнице 

% средстава 
који се издваја 

за рад Месних 

заједница 

0.2 0.5 0.60 0.6 0.6 
Извештај 
председника 

месне заједнице 

              

 

Програмска активност: 0602-0003 Управљање јавним дугом 

Функција: 170 - Трансакције јавног  дуга 

Сврхa: Отплата дугорочног кредита 
Основ: Закон о јавном дугу, Уговор о кредиту, Одлука о дугорочном задуживању 

општине 

Опис: У оквиру ове програмске активности планира се отплата главнице , камате и 

пратећих трошкова задуживања по кредиту и за изградњу  изградњу базена у 
2018., 2019. и 2020. години 

Одговорно лице за спровођење 

прог. aктивности: 

Начелник општинске управе, Љубица Новаковић 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор 

верификације 

1 

Одржавање 

финансијске 
стабилности 

града/општине 

и 

финансирање 
капиталних 

инвестиционих 

расхода 

Учешће 
издатака за 

сервисирање 

дугова у 

текућим 
приходима ≤ 

15% 

1.70% 1.90% 3.78% 3.89% 3.95% 

Eвиденција 

Службе за 

буџет и 
финансије 

Удео 

дугорочних 

дугова за 

финансирање 
капиталних 

инвестиционих 

расхода у 
укупном 

јавном дугу 

града/општине 

100% 100% 100% 100% 100% 

Eвиденција 
Службе за 

буџет и 

финансије 

              

 

Програмска активност: 0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво 

Функција: 330 - Судови 
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Назив организационе 
јединице/Буџетски 

корисник: 

Општинска управа 

Сврхa: Заштита јавног интереса 

Основ: Закон о правобранилаштву и Одлука о уређењу и организацији међуопштинског правобранилаштва 

Опис: 

Суфинансирање заједничког јавног правобранилаштва по одлуци о оснивању. Јавно 

правобранилаштво  врши правне радње и користи сва правна средства у поступцима пред судовима, 
управним  и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и и 

нтереса општине Лајковац, његових органа, организација и других правних лица чије се 

финансирање обезбеђује из буџета оснивача и  јавних установа чије се финансирање обезбеђује из 

буџета и давање правних мишљења лицима чија имовинска права заступа 

Одговорно лице за 

спровођење прог. 
aктивности: 

Јавни правобранилац, Ана Мештеровић 

               

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност у 

2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Заштита 

имовинских 

права и 

интереса  
града/општине 

Број решених 

предмета у односу на 
укупан број предмета 

на годишњем нивоу 

140 143 146 150 153 

Извештај 

јавног 
правобраниоца 

Број правних 

мишљења која су дата 

органима  

града/општине, 
стручним службама и 

другим правним 

лицима чија 

имовинска и друга 
права заступа  

75 77 79 81 83 
Извештај 
јавног 

правобраниоца 

              

 

Програмска активност: 0602-0009 Текућа буџетска резерва 
Функција: 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

Сврхa: Рационално коришћење буџетских средстава  

Основ: Закон о буџетском систему, Одлука о буџету општине Лајковац 

Опис: 
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене 

апропријације или за које постојеће апропријације нису довољне, 

Одговорно лице 

за спровођење 

прог. aктивности: 

Андрија Живковић, Председник општине 

               

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 
у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 
вредност у 

2017. 

години 

Циљана 
вредност у 

2018. 

години 

Циљана 
вредност у 

2019. 

години 

Циљана 
вредност у 

2020. 

години 

Извор 

верификације 

1   

              

              

              

 

Програмска активност: 0602-0010 Стална буџетска резерва 
Функција: 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

Сврхa: Рационално коришћење буџетских средстава  

Основ: 
Закон о буџетском систему,  Закон о ванредним ситуацијама, Одлука о буџету општине 

Лајковац 

Опис: Средства сталне буџетске резерве користе се  за отклањање последица елементарних непогода,  

Одговорно лице за 

спровођење прог. 
aктивности: 

Андрија Живковић, Председник општине  

               

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

Очекивана 

вредност у 

2017. 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

Извор 

верификације 
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(2016) години години години години 

1   

              

              

              

 
Програмска активност: 0602-0014 Ванредне ситуације 

Функција: 220 - Цивилна одбрана        

Сврхa: Превенција негативних последица услед елементарних  

Основ: Закон о ванредним ситуацијама, Одлукa о организацији и функционисању цивилне заштите 
на територији општине Лајковац, Одлуке о оснивању јединице цивилне заштите опште 

намене, одредаба  Закона о јавним набавкама, Правилник о ближем уређењу поступка јавне 

набавке органа општине Лајковац бр.06-83/15/III од 23.10.2015.године, Плана набавки 

Општинске управе општине Лајковац. 
Опис: Ова програмска активност обухвата успостављање система заштите и спасавања и стварање 

услова за ефикасно оперативно деловање  на избегавању, смањивању и ублажавању 

последица елементарних и других непогода. Врши се финансирање формирања јединице 

цивилне заштите и набавка опреме и материјала за цивилну заштиту 
Одговорно лице за 

спровођење прог. 

aктивности: 

Начелник општинске управе 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор 

верификације 

1 

Изградња 

ефикасног 

превентивног 
система заштите 

и спасавања на 

избегавању 

последица 
елементарних и 

других непогода 

број припадника 
јединица ЦЗ у 

односу на укупан 

број  

112/15475 112/15475 112/15475 112/15475 112/15475 

Службена 
евиденција 

сектора за 

ванредне 

ситуације 

Број обучених 
службених лица 

за реаговање у 

ванредним  

61 66 82 112 112 

Службена 

евиденција 
сектора за 

ванредне 

ситуације 

Број 

идентификованих 

објеката 
критичне 

инфраструктуре 

(нпр. трафо 

станице) 

          

Службена 

евиденција 
сектора за 

ванредне 

ситуације 

 

Пројекат: 0602-0023 Изградња сеоске куће у Пепељевцу- укључен и надзор 
Функција: 660 - Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту   

     

Сврха: Изградња објекта месне заједнице  

Основ: Закон о планирању и изградњи, Програм уређења грађевинског земљишта за 2018-у 
Опис: Пројекат обухвата изградњу објекта сеоске куће у Пепељевцу спратности П+ПК. Поктровље 

ће се користити као пословни простор месне заједнице Пепељевац, Пројекат обухвата израду 

техничке документације, техничку контролу пројекта, изградњу и надзор 

Трајање пројекта: 2018 
Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

Предраг Мирковић, Руководилац одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор верификације 

1 

Стварање услова 

за локални 
развој месне 

заједнице 

нето 
површина 

објекта у м2 

0 0 370,31 370,31 370,31 
окончана ситуација, 
грађевински дневник 

површина 

парцеле у 
0 0 60 60 60 

Извештај одељења за 

ком.стамб. и 
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арима грађ.послове 

              

 

Пројекат: 0602-0024 Санација дела фасаде на згради општине  

Функција: 660 - Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 
Сврха: Одржавање непокретности која су у власништву јединица локалне самоуправе 

Основ: Закон о планирању и изградњи, Закључак Владе РС, Програм уређивања 

грађевинског земљишта за 2018-у годину 

Опис: Санација дела фасаде на згради општине  

Трајање пројекта: 2017-2018 

Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

Предраг Мирковић, руководилац одељења за комунално-стамбене послове 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор 

верификације 

1 

Заштита 

зграде од 

руинирања 

Површина 
санираног 

дела фасада у 

м2 

0 120 120 120 120 
Техничка 
спецификација, 

окончана ситуација 

Број објеката 

на којима је 

вршена 
санација 

0 1 1 1 1 

Техничка 

спецификација, 

окончана ситуација 

              

 

2101 Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе 
Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе. 

Основ: Зако о локалној самоуправи, Статут општине 

Опис:  Вршење послова из надлежности утврђених Уставом и законом и Статутом општине 

Лајковац 
Назив организационе 

јединице/Буџетски 

корисник: 

Скупштина општине, Председник, Општинско веће 

Одговорно лице за 
спровођење програмa: 

Андрија Живковић, председник општине 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор верификације 

1   

              

              

              

 

 
Програмска активност 2101-0001- Функционисање скупштине 

Функција: 111 - Извршни и законодавни органи 

Назив организационе 

јединице/Буџетски 
корисник: 

Скупштина општине 

Сврхa: Обезбеђивање услова за вршење прописаних надлежности 

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о систему плата у јавном сектору, Статут општине 

Опис: Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће -административне 
трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених 

послова. Програмска активност обухвата рад скупштине-скупштинска заседања, рад 

скупштинских радних тела и Председника и заменика председника скупштине између 
скупштинских заседања и координација активности са другим оштинским органима, 

међуопштинска и регионална сарадња 

Одговорно лице за 

спровођење прог. 
aктивности: 

Живорад Бојичић, Председник скупштине 
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  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 
индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 
у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2020. 

години 

Извор 
верификације 

1 

Функционисање 

локалне 

скуштине 

Број 

усвојених 

аката  

171 163 163 170 180 

Службени 

гласних 

општине 

Број 

седница 

скупштине 

13 10 10 13 15 

Службени 

гласних 

општине 

Број 

седница 
сталних 

радних тела  

26 26 27 28 29 

Записници са 

седница 
радних тела 

 

Програмска активност 2101-0002 Функционисање извршних органа 

Функција: 111 - Извршни и законодавни органи 

 
Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: 

Председник општине 

Сврхa: Извршење законом прописаних активности 

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о систему плата у јавном сектору, Статут 
општине Лајковац 

Опис: Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће -

административне трошкове ради несметаног,  квалитетног и ефикасног 

обављања изворних и поверених послова општине Лајковац, односно њених 
органа. Програмска активност обухвата рад Председника и  заменика 

Председника општине, заседање, доношење одлука,предлагање начина питања 

о којимао длучује Скупштина, извршење скупштинских одлука 

Одговорно лице за спровођење 
прог. aктивности: 

Андрија Живковић, председник општине 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 
у базној 

години 

(2016) 

Очекивана 
вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 
вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1 

Функционисање 

извршних 
органа 

Број 

усвојених 

аката 

303 320 330 330 330 
Службена 

евиденција  

Број 

седница 
извршних 

органа 

26 35 35 35 35 
Службена 
евиденција  

              

 
Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: 

Општинско веће 

Сврхa: Извршење прописаних активности 

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о систему плата у јавном сектору, 
Статут општине Лајковац 

Опис: Рад општинског већа, заседање, доношење закључака и одлука, 

извршење скупштинских одлука, израда предлога аката скупштине,  

надзор над радом општинске управе и решавање у другостепеном 
поступку 

Одговорно лице за спровођење прог. 

aктивности: 

Андрија Живковић, председник општине 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 
(2016) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 
години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 
години 

Извор 

верификације 

1 
Функционисање 
извршних 

органа 

Број 
усвојених 

аката 

303 320 330 330 330 
Службена 
евиденција  
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Број 
седница 

извршних 

органа 26 

35 35 35 35 
Службена 

евиденција  

              

 

0501 Програм 17. Енергетска ефикасност 

Сврха: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске 

ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих 

извора енергије. 

Основ: Програм уређивања грађевинског земљишта за 2018.г., Закон о планирању и изградњи 

Опис:  Изградња котларнице на биомасу школско-спортског-здравственог комплекса 

Назив организационе 
јединице/Буџетски 

корисник: 

Општинска управа 

Одговорно лице за 

спровођење програмa: 

Владан Костић, члан општинског већа задужен за рударство, енергетику и грађевину 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 
индикатора 

Вреднос

т у 
базној 

години 

(2016) 

Очекива

на 
вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вреднос
т у 

2018. 

години 

Циљана 

вреднос
т у 

2019. 

години 

Циљана 

вреднос
т у 

2020. 

години 

Извор верификације 

1 

Повећање 
удела 

обновљив

их извора 

енергије у 
укупној 

потрошњи 

Удео 

обновљивих 

извора 
енергије у 

укупној 

потрошњи 

0 0 20% 20% 20% 

Извештај Одељења за 

комунално 
стамб.послове 

              

              

 
Пројекат: 0501-0021 Изградња котларнице на биомасу школско-спортског-здравственог комплекса са надзором 

Функција:620 - Развој заједнице 

Назив 

организационе 
јединице/Буџетски 

корисник: 

Општинска управа 

  
  

Сврха: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске 

ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и и шире употребе обновљивих изворa 
енергије 

Основ: Програм уређивања грађевинског земљишта за 2018.г, Закон о планирању и изградњи 

Опис: Израдња котларнице на биомасу школскo - спортскoг - здравственoг комплекса, израда 

техничке документације,надзор                                                          
Трајање пројекта: 2018 

Одговорно лице за 

спровођење 

пројекта: 

Предраг Мирковић, Руководилац одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове 

 

  Циљ* 

Индикатори** 

Назив 
индикатора 

Вредност 

у базној 
години 

(2016) 

Очекивана 

вредност 
у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 
у 2020. 

години 

Извор 
верификације 

1 

Повећање удела 

обновљивих 

извора енергије 
у укупној 

потрошњи 

снага у МW 0 0 3 3 3 

Извештај 

Одељења за 

комунално стам. 
и грађ.послове 

број  
предвиђених 

објеката 

везаних за 

котларницу 

0 0 6 6 6 

Извештај 
Одељења за 

комунално стам. 

и грађ.послове 
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Руководилац одељења за                                            Начелник општинске управе 

    буџет и финансије                          Љубица Новаковић,с.р. 

      Татијана Панић,с.р. 
 

____________________      ________________________ 

  

 
 

 

 

На основу члана 60. и 61. Закона о 

становању и одржавању зграда ("Службени 

гласник РС", број 104/2016) и члана 39. 

Статута општине Лајковац  ("Службени 

лист општине Лајковац ", број 11/08), 

Скупштине општине Лајковац, на седници, 

одржаној дана 26.12.2017. године, донета је 

 

О Д Л У К А 

о одржавању зграде и спољног изгледа 

зграде, условима, начину и 

критеријумимасуфинансирања одржавање 

стамбених и стамбено-пословних зграда на 

територијиопштине Лајковац 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком о одржавању зграде и 

спољног изгледа зграде, условима, начину и 

критеријумима суфинансирања обавезује 

одржавање спољног изгледа стамбених и 

стамбено-пословних зграда на територији 

општине Лајковац  (у даљем тексту: 

Одлука) прописују се обавезе 

власникапосебних делова стамбених и 

стамбено пословних зграда (у даљем 

тексту: стамбених зграда) на одржавању 

зграде и спољногизгледа зграде, као и 

услови, начин и критеријуми бесповратног 

суфинансирања инвестиционог одржавања 

зграде, хитних интервенција обнове фасаде 

и унапређење својстава стамбених 

и стамбено-пословних зграда на територији 

општине Лајковац. 

 
II ОБАВЕЗНО ОДРЖАВАЊЕ 

ЗГРАДЕ И СПОЉНОГ ИЗГЛЕДА ЗГРАДЕ 

 

Члан 2. 

 

Одржавање и управљање у стамбеним 

зградама, стамбено-пословним зградама, 

пословним зградама, зградама јавне 

наменеили зградама које су проглашене за 

културно добро и зградама у заштићеним 

културно-историјским целинама, у циљу 

спречавањаили отклањања опасности по 

живот и здравље људи, животну средину, 

привреду или имовину веће вредности, 

односно у циљуобезбеђивања сигурности 

зграде и њене околине сходно Закону 

представља јавни интерес. 

Ради остваривања јавног интереса 

Скупштинаопштине Лајковац, у складу са 

Законом, доноси акт о минималној висини 

износа отекућем одржавању зграда, акт о 

висини износа накнаде коју плаћају 

власници посебних делова у случају 

принудно постављеногпрофесионалног 

управника, као и акт о минималној висини 

износа издвајања на име трошкова 

инвестиционог одржавањазаједничких 

делова зграде. 

 

Члан 3. 

 

Скупштина стамбене заједнице дужна је да, 

у складу са Законом о становању и 

одржавању стамбених зграда (у даљем 

тексту: 

Закон), између осталог донесе и програм 

одржавања заједничких делова зграде на 

предлог управника зграде и одлуку о 

организовању послова одржавањазграде, 

односно о поверавању послова одржавања 

заједничких делова зграде. 

Власници или корисници самосталних 

делова зграде имају обавезу да одржавају 

своје делове зграда на начин којим 

сеобезбеђује функционалност тог дела 

зграде према прописима који ближе 

одређују њихову функционалност и на 

начин којим сеелиминише опасност од 

наступања штете или немогућности 

коришћења других делова зграде. 

Уколико скупштина стамбене заједнице, 

правно лице или предузетник коме је 

уговором поверено одржавање зграде, као и 

лица изстава 2. овог члана не организују 

одржавање у складу са Законом, односно не 

изведу радове на одржавању, због чега могу 

данастану штетне последице по живот или 
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здравље људи, животну средину, привреду 

или имовину веће вредности, одељења 

општинске управенадлежно за послове 

становања, на основу решења грађевинског 

инспектора и закључка о дозволи извршења 

донеће решењекојим ће се одржавање 

стамбене зграде, односно предузимање 

радова на одржавању зграде поверити 

правном лицу којем је поверено обављање 

послова од јавног интереса која проистекне 

због пропуштања обавезе одржавања зграде 

на начин да од зграде не прети опасност 

настанка штете имају лица:  

1) Власник, за зграде било које намене 

у којима је једно лице искључиви 

власник свих делова зграде. 

2) Власници посебних делова, за 

породичне куће, 

3) Стамбене заједнице преко својих 

органа или професионални 

управник коме су поверени послови 

обављања, у стамбеној згради која 

има заједничке делове зграде и 

најмање два посебна дела чији су 

власници различита лица. 

4) Власници посебних делова преко 

својих органа, у зградама које 

немају ниједан посебан део 

намењен за становање. 

 

Члан 4. 

 

Одлуком, односно програмом одржавања 

који доноси скупштина стамбене заједнице 

утврђују се нарочито: врсте радова на 

обавезном одржавању спољног изгледа 

зграде који ће се вршити у текућој години; 

приоритет у извођењу радова; 

роковиизвршавања радова у току године и 

предрачун потребних средстава. 

Радови на обавезном одржавању спољног 

изгледа стамбене зграде обухватају 

поправке или замену: 

1) кровне конструкције и других 

конструктивних елемената зграде; 

2) кровног покривача и других елемената 

крова (димњаци, лимене опшивке и увале, 

сливници, одводи и други елементи 

крова,заједничких лођа и тераса и др.); 

3) олука, олучних цеви и других елемената 

за одвод воде са крова и заштиту зграде од 

продора воде; 

4) хоризонталне и вертикалне 

хидроизолације; 

5) вентилационих цеви канализационе 

мреже и њихових глава на крову зграде; 

6) дотрајалих металних, стаклених и других 

ограда на крову, степеништу, терасама, 

лођама и другим заједничким 

деловимазграде; 

7) дрвених и металних делова на прозорима 

и вратима заједничких просторија зграде; 

8) оштећених и дотрајалих фасада, 

фасадних облога и елемената фасаде и 

других спољних делова зграде са 

приоритетомзаштите фасаде од продора 

воде и влаге; 

9) громобрана, антенских уређаја и 

њихових делова на згради; 

10) друге радове којима се обезбеђује 

текуће одржавање спољног изгледа зграде 

на задовољавајућем нивоу употребљивости. 

 

Члан 5. 

 

Власници стамбене зграде морају, без 

одлагања да изврше радове којима би били 

угрожени живот и здравље људи, 

њиховасигурност, заштита имовине од 

оштећења и довођења зграде, њених делова, 

уређаја, инсталација и опреме у стање 

исправности иупотребљивости. 

Радови из става 1. овог члана обухватају: 

1) скидање малтера, фасадних облога и 

других елемената фасаде и крова за које се 

утврди да угрожавају безбедност људи и 

имовине; 

2) поправке или замене делова кровног 

покривача, ради заштите од последица 

атмосферских падавина; 

3) скидање или поправка оштећених делова 

зграде, на балкону, тераси, лођи и 

степеништу зграде за које се утврди 

даугрожавају безбедност људи и имовине; 

Радови из става 2. овог члана извршавају се 

без одлагања, а најкасније у року од 48 

часова, односно у року који је одређен 

урешењу грађевинске инспекције. 

Решењем из става 3. овог члана утврђује се 

и начин извршења решења у случају 

непоступања по налогу инспектора, 

односнопреузимање радова на одржавању 

зграде од стране надлежног органа општине 

Лајковац,односно другог одговорног лица 

за одржавање зграде иналаже се власнику 

посебног дела да омогући несметано 

обављање радова у мери која је неопходна 

за отклањање непосреднеопасности по 

живот и здравље људи, животну средину, 

привреду или имовину веће вредности. 
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III СУФИНАНСИРАЊЕ 

ОБАВЕЗНОГ ОДРЖАВАЊА СПОЉНОГ 

ИЗГЛЕДА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

Услови, начин и критеријуми 

суфинансирања обнове фасада стамбених 

и стамбено-пословних зграда на подручју 

општине Лајковац 

Члан 6. 

 

Општина Лајковац, ради остваривања 

јавног интереса може суфинансирати 

извођење радова на обавезном одржавању 

зграде, осим фасаде хитне интервенције и 

објеката који представљају заштићено 

културно добро под условом да се 

суфинансирање извођење радова врши 

средствима из буџета Републике Србије 

која су за ту сврху обезбеђена и 

опредељена. 

Суфинансирање обнова фасада стамбених 

зграда на подручју општине Лајковац врши 

се по зонама према исказаном моделу 

суфинансирања према попису улица 

Попис улица по зонама и графички обухват 

зона исказани су у Прилогу број 1. и 2. који 

је саставни део ове одлуке, а објављује сена 

званичној интернет страници општине 

Лајковац. 

Суфинансирање обнове фасада стамбених 

зграда односи се на стамбене зграде које су 

намењене за становање и састоје се 

однајмање пет станова. 

Изузетак од става 3. овог члана је 

суфинансирање обнове фасада стамбених 

зграда у оквиру просторно културних 

историјских целина које се суфинансирају у 

износу до 80%. 

 

Члан 7. 

 

Суфинансирање обнове фасада стамбених 

зграда финансира се на следећи начин: 

ЗОНА I ОПШТИНА ЗОНА II ОПШТИНА 

ЗОНА III ОПШТИНА 

50 %                           40%                        

30% 

Суфинансирање обнове фасада укључује и 

обрачунати ПДВ. 

 

Члан 8. 

 

Обнова фасаде стамбених зграда изводи се 

целовито, на зградама као архитектонским 

целинама, по правилу материјалима којису 

исти или слични изворним материјалима 

(код културних добара, просторно 

културно-историјских целина и добара која 

уживајупретходну заштиту у складу са 

условима надлежног завода за заштиту 

споменика културе). 

Обнова фасаде стамбених зграда 

подразумева суфинансирање свих 

потребних радова на обнови фасаде с 

обзиром на тип,облик, врсту грађевине и 

врсту материјала којима су грађене, осим: 

- захвата обнове на крову; 

- набавке нових столарских и браварских 

елемената фасаде (прозори, врата, 

застакљени зидови, носиве конструкције 

фасаднихсистема с монтажним 

материјалом, ограде и слично) који се 

уграђују у или на спољни зид или ивицу 

зграде према негрејаномпростору; 

- санације капиларне и/или темељне влаге; 

- конструктивне санације зграде. 

Власници посебних делова зграде у целости 

финансирају трошкове радова обнове на 

крову, укључујући и уградњу 

систематоплотне изолације на крову, 

набавке нових столарских и браварских 

елемената фасаде (прозора, врата, 

застакљених зидова,носиве конструкције 

висећих фасадних система са монтажним 

материјалом, ограде и слично) који се 

уграђују у или на спољни зидили ивицу 

зграде према негрејаном простору, 

изградњу хоризонталних и вертикалних 

олука, санације капиларне и/или 

темељневлаге и конструктивне санације 

зграде. 

Остале трошкове одржавања зграде осим 

фасаде и хитне интервенције општина 

Лајковац суфинансира по моделу 

суфинансирања у износу до 40, 30, 20 % а 

остатак власници посебних делова зграде. 

Израду техничке документације и стручни 

надзор у случају хитних интервенција може 

суфинансирати општина Лајковац у износу 

до 90% од вредности. 

Изузетно од става 1. овога члана обнова 

фасаде стамбених зграда обухвата 

суфинансирање радова и уградњу система 

топлотнеизолације фасадних зидова, 
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укључујући завршни слој према спољном 

негрејаном простору на зградама које 

немају уграђенутоплотну изолацију и на 

зградама које имају уграђену топлотну 

изолацију која је оштећена или не 

задовољава минималне условетехничких 

прописа рационалне употребе енергије. 

Топлотна изолација суфинансира се према 

моделу суфинансирања највише до 10% 

вредности радова на постављању 

топлотнеизолације са припадајућим ПДВ-

ом, а грађевинско-занатски радови завршне 

обраде зидова и фасадних зидова 

суфинансирају сепрема моделу 

суфинансирања из члана 5. ове одлуке. 

Ако се мења изворна завршна обрада 

фасаде (бетон, лим и слично) општина 

Лајковац суфинансира завршну обраду 

малтером. 

 

Члан 9. 

 

Општинскауправа општине Лајковац – 

Начелник општинске управе(у даљем 

тексту: Начелник) доноси Одлуку о 

расписивању конкурса за суфинансирање и 

извођење радова на обавештење управника 

зграде. 

Конкурс се објављује на званичној интернет 

страници општине Лајковац и траје најмање 

30 дана. 

 

Члан 10. 

 

Начелник општинске управе општине 

Лајковац именује Комисију за утврђивање 

приоритета у суфинансирању радова из 

члана 9. ове одлуке. 

Комисија). 

Комисија има председника и четири члана, 

од којих су два члана из реда лиценцираних 

инжењера архитектуре или грађевине и 

поједан дипломирани економиста и 

дипломирани правник. Председник 

Комисије је члан Општинског Веће 

општине Лајковац  

Задатак Комисије је да:  

- припреми текст конкурса на обавезном 

одржавању зграде и достави гаНачелнику 

општинске управе. 

- изврши бодовање стамбене зграде према 

критеријумима утврђеним овом одлуком, 

- утврди нацрт листе приоритета 

суфинансирања радова на обавезном 

одржавању зграда (у даљем тексту: Листа 

приоритета) 

- разматра приговоре учесника конкурса 

изјављених на Нацрт листе приоритета; 

- утврди Предлог листе приоритета 

суфинансирања обавезном одржавању 

зграда 

- предложи Начелнику општинске управе 

Одлуку о учешћу у суфинансирању 

извођењу радова 

- врши стручну контролу на извођењу 

радова. 

- утврђује испуњеност услова за 

суфинансирање хитних интервенција и 

доставља предлог одлуке Општинском већу 

по захтеву управника стамбене зграде. 

 

Члан 11. 

 

Критеријуми за утврђивање Листе 

приоритета одређени су по групама, а свака 

група је подељена на четири подгрупе А, Б, 

Ц и Д 

које се вреднују бодовима на начин како 

следи: 

Групе критеријума 

1. Грађевинско стање фасаде: 

а) у целости оштећено 50 бодова 

б) оштећено је 50% и више од 50 % 

површине 30 бодова 

ц) местимично оштећено, оштећено је мање 

од 50% површине 10 бодова 

д) задовољавајуће стање 1 бод 

2. Сложеност извођења потребних 

радова: 

а) врло сложени радови 50 бодова 

б) сложени радови који подразумевају 

уклањање и замену завршног слоја или 

облоге новим с евентуалним извођењем 

подлоге(зида, носивих причврсних 

конструкција и слично) 30 бодова 

ц) радови који подразумевају уклањање и 

замену завршног слоја или облоге истим 10 

бодова 

д) мање сложени радови (мањи зидарски, 

лимарски радови, молерско-фарбарски 

радови и слично) 1 бод 

3. Извођење топлотне изолације по 

сложености радова: 

а) потпуно извођење топлотне изолације 

када није уграђена/знатно је или је у 

целости оштећена 50 бодова 

б) потпуно извођење/замена постојеће 

топлотне изолације 30 бодова 

ц) делимично извођење топлотне 

изолације/поправке 10 бодова 
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д) нема потребе за извођењем изолације / 

није могуће извођење топлотне изолације 1 

бод 

4. Извођење рестаураторских радова 

и/или сложених фасадних профилација 

по сложености радова: 

а) врло сложено 50 бодова 

б) средње сложено 30 бодова 

ц) мање сложено 10 бодова 

д) нема извођења рестаураторских радова и 

сложених фасадних профилација 1 бод 

5. Година изградње зграде/старост зграде 

ако је позната или према градитељским 

карактеристикама: 

а) старија од 100 година 50 бодова 

б) од 50 до 99 година 30 бодова 

ц) од 21 до 49 година 10 бодова 

д) изграђена у последњих 20 година 1 бод 

6. Утицај на амбијент и квалитет 

простора према местима 

окупљања/кретања грађана: 

а) зграда на ободу трга или на тргу износи 

50 бодова 

б) зграда на углу/зграда на раскрсници 

улица 30 бодова 

ц) истакнута слободно стојећа зграда/зграда 

у уличном низу 10 бодова 

д) ништа од наведеног под а), б) и ц) 1 бод 

7. Споменичко својство зграде: 

а) појединачно заштићено културно добро 

50 бодова 

б) зграда на подручју заштићеног културног 

добра 30 бодова 

ц) зграда која није појединачно заштићено 

културно добро и не налази се на подручју 

заштићеног културног добра, али по 

градитељским и архитектонско обликовним 

карактеристикама представља примерак 

просторних и историјских обележја и 

амбијенталних вредности 10 бодова 

д) зграда без споменичких својстава 1 бод 

8. Година санације фасаде ако је позната 

или по стању очуваности: 

а) није санирана фасада или је санирана пре 

50 година и више износи 50 бодова 

б) од 30 до 49 година 30 бодова 

ц) од 21 до 29 година 10 бодова 

д) у последњих 20 година 1 бод 

9. Укупна процена хитности обнове 

фасаде с обзиром на стање 

а) врло хитна обнова износи 50 бодова 

б) хитна обнова 30 бодова 

ц) мање хитна обнова 10 бодова 

д) потребна обнова, али није хитна 1 бод 

 

Члан 12. 

Уз захтев за суфинансирање радова на 

редовном одржавању зграде, управник је 

дужан да достави податке и документацију: 

1. Име и презиме и ЈМБГ/пословно име и 

ПИБ и МБ свих власника/сувласника 

стамбене зграде или посебних делова (у 

даљем 

тексту: власници посебних делова); 

2. Одлуку надлежног органа о избору 

управника зграде; 

3. Име и презиме и адресу управника 

зграде, извод из судског регистра, телефон, 

мобилни телефон, е-mail адреса; 

4. Извод из листа непокретности са копијом 

плана катастарске парцеле не старији од 6 

(шест) месеци; 

5. Техничку документацију у складу са 

посебним прописима: копију грађевинске и 

употребне дозволе, односно доказ да је 

зграда 

грађена пре доношења прописа, или доказ 

да је стамбена зграда 

легализована/озакоњена, као и решење о 

одобрењу извођења 

радова за које је поднет захтев за 

суфинансирање; 

6. Одлуку скупштине стамбене заједнице о 

усвајању годишњег програма управљања 

зградом (ГПУ) у којем су планирани радови 

са извођењем радова које финансира 

општина и радовима које финансирају 

власници посебног дела зграде и средства 

за извођење радова на обавезном 

одржавању зграде; 

7. Оверену изјаву којом управник зграде 

потврђује да располаже осигураним 

финансијским средствима од стране 

власника 

посебних делова, а у складу са предмером и 

предрачуном који је саставни део техничке 

документације. 

 

Члан 13. 

Уз решење о одобрењу извођења радова за 

које је поднет захтев за суфинансирање 

радова обавезног одржавања, доставља се и 

текстуални и графички део техничке 

документације (опис постојећег и ново 

стање зграде) на основу којег је издато 

решење. 

Саставни део документације из става 1. 

овог члана је и предмер и предрачун радова 

у коме су раздвојено исказани радови које 
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ће суфинансирати општина Лајковац  и 

радови које ће у целости 

финансиративласници посебних делова. 

 

Члан 14. 

Преглед пристиглих захтева и утврђивање 

нацрта листе приоритета спровешће 

Комисија у року од 10 дана од дана 

истекаконкурса. 

Ако је достављена документација 

непотпуна, Комисија ће писаним путем 

затражити од управника зграде допуну 

документације,коју је управник зграде 

дужан да достави у року од 5 дана од дана 

обавештавања странке за допуну 

документације. 

Ако управник зграде у року из става 2. 

овога члана не допуни документацију, 

сматра ће се да су власници посебних 

деловазграде одустали од суфинансирања 

обавезног одржавања зграда, а зграда ће се 

брисати с Листе приоритета. 

Непотпуни и неблаговремени захтеви се не 

рангирају. 

 

Члан 15. 

Нацрт Листе приоритета утврђује се према 

броју додељених бодова. 

Комисија Нацрт листе приоритета 

објављује на званичној интернет страници 

општине Лајковац. 

Учесници на конкурсу могу у року од 5 

дана од дана објављивања нацрта Листе 

приоритета из става 1. овог члана 

поднетиКомисији приговор. 

Комисија је дужна да у року од 5 дана од 

дана пријема, размотри приговоре на нацрт 

Листе приоритета и да након тог рока 

утврди предлог листе приоритета. 

Уколико две стамбене зграде имају исти 

број бодова, предност на Листи приоритета 

ће имати стамбена зграда у зони I, а 

уколикодве стамбене зграде у истој зони 

имају исти број бодова, предност на Листи 

приоритета ће имати стамбена зграда. 

На основу утврђеног предлога Листе 

приоритета Комисија израђује предлог 

Одлуке о учешћу у суфинансирању 

извођење радова на обавезном одржавању 

зграде. 

 

Члан 16. 

Одлуку о учешћу у суфинансирању радова 

стамбених зграда са Листом приоритета 

доноси начелник Општинске управе 

општине Лајковац, на предлог 

Комисије. 

Уз Предлог одлуке о учешћу у 

суфинансирању радова на обавезном 

одржавању зграда и предлог Листе 

приоритета, Комисија прилаженачелнику 

Општинске управе, број бодова по сваком 

критеријуму, као и извештај о свим 

пријавама и на конкурс и приговорима на 

нацрт Листе приоритета. 

Одлука из става 1. овог члана са Листом 

приоритета објављује се на интернет 

страници општине Лајковац. 

Против Одлуке о учешћу у суфинансирању 

обнове фасада стамбених зграда учесник на 

конкурсу може поднети 

приговорОпштинском већу у року од 5 дана 

од дана објављивања. 

 

Члан 17. 

По правоснажности Одлуке из члана 16. ове 

одлуке, Начелник ће позвати управника 

зграде на закључење Уговора 

осуфинансирању обнови фасаде стамбене 

зграде (у даљем тексту: Уговор). 

Уговором између општине Лајковац – 

Општинске управе општине Лајковац и 

стамбене зграде коју потписују начелник 

општине и управник стамбене зграде 

регулишу се међусобна права и обавезе. 

Одобрена средства се на рачун стамбене 

зграде уплаћују након завршених радова на 

обнови фасаде у року од 10 дана. 

Ако се управник зграде не одазове на позив 

и не закључи уговор из става 1. овога члана, 

у року од 15 дана од дана пријемапозива, 

сматра се да је стамбена зграда одустала од 

суфинансирања обнове фасаде и средства се 

додељују следећој стамбенојзгради на 

Листи приоритета. 

 

Члан 18. 

Све трошкове израде и доставе 

документације из члана 12. и 13. ове Одлуке 

у целости сносе власници посебних делова. 

Трошкове који нису предвиђени техничком 

документацијом, као и трошкове радова 

који нису предвиђени у довољној количини, 

уцелости сносе власници посебних делова. 

Трошкове стручног надзора над извођењем 

радова на обнови фасаде у складу са 

уговором, сносе власници посебних делова. 

Стручну контролу над извођењем 

уговорених радова у име општине Лајковац 

врши Комисија из члана 10. ове одлуке. 
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Члан 19. 

Суфинансирање обнова фасада стамбених 

зграда изводи се у складу средствима 

планираним у буџету општине Лајковац. 

Стамбене зграде додељена средства морају 

искористити за обнову фасаде најкасније до 

30.11. текуће године. 

 

Члан 20. 

Општинско Веће општине Лајковац доноси 

Одлуку о суфинансирању хитних 

интервенција на обнови и одржавању 

спољног изгледа зграде без расписивања 

јавног конкурса по захтеву управника 

стамбене зграде, а на основу предлога 

Комисије. Уз захтев се достављају следећа 

потребна документација: ( тачке 1, 2, 3, 4, 

5,7 члана 12. Одлуке) као и решење 

грађевинског инспектора о потреби 

извођених хитних интервенција. 

Уз решење о одобрењу извођења радова 

доставља се и текстуални и графички део 

техничке документације ( нацрт постојеће и 

ново стање зграде).Саставни део 

документације из става 1. члана 13. је и 

предмер и предрачун радова у коме су 

раздвојено исказани радови по моделу 

суфинансирања ( део који заједнички сносе 

власници посебних делова зграде општине 

Лајковац) као и понуду са вршење стручног 

надзора и понуду за израду техничке 

документације. 

Уговор о суфинансирању 

Уговор о суфинансирању потписује 

председник општине и управник зграде а 

уговор о извођењу радова потписују 

извођач радова и управник зграде. 

 

Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 21. 

До устројавања регистра стамбених 

заједница и избора управника стамбене 

зграде, пријаву као и пријаву хитне 

интервенције на учешће на конкурсу за 

суфинансирање стамбене зграде из члана 

12. и 13. ове Одлуке може поднети 

председник скупштине стамбене зграде. 

 

Члан 22. 

Ова одлука ступа на снагу осмога 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Лајковац''. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-173/17-II од 26.12.2017. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Живорад Бојичић ,с.р. 

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

 

На основу члана 13. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“ број 

104/2016), члана 66. Закона о добробити 

животиња („Службени гласник РС“ број 

41/2009), члана 46. Закона о ветеринарству 

(„Службени гласник РС“ број 91/2005, 

30/2010, 93/2012) и члана 39 Статута 

Општине Лајковац (Службени гласник 

општине Лајковац број 11/2008), 

Скупштина општине Лајковац на својој 

седници одржаној дана 26.12.2017. године,  

донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О  ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ  

ЗООХИГИЈЕНЕ 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком уређује се начин и услови 

обављања делатности зоохигијене ( у даљем 

тексту : делатност зоохигијене) на 

територији општине Лајковац, која 

обухвата послове: хватања, збрињавања, 

смештаја напуштених и изгубљених 

животиња у прихватилиште, нешкодљиво 

уклањање и транспорт лешева животиња са 

јавних површина до објеката за сакупљање, 

на начин који не представља ризик по друге 

животиње, људе или животну средину, 

смањење популације глодара, инсеката и 

штетних микроорганизама мерама 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације 

на јавним површинама, финансирање 

обављања делатности зоохигијене , вршење 

надзора над обављањем делатности 

зоохигијене као и друга питања у вези са 

обављањем делатности зоохигијене у 

складу са законом. 

 

Члан 2. 



26.12.2017. године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                         Број   11 

 

350 

 

 

Поједини изрази употребљени у овој 

одлуци имају следеће значење: 

-напуштена животиња-јесте животиња која 

нема дом или која се налази изван њега и 

лишена је бриге и неге власника, односно 

држаоца, и коју је он свесно напустио, 

-изгубљена животиња-јесте животиња која 

је напустила власника, односно, држаоца, 

без његове воље и коју он тражи, 

-прихватилиште за животиње-јесте посебан 

изграђен и уређен простор који служи за 

смештај напуштених и изгубљених 

животиња и помоћ и бригу о напуштеним и 

изгубљеним животињама, 

-карантин-јесте објекат у којем се држе 

животиње репродуктивни материјал и јаја 

за приплод под условима потпуне изолације 

а ради провере и утврђивања његових 

здравствених стања, дијагностичког 

испитивања, вакцинације и др. 

-власник животиње-јесте правно или 

физичко лице -, односно предузетник које 

има право чувања, држања, узгоја, 

репродукције, превоза и коришћења 

животиње као и право продаје животиње и 

које је одговорно за живот, заштиту 

здравља и добробит животиња, 

-држалац животиња-јесте правно и физичко 

лице, односно предузетник које има право 

чувања, држања, узгоја, репродукције, 

превоза и коришћења животиње, као и 

право продаје животиње на основу писаног 

одобрења власника, и које је одговорно за 

живот и за заштиту здравља и добробити 

животиња, 

-површина јавне намене-у смислу ове 

одлуке, јесте простор на територији 

општине који је планским документом 

одређен за уређење или изградњу објеката 

јавне намене или јавне површине за коју је 

предвиђено утврђивање јавног интереса у 

складу са законом, и грађевинско земљиште 

у јавној својини, 

-дезинфекција-у смислу ове одлуке јесте 

поступак сузбијања микроорганизама на 

које  примењено  дезинфекционо средство 

делује, 

-дезинсекција-у смислу ове одлуке јесте 

скуп мера и поступака за сузбијање 

инсеката, уништавање комараца, крпеља, 

бубашваба и других инсеката и 

-дератизација-у смислу ове одлуке јесте 

сузбијање глодара (пацова и мишева) у 

циљу свођења њиховог броја на биолошки 

минимум. 

 

Члан 3. 

 

Комуналну делатност зоохигијене општина 

Лајковац ће поверити привредном друштву, 

предузетнику или другом привредном 

субјекту који испуњава законом предвиђене 

услове и које је регистровано  за обављање 

те врсте делатности (у даљем тексту: 

овлашћени субјект). Избор овлашћеног 

субјекта ће се вршити у складу са Законом о 

јавним набавкама. 

 
УСЛОВ И НАЧИН ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ И ПОСЛОВА 

У ОКВИРУ КАРАНТИНА 

 

Члан 4. 

 

Делатност зоохигијене, у складу са 

Законом, обухвата: 

-хватање, збрињавање, ветеринарску негу и 

смештај напуштених и изгубљених 

животиња у прихватилиште, 

-контролу и смањење популације 

напуштених паса и мачака, 

-нешкодљиво уклањање лешева животиња 

са јавних и других површина и објеката за 

узгој, држање, 

дртесуру,излагање,одржанање такмичења 

или промет животиња до објекта за 

сакупљање, прераду или уништавање 

отпада животињског порекла и 

-спровођење мера контроле и смањења 

популације штетних организама, глодара и 

инсеката, спровођење мера дезинфекције, 

дезинскеције и дератизације на јавним 

површинама. 

У оквиру послова прихватилишта обављају 

се: 

-прикупљање, превоз и збрињавање 

напуштених и изгубљених животиња у 

прихватилишту као и пружање помоћи, 

брига о животињама и њихово смештање у 

прихватилиште, у складу са законом, 

-обезбеђивање услова за заштиту добробити 

животиња у погледу простора за животиње, 

просторија и опреме и друго 

-други послови у складу са Законом о 

добробити животиња и подзаконским 

актима. 

 

Члан 5. 
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У оквиру послова карантина, обављају се: 

-смештај у карантин животиња у промету 

на територији Републике Србије ради 

провере и утврђивања њиховог 

здравственог стања, дијагностичког 

испитивања, вакцинације и друго, 

-обезбеђивање услова у погледу простора за 

смештај животиње, просторије и опреме и, 

-и други послови у складу са Законом о 

ветеринарству. 

 

Члан 6. 

 

Обављање делатности зоохигијене и 

послови у оквиру карантина врши се у 

циљу заштите здравља и добробити 

живитиња. 

Овлашћени субјект, власник, односно 

држалац животиње и удружења дужни су да 

брину о животу и заштити здравља и 

добробити животиња и међусобно сарађују, 

координирају и усклађују доношење 

прописа у области добробити животиња. 

 

Члан 7. 

 

Приликом прикупљања и превоза 

напуштених и изгубљених животиња, са 

животињом се мора поступати тако да се 

проузрокује најмањи степен бола, патње, 

страха и стреса за животињу. 

 

Члан 8. 

 

У прихватилиште се смештају животиње: 

-које су напуштене и изгубљене, 

-које су у опасности. 

Овлашћени субјект је у обавези да сарађује 

са надлежном ветеринарском службом и 

организацијом за заштиту животиња као и 

да редовно обавештава јавност и друге 

власнике прихватилишта о животињама 

које се налазе у прихватилишти, у складу са 

законом о добробити животиња. 

 

Члан 9. 

 

Приликом смештања животиња у 

прихватилиште врши се тријажа и третман 

против еко и ендопаразита, утврђује се 

идентитет животиње, обавештава се 

власник, односно држалац животиње, 

проверава се списак тражених животиња, 

врши се преглед од стране 

ветеринара,утврђује се здравствено стање 

животиње, смешта се и разврстава 

животиња према полу, врши се 

стерилизација и обележавање, у складу са 

законом о ветеринарству, уводи се 

животиња у евиденцију прихватилишта и 

предузимају се друге мере превентивне 

здравствене заштите животиња. 

 

 

 

 

Члан 10. 

 

Ако се псу или мачки која је смештена у 

прихватилиште, након истека рока од 

најмање 30. дана не пронађе власник или 

ако се не збрине на неки други начин, са 

њима се поступа у складу са Програмом из 

члана 12. ове Одлуке. 

 

Члан 11. 

 

Ако се животињи осим паса и мачака, који 

су смештени у прихваилиште не пронађе 

власник или држалац, односно ако се не 

збрину на неки други начин као и ако њено 

чување изискује несразмерне трошкове, 

животиња ће се продати или поклонити. 

 

Члан 12. 

 

У вршењу послова контроле и смањења 

популације напуштених паса и мачака, 

овлашћени субјект је дужан да поступа у 

складу са Програмом контроле и смањења 

популације напуштених паса и мачака на 

територији општине Лајковац,који доноси 

Општинско веће општине Лајковац, 

Послови контроле и смањења популације 

напуштених паса и мачака обухватају 

следеће мере: 

-регистрацију и обележавање напуштених 

паса и мачака, 

-стерилизацију напуштених паса и мачака, 

-удомљавање,  

-промовисање одговорног власничтва над 

животињама путем медијске кампање, 

-едукацију и информисање власника или 

држалаца животиња путем медијске 

кампање, 

-едукацију и информисање власника или 

држалаца животиња о особинама и 

потребама животиња и законским 

обавезама власника односно држалаца и 
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-друге мере и складу са законом. 

 

Члан 13. 

 

Послови нешкодљивог уклањања лешева 

животиња са јавне и друге површине и 

објеката за узгој, држање, дресуру, 

излагање, одржавање такмичења или 

промет животиња до објекта за сакупљање, 

прераду или уништавање отпада 

животињског порекла обухватају: 

-пријем пријава о налажењу леша животиња 

на јавној и другој површини и објекту за 

узгој, држање, дресуру, излагање, 

одржавање такмичења или промет 

животиња , 

-нешкодљиво уклањање лешева животиња 

са јавне и ндруге површине иобјеката за 

узгој, држање, дресуру,излагање, 

одржавање такмичења или промет 

животиња и 

-превоз или организовање превоза лешева 

животиња са јавне и другр површине и 

објеката из става један овог члана  до 

објекта за сакупљање, прераду или 

уништење отпада животињског порекла на 

начин који не представља ризик по друге 

животиње, људе или животну средину. 

Послови из става један овог члана обављају 

се у складу са прописима којима се уређује 

начин нешкодљивог уклањања и 

искоришћавања животињских лешева. 

 

Члан 14. 

 

Послови спровођења мера контроле и 

смањења популације штетних 

микроорганизама, глодара и инсеката 

спровођењем мера дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације на јавним 

површинама обхватају: 

-старање о броју и врсти присутних 

штетних микроорганизама, глодара и 

инсеката, 

-пријем пријава о присутности штетних 

микроорганизама, глодара и инсеката, 

-предузимање мера ради смањења 

популације штетних микроорганизама, 

глодара и инсеката 

-надзор над спровођењем смањења 

популације штетних микроорганизама, 

глодара и инсеката, 

-друге послове којима се спроводе мере 

контроле и смањења популације штетних 

микроорганизама, глодаара и инсеката. 

У вршењу послова из става један овог члана 

овлашћени субјект је дужан да испуњава 

услове у погледу просторија, кадрова, 

заштитних средстава, врсте и количине 

препарата и других потребних средстава за 

спровођење мера дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације. 

Спровођење системске дератизације и 

уништавање крпеља и комараца обухвата 

примену хемијских, механичких и 

биолошких средстава за сузбијање штетних 

врста глодара, крпеља и комараца. 

 

Члан 15. 

 

Животиње које су у промету на територији 

Републике Србије смештају се у карантин у 

складу са Законом о ветеринарству и 

подзаконским актима, ако : 

-животиња није обележена и не прати је 

одговарајући идентификациони документ, 

-за пошиљку животиње не постоји потврда 

о њеном здравственом стању, 

-постоји сумња или је утврђено да 

животиња болује од заразне болести, 

-животиња потиче из зараженог или 

угроженог подручја, 

-није могуће утврдити порекло животиње, 

власника, односно држаоца животиње, 

-држалац животиње нема уверење о 

здравственом стању животиње или је 

уверење неважеће (због истека рока, 

непотпуних података, или других 

недостатака). 

 

Члан 16. 

 

Карантин мора да испуњава следеће услове: 

-да је ван насеља, 

-да је ограђен, 

-да има основне услове за смештај и 

исхрану животиња, односно за смештај 

запослених који обављају послове у 

карантину. 

 

Члан 17. 

 

У току боравка живтиње у карантину, улаз 

у карантински круг је забрањен свим 

лицима која нису запослена на пословима 

карантина, осим ветеринарским 

инспекторима и лицима која су овлашћена 

да у карантину спроведу дијагностичка 

испитивања, вакцинацију или, према 

потреби, врше обележавање необележених 
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животињаи лечење, те да упуте животиње 

на продају или са њом поступе на други 

начин, у складу са Законом о 

ветеринарству. 

 

 

 

 

 

 
ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ 

ЛАЈКОВАЦ, ОВЛАШЋЕНОГ СУБЈЕКТА И 

ВЛАСНИКА, ОДНОСНО ДРЖАОЦА 

ЖИВОТИЊЕ 

 

Члан 18. 

 

Надлежни орган Општине Лајковац доноси 

годишњи Програм делатности зоохигијене 

и годишњи Програм послова који се 

обављај у оквиру карантина а који садрже: 

Програм делатности зоохигијене: 

-обим послова који се обавља у оквиру 

делатности зоохигијене, 

-износ средстава потребних за реализацију 

програма. 

Програм послова који се обавља у оквиру 

карантина: 

-обим послова који се обавља у карантину, 

-износ потребних средстава за реализацију 

програма 

Програми се доносе до краја текуће године 

за наредну годину. 

 

Члан 19. 

 

У току вршења послова у прихватилишту, 

овлашћени субјект је дужан да: 

-по претходној пријави комуналног 

инспектора, у складу са биолошким 

циклусом животиња, прикупља напуштене 

и изгубљене животиње, 

-прима пријаве о напуштеним и 

изгубљеним животињама, 

-врши превоз прикупљених животиња до 

прихватилишта, 

-прикупљене животиње смашта у 

прихватилиште, 

-предузима активности у циљу 

проналажења власника, односно држаоца 

животиња, 

-на захтев власника, односно држаоца 

животиња, врати животињу у року од 15. 

дана од дана смештања у прихватилиште, 

-обезбеди лица обучена за поступање са 

животињама, 

-припреми план збрињавања животиња у 

случају затварања прихватилишта, 

-брине о животињама са пажњом доброг 

домаћина,  

-напуштеним и изгубљеним животињама 

које су болесне или повређене пружи 

одговарајућу ветеринарску помоћ, а да за 

неизлечиво болесне или повређене 

животиње обезбеди лишавање живота у 

складу са Законом о добробити животиња, 

и  

-обавља и друге послове у складу са 

законом. 

 

Члан 20. 

 

У вршењу делатности зоохигијене и 

обављању послова у оквиру карантина, 

овлашћени субјект је дужан да у свему 

поступа у складу са правилником којим се 

ближе утврђују услови за заштиту 

добробити животиња у погледу простора, 

просторија и опреме, које прихватилиште 

мора да испуњава, начин поступања са 

животињама у овим објектима, програм 

обуке особља које се стара о добробити 

животиња, садржини и начину вођења 

евиденције у прихватилишту, начин 

прикупљања напуштених и изгубљених 

животиња, начин превоза и збрињавања 

напуштених и изгубљених животиња, као и 

са другим подзаконским актима којима се 

уређује обављање делатности зоохигијене и 

послови у оквиру карантина. 

 

Члан 21. 

 

Власник, односно држалац који изгуби 

животињу дужан је да тај губитак без 

одлагања, а најкасније у року од три дана од 

дана губитка животиње, пријави 

ветеринарској служби и овлашћеном 

субјекту. 

 

 
ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ЗООХИГИЈЕНЕ И ДЕЛАТНОСТИ У ОКВИРУ 

КАРАНТИНА 

 

Члан 22. 
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Средатва за обављање и развој делатности 

зоохигијене и обављање послова у оквиру 

карантина обезбеђују се из: 

-прихода буџета општине Лајковац, 

-наменских средстава других нивоа власти, 

-других извора у складу са законом. 

 

Члан 23. 

 

Трошкове збрињавања напуштене 

животиње у прихватилишту сноси власник, 

односно држалац животиње, а ако је он 

непознат, трошкове збрињавања сноси 

општина Лајковац, у складу са Програмом 

из члана 18. ове Одлуке. 

 

Члан 24. 

 

Трошкове одузимања животиња, осим паса 

и мачака, у поступку принудног извршења 

сноси власник, односно држалац животиње. 

 Ако чување одузете животиње изискује 

несразмерне трошкове, одузета животиња 

се уступа одговарајућој организацији или 

предузетнику уз накнаду, односно продаје 

се.  

Трошкови одузимања животиња из става 

један овог члана обухватају трошкове 

превоза, лечења, смештаја и исхране 

животиње као и други трошкови. 

Ако трошкови из става три овог члана буду 

већи од износа накнаде из става 2. овог 

члана, разлику трошкова сноси власник, 

односно дршалац животиње, пшод претњом 

принудне наплате. 

 

Члан 25. 

 

Трошкове карантна сноси власник, односно 

држалац животиње, а ако је он непознат, 

трошкове карантина сноси општина 

Лајковац, у складу са програмом из члана 

18. ове Одлуке. 

Уколико је власник, односно држалац 

животиње непознат, или уколико власник , 

односно држалац животиње не жели да 

предузме здраву животињу, она се може 

поклонити или продати. 

Трошкове уклањања лешева животиња са 

јавних и других површина и објеката за 

узгој,држање,дресуру, излагање, одржавање 

такмичења или промет животиња сноси 

општина Лајковац. 

 

НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊСА 

КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ 

ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ И ПОСЛОВА 

У ОКВИРУ КАРАНТИНА 

 

Члан 26. 

 

Ако дође до поремећаја или прекида у раду 

овлашћеог субјекта услед ванредне 

ситуације или из других разлога који нису 

могли да се предвиде,односно спрече, 

овлашћени субјект је обавезан да одмах 

предузме мере на отклањању узрока 

поремећаја, односно прекида , и то да: 

-радно ангажује запослене у овлашћеном 

субјекту на отклањању узрока поремећаја, 

односно разлога због којих је дошло до 

поремећаја, односно прекида као и да 

ангажује трећа лица за обављање 

делатности зоохигијене и послова у оквиру 

карантина, 

-организује хитне поправке уређаја којима 

се обезбеђује обављање делатности 

зоохигијене и послова у оквиру карантина, 

-предузме и друге мере које утврди 

надлежан орган општине Лајковац. 

Када овлашћени субјект не предузме мере 

из става 1. овог члана, Надлежни орган 

општине Лајковац може да ангажује друго 

правни лице или предузетнике на терет 

овлашћеног субјекта. 

 

Члан 27. 

 

Овлашћени субјект душан је да у 

средствима јавног информисања или на 

други погодан начин обавести корисника 

комуналне делатности и начелника 

општинске управе о планираним или 

очекиваним сметњама или прекидима, који 

ће настати или могу настати у пружању 

услуге зоохигијене најкасније 24. часа пре 

очекиваног прекида у пружању тих услуга. 

 

Члан 28 

 

У случају поремећаја у пословању, више 

силе, прекида у обављању делатности и у 

случају штрајка запослених у овлашћеном 

субјекту, надлежни орган општине 

Лајковац предузима оперативне и друге 

неопходне мере којима ће се обезбедити 

услови за несмстано обављање комуналне 

делатности зоохигијене и послова у оквиру 

карантина у  складу са законом. 
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НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА 

ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ У СЛУЧАЈУ 

ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ 

ЗООХИГИЈЕНЕ И ПОСЛОВА У ОКВИРУ 

КАРАНТИНА 

 

Члан 29. 

 

Овлашћени субјект је дужан да у случају 

поремећаја или прекида у обављању 

делатности зоохигијене и послова у оквиру 

карантина насталог услед ванредне 

ситуације или из других разлога који нису 

могли да се предвиде или спрече, поред 

предузетих мера из члана 26.0ве одлуке, 

обавести начелника општинске управе о 

разлозима поремећаја или прекида, као и о 

предузетим мерама. 

 

Члан 30. 

 

Када начелник општинске управе прими 

обавештење из члана 29.ове Одлуке, дужан 

је да без одлагања обавести Општинско 

веће и да: 

-одреди ред првенства и начин обављања 

делатности зоохигијене и послова у оквиру 

карантина, 

-предузме мере за отклањање насталих 

последица и друге потребне мере и 

-утврди разлоге и евентуалну одговорност 

за поремећај, односно прекид у обављању 

делатности зоохигијене и послова у оквиру 

карантина, као и одговорност за накнаду 

учињене штете. 

 

МЕРЕ ЗАБРАНЕ 

 

Члан 31. 

Забрањено је: 

-прикупљање, уклањање и смештај 

животиња у карантин, осим од стране 

овлашћеног субјекта, 

-остављање лешева угинулих животиња и 

њихових делова на јавним површинама. 

-сахрањивање угинулих животиња и 

њихових делова ван места одређеног у те 

сврхе, 

-држање и збрињавање животиња супротно 

одредбама ове одлуке, 

-вршење других радњи супротно одредбама 

ове одлуке. 

 

Члан 32. 

Корисници ове комуналне услуге се 

најмање једном годишње изјашњавају о 

квалитету пружања ове услуге од стране 

овлашћеног субјекта које се може 

организовати електронским путем. 

Уколико су разултати изјашњавања 

корисника ове комуналне услуге такви да 

већина није задовољна пружањем 

комуналне услуге зоохигијене, начелник 

општинске управе покреће поступак 

преиспитивања рада овлашћеног субјекта и 

налаже му да отклони недостатке који су 

наведени у изјашњењу корисника у року 

који не може бити дужи од 90. дана. 

 
НАДЗОР 

 

Члан 33. 

Надзор над применом ове одлуке врши 

начелник општинске управе. 

-Инспекцијски надзор над применом ове 

одлуке обавља комунални инспектор. 

 

Члан 34. 

У вршењш инспекцијског надзора, 

комунални инспектор је овлашћен да: 

-изда налог овлашћеном субјекту да уклони 

леш животиње са јавних и других површина 

и објеката за узгој, држање, дресуру, 

излагање, одржавање такмичења или 

промет животиња, 

-изда налог за прикупљање напуштених и 

изгубљених животиња у складу са 

одредбама ове одлуке, 

-предузме и друге мере, у складу са 

законом, овом одлуком и прописима 

донетим на основу ове одлуке. 

Жалба на решење комуналног инспектора 

не одлаже извршење решења,  

За прекршаје прописане овом одлуком 

комунални инспектор је овлашћен да 

поднесе захтев за покретање прекршајног 

поступка и изда прекршајни налог. 

Уколико комунални инспектор у вршењу 

инспекцијског надзора уочи повреду 

прописа из надлежности другог органа, 

одмах ће о томе писаним путем обавестити 

надлежни орган. 

 

Члан 35. 

Комунални инспектор у обављању послова 

сарађује са комуналном инспекцијом и 

инспекцијским службама Републике 

Србије, у складу са законом. 
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Сарадња из става 1. овог члана обухвата 

нарочито: међусобно обавештавање, 

размену информација, пружање непосредне 

помоћи и предузимање заједничких мера и 

активности од значаја за обављање послова 

комуналне инспекције. 

 
 КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 36. 

Новчаном казном у износу до 25.000,00 

динара казниће се за прекршај физичко 

лице ако поступа са животињама супротно 

члану 31. ове одлуке. 

За прекршај из става један овог члана, 

казниће се правно лице новчаном казном у 

износу до 150.000,00 динара. 

За прекршај из става један овог члана 

казниће се и одговорно лице у правном 

лицу новчаном казном у износу до 

25.000,00 динара. 

За прекршај из става један овог члана 

казниће се предузетник новчаном казном до 

75.000,00 динара. 

За прекршај из става један овог члана 

казниће се одговорно лице код 

предузетника новчаном казном у износу до 

25.000,00 динара. 

 

Члан 37. 

Новчаном казном у износу до 8.000,00 

динара казниће се за прекршај физичко 

лице ако: 

-одбије да плати трошкове збрињавања 

напуштене животиње смештене у 

прихватилиште (члан 23. одлуке), 

-не поступа у складу са одредбом члана 

25.став 1. одлуке, 

За прекршај из става један овог члана 

казниће се правно лице новчаном казном у 

износу до 50.000,00 динара. 

За прекршај из става један овог члана 

казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном у износ до 10.000,00 

динара. 

За прекршај из става један овог члана 

казниће се предузетник новчаном казном у 

износу до 30.000,00 динара. 

За прекршај из става један овог члана 

казниће се одговорно лице код 

предузетника новчаном казном у износу до 

9.000,00 динара. 

 

Члан.38. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од  

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Лајковац. 

                                                      
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-173/17-II од 26.12.2017. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Живорад Бојичић ,с.р. 

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

 

На основу  члана 14.став 1) тачка 2а, 

подтачка 1) Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, бр.54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

63/2013, 180/2013, 142/14, 68/15, 103/15,  

99/2016), члана 6, 7, 11, 12, 13,15 - 18.   

Закона о  финансирању локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, бр.62/2006,  

47/2011,  93/2012, 99/2013, 125/2014, 91/15, 

83/16..104/2016, 96/2017), члана 39. тачка 

13. Статута општине Лајковац ( „ Службени 

гласник РС“, бр. 11/2008), Скупштина 

општине Лајковац , на седници одржаној 

дана   26.12.2017. године, донела је  

 
ОДЛУКУ 

  О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

И НАПЛАТИ ЈАВНИХ ПРИХОДА  

  

Члан 1. 

 

    Овом Одлуком  уводе се,  утврђују  

начин и мерила за утврђивање висине  

локалних комуналних такса  за коришћење 

права, предмета и услуга на територији 

општине Лајковац, олакшице, рокови и 

начин плаћања, као и наплата јавних 

прихода које утврђује Одељење за 

урбанистичке послове и просторно 

планирање а на основу обрачуна од стране 

Одењења за комунално – стамбене и 

грађевинске послове. 

                                                                                                                                     

Члан 2. 

 

 Обвезник локалне комуналне јесте 

корисник права , предмета и услуга за чије 

је коришћење прописано плаћање локалне 

комуналне таксе. 
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Члан 3. 

 

 Таксена обавеза настаје даном 

почетка коришћења права , предмета или 

услуге за чије је коришћење прописано 

плаћање локалне комуналне таксе. 

 

 Таксена обавеза траје док траје 

коришћење  права , предмета или услуга. 

 

Члан 4. 

 

 Локалне комуналне таксе не плаћају 

се за коришћење права , предмета и услуга 

од стране државних органа и организација , 

органа и организација јединице локалне 

самоуправе . 

 

Члан 5. 

 

 Локалне комуналне таксе уводе се 

за : 

 

1) Истицање фирме на пословном 

простору ; 

2) Коришћење рекламних паноа, 

укључујући и истицање и 

исписивање фирме ван 

пословног простора на 

објектима и просторима који 

припадају јединици локалне  

самоуправе Лајковац ( коловози, 

тротоари, зелене површине, 

бандере и сл.) ; 

3) Држање моторних друмских и 

прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и 

машина; 

4) Коришћење простора на јавним 

површинама или испред 

пословних просторија у 

пословне сврхе, осим ради 

продаје штампе , књига и других 

публикација , производа старих 

и уметничких заната и домаће 

радиности ; 

5) Држање средстава за игру 

(„забавне игре„ ); 

6) Коришћење слободних површина 

за кампове, постављање шатора или друге 

објекте привременог коришћења; 

7) Заузеће јавне површине 

грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова. 

 

Члан 6. 

 

 Локалне комуналне таксе из члана 5. 

тачке 1) , 2)  и 3) утврђују се у годишњем 

износу, а из тачке 4) до  7) утврђују  се у 

дневном износу.  

 

Члан 7. 

 

 Фирма, у смислу ове Одлуке и 

Закона, јесте сваки истакнути назив или име 

које упућује на то да правно или физичко 

лице обавља  одређену делатност. 

 Ако се на једном пословном објекту 

налази више истакнутих фирми истог 

обвезника, такса се плаћа само за једну 

фирму. 

 За сваку истакнуту фирму ван 

пословног објектаа плаћа се такса за сваку 

истакнуту фирму, под условима 

предвиђеним овом Одлуком и Законом. 

   

Члан 8. 

 

 Јединица локалне самоуправе  може 

утврдити комуналне таксе у различитој 

висини зависно од врсте делатности, 

површине и техничко – употребних 

објеката, величине правног лица у смислу 

закона којим се уређује рачуноводство, 

зависно где се налазе објекти, предмети или 

врше услуге за које се плаћа такса. 

 

Члан 9. 

   

 Уплата прихода од локалних 

комуналних такси врши се на одговарајуће 

рачуне код Одељења за буџет и финансије. 

 Наплата локалне комуналне таксе 

вршиће се како је предвиђено у 

одговарајућем члану Одлуке. 

 У погледу начина утврђивања 

локалне комуналне таксе, обрачунавања , 

застарелости,  наплате, рокова за плаћање, 

обрачуна камате и осталог, примењују се 

одредбе важећих Закона. 

 

Члан 10. 

 

Обвезници локалне комуналне таксе 

које се наплаћују у годишњем износу 

дужни су да поднесу пријаву за утврђивање 

обавезе по основу комуналне таксе  

надлежном органу, најкасније до 15. марта 

у години у којој се врши утврђивање таксе, 
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односно у року од 15 дана од дана почетка 

коришћења права, предмета и услуга за које 

је уведена  локална комунална такса. 

 Обвезник  локалне комуналне таксе 

дужан је да сваку насталу промену пријави 

надлежном органу у року од 15 дана од 

дана настанка промене. 

 Такса која се утврђује у годишњем 

износу плаћа се месечно  до 15 – ог у 

месецу за претходни месец . 

 Саставни део Одлуке је образац 

пореске пријаве за утврђивање комуналне 

таксе ПП - КТ, коју су обвезници дужни 

попунити са свим траженим подацима 

наведеним  у истој. 

Члан 11. 

 

Наплату јавних прихода, које 

утврђује Одељење за урбанистичке послове 

и просторно планирање а на основу 

обрачуна од стране Одењења за комунално 

– стамбене и грађевинске послове,  вршиће 

надлежно Одељење за наплату локалних 

прихода општинске управе Лајковац. 

 Писмена ( уговори, решења и др.) 

која достави Одељење за урбанистичке 

послове и просторно планирање а на основу 

обрачуна од стране Одењења за комунално 

– стамбене и грађевинске послове   треба да 

садрже  следеће податке :  

- За правна лица и предузетнике: 

порески идентификациони број, матични 

број, текући рачун, тачан назив и адресу 

седишта правног лица, прописани 

уплатни рачун јавних прихода са 

позивом на број ( контролни број, шифра 

општине и порески идентификациони 

број ) 

    -    За физичка лица: јединствени матични 

број, са тачном адресом физичког лица, 

прописани уплатни рачун јавних прихода са 

позивом на број ( контролни број, шифра 

општине и јединствени матични број). 

           Износ треба да буде у пуном износу 

(без децимала ) као и са датумима плаћања. 

 

Члан 12 

 

 Саставни део ове Одлуке 

представља Таксена тарифа, утврђена за 

поједина права, предмете и услуге. 

 

ТАКСЕНА ТАРИФА 

 

Тарифни број 1. 

 

  Предузетници и правна лица 

која су према Закону којим се уређује 

рачуноводство разврстана у мала правна 

лица ( осим предузетника и правних лица 

која обављају делатност: банкарства; 

осигурања имовине и лица; производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте; 

производње и трговине на велико 

дуванским производима, производње 

цемента; поштанских, мобилних и 

телефонских услуга; електропривреде; 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала 

и пружања коцкарских услуга и ноћних                                                                                   

барова и дискотека), а имају годишњи 

приход  до 50.000.000 динара, не плаћају 

локалну комуналну таксу за истицање 

фирме на пословном простору ( даљем 

тексту: фирмарина).   

  

 Правна лица која су према закону 

којим се уређује рачуноводство разврстана 

у средња правна лица, као и предузетници и 

мала правна лица која имају приход преко 

50.000.000 динара ( осим предузетника и 

правних лица која која обављају 

делатности: банкарства; осигурања имовине 

и лица; производње и трговине нафтом и 

дериватима нафте; производње и трговине 

на велико дуванским производима, 

производње цемента; поштанских, 

мобилних и телефонских услуга; 

електропривреде; казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања 

коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека), фирмарину плаћају на 

годишњем  нивоу највише до две просечне 

зараде ( до 182.538,00 динара),  и то  у 

износу од: 

 

I За средња правна лица 

 

- За средња правна лица  на 

територији КО  Лајковац у 

износу од 26.530,00 по 

истакнутој фирми на пословном 

простору; 

- За средња правна лица  на 

територији сеоских насеља 

општине Лајковац у износу од 

21.220,00 по истакнутој фирми 

на пословном простору; 

 

II За предузетнике  
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- За предузетнике на територији  

КО Лајковац у износу од                 

14.410, 00 по истакнутој фирми 

на пословном простору; 

- За предузетнике сеоских насеља 

општине Лајковац у износу од  

9.550,00 динара по истакнутој 

фирми на пословном простору; 

 

III За мала правна лица  

 

- За мала правна лица  на 

територији КО Лајковац  у 

износу од 23.340,00 по 

истакнутој фирми на пословном 

простору; 

- За мала правна лица  на 

територији сеоских насеља 

општине Лајковац  у износу од 

19.100,00 по истакнутој фирми 

на пословном простору; 

 

 Правна лица која су према закону 

којим се уређује рачуноводство разврстана 

у велика  правна лица ( осим предузетника 

и правних лица која која обављају 

делатности: банкарства; осигурања имовине 

и лица; производње и трговине нафтом и 

дериватима нафте; производње и трговине 

на велико дуванским производима, 

производње цемента; поштанских, 

мобилних и телефонских услуга; 

електропривреде; казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања 

коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека), фирмарину плаћају на 

годишњем  нивоу највише до три  просечне 

зараде ( највише до 273.807,00 динара )  и 

то у износу од : 

 

 За велика правна лица  

 

- За велика правна лица на 

територији КО  Лајковац  у 

износу од 37.130,00 по 

истакнутој фирми на пословном 

простору; 

- За велика  правна лица  на 

територији  сеоских насеља 

општине Лајковац у износу од 

31.830,00 по истакнутој фирми 

на пословном простору. 

 

 Новчани износи одређени у ставу 2. 

и 3. овог члана су у висини износа законом 

одређених  просечних зарада , исти се 

годишње имају усклађивати са стопом  

пројектоване инфлације предвиђене 

Упутством  за припрему буџета општине 

Лајковац. 

 

 Под просечном зарадом , сматра се 

просечна зарада по запосленом остварена 

на територији јединице локалне самоуправе  

у периоду   јануар – август године која 

претходи години за коју се утврђује 

фирмарина , према подацима републичког 

органа надлежног за послове статистике ( за 

јануар-август 2017 године износи 91.269,00 

динара). 

    

 Изузетно од става 3. овог члана  , 

јединица локалне самоуправе   може 

утврдити и већи износ фирмарине, уз 

претходну сагласност министарства 

надлежног за финансије. 

 

Тарифни број 2. 

 

Правна лица која су према Закону 

којим се уређује рачуноводство разврстана 

у велика , средња  мала правна лица, у 

смислу закона којим се уређује 

рачуноводство  и предузетници , а обављају 

делатности банкарства, осигурања имовине 

и лица,  производње и трговине нафтом и 

дериватима нафте,  производње и трговине 

на велико дуванским производима, 

производње цемента,  поштанских, 

мобилних и телефонских услуга, 

електропривреде,  казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања 

коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека, фирмарину плаћају на 

годишњем нивоу највише до десет 

просечних зарада (највише до 912.690,00 

динара)  разврстано по делатностима  

сходно Уредби о класификацији делатности 

и то: 

- Делатности производње  и 

трговине нафтом и дериватима 

нафте плаћају  пет просечних 

зарада ( 456.345,00 динара ); 

- Делатности производње и 

трговине на велико дуванским 

производима, производње 

цемента,  поштанских, мобилних 

и телефонских услуга, 

електропривреде, банкарства и 

осигурања имовине и лица  
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плаћају  четири просечне зараде 

( 365.076,00 динара) ; 

- Делатности  казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и 

ноћних барова и дискотека 

плаћају  две  просечне зараде 

(182.538,00 динара)  

Под просечном зарадом , смислу 

става 1.овог тарифног броја , сматра се 

просечна зарада по запосленом остварена 

на територији јединице локалне самоуправе  

у периоду   јануар – август године која 

претходи години за коју се утврђује 

фирмарина , према подацима републичког 

органа надлежног за послове статистике 

(91.269,00 динара за јануар-август 2017 ). 

 

Тарифни број 3. 
 

Локална комунална такса за 

коришћење рекламних паноа , укључујући и  

истицање и исписивање фирме ван 

пословног простора на објектима и 

просторима који припадају јединици 

локалне самоуправе ( коловози , тротоари , 

зелене површине, бандере и сл.) на 

годишњем нивоу за правна лица и 

предузетнике износи 20% одговарајућих 

износа утврђених у Тарифном броју 1.   став 

2., и 3.  и Тарифног броја 2. став 1. ове 

Одлуке, зависно од тога да ли су разврстани 

у велика, средња и мала правна лица и 

предузетнике и зависно од делатности које 

обављају, без обзира на површину 

рекламног паноа. 

  Предузетници и мала  

правна лица  ( осим предузетника и правних 

лица која обављају делатност: банкарства; 

осигурања имовине и лица; производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте; 

производње и трговине на велико 

дуванским производима, производње 

цемента; поштанских, мобилних и 

телефонских услуга; електропривреде; 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала 

и пружања коцкарских услуга и ноћних 

барова и дискотека), а имају годишњи 

приход  до 50.000.000 динара, не плаћају 

локалну комуналну таксу из става 1. овог 

тарифног броја. 

 

Тарифни број 4. 

 

  Локална комунална такса за 

држање моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и 

машина, која се плаћа  годишње приликом 

регистрације возила утврђује се у износима 

и то: 

 

1. ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА 

 

-     за камионе до 2  т  носивости                                                                                           

1.690 дин. 

-    за  камионе    од  2  т  до 5 т  носивости                                                                          

2.250  дин.                        

-    за камионе   од  5 т  до 12  т  носивости                                                                          

3.940  дин.         

- за камионе преко 12  т  носивости                                                   

                  5.620 дин.                      

  

 

2. ЗА ТЕРЕТНЕ И РАДНЕ 

ПРИКОЛИЦЕ (за путничке 

аутомобиле )            560,00 дин.                                                                               

 

 
3.  ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА: 

 

-    до 1.150 cm3                          

560 дин.                     

-    преко 1.150 cm3  до 1.300 cm3                                                                                     

1.120 дин.                

     -   преко 1.300 cm3  до 1.600 cm3                                                                                             

1.680 дин.                    

 -    преко 1.600 cm3  до  2.000 cm3  

2.250 дин.                    

 -    преко 2000 cm3  до  3.000 cm3                                                                                            

3.400 дин.                      

 -    преко 3.000 cm3                                                                                                                   

5.620 дин.          

            
4. ЗА МОТОЦИКЛЕ  

 

 

 -    до 125 cm3                                                                                                                              

450 дин. 

 -    преко 125 cm3  до 250 cm3                                                                                                    

670 дин.     

- преко  250 cm3  до 500 cm3                                                                                                      

1.120 дин.                                                                                                     

-    преко  500 cm3  до 1.200 cm3                                                                                              

1.360 дин.                                                                                                      

-    преко  1.200 cm3                                                                                                                  

1.680 дин.        

                 

  
5. ЗА АУТОБУСЕ: 
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-   За  аутобусе и комби бусеве по 

регистрованом седишту                  50 дин. 

 

 

 

6. ЗА ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА: 
теретне приколице, 

полуприколице и специјалне 

       теретне приколице за превоз 

одређених врста терета 

 

- 1 т носивости                                450  дин.     

- од  1 т до 5 т носивости             780  дин. 

-од  5 т до 10 т носивости          1.070 дин. 

-    од 10 т до 12 т носивости    1.470  дин. 

-     носивости преко 12 т           2.250  дин. 

 
7. ЗА ВУЧНА ВОЗИЛА ( тегљаче ) 

 

- чија је снага мотора до 66 

киловата                                                                  

1.680  дин. 

- чија је снага мотора  од  66 

киловата до 96 киловата                                   

2.250  дин. 

- чија је снага мотора  од  96 

киловата   до 132 киловата                               

2.830  дин. 

- чија је снага мотора  од  132  

киловата  до 177 киловата                             

3.400  дин. 

- чија је снага мотора  преко   177  

киловата                                                      

4.520  дин. 

 
8. ЗА РАДНА ВОЗИЛА, 

СПЕЦИЈАЗОВАНА 

АДАПТИРАНА ВОЗИЛА ЗА 

ПРЕВОЗ РЕКВИЗИТА ЗА 

ПУТУЈЕЋЕ ЗАБАВЕ, РАДЊЕ И 

АТЕСТИРАНА  

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ВОЗИЛА 

ЗА ПРЕВОЗ ПЧЕЛА                                 

1.120  дин. 

          

 

Локалну комуналну таксу по овом 

тарифном броју наплаћује надлежни орган 

ПС у Лајковцу, а  при регистровању возила. 

 

 

Тарифни  број 5. 

 

 

  Такса из чл.5. тачка 4) које 

се утврђује у дневном износу коришћење 

простора на јавним површинама или испред 

пословних просторија у пословне сврхе, од 

сваког целог или започетог м2 коришћења 

пословног простора, осим ради продаје 

штампе, књига и других публикација, 

производа старих и уметничких заната и 

домаће радиности, утврђује се такса и то: 

 

1) за обављање угоститељских 

делатности дневно по 17,00  динара;  

2) за обављање пословне делатности 

на јавним површинама такса се утврђује 

дневно   

    28,00 динара. 

  

3) за забавне паркове , циркусе и 

друге објекте забавних радњи дневно 17,00 

динара. 

 

 Локална комунална  такса по 

овом тарифном броју , плаћа се  по основу 

задужења Одељења за буџет и финансије  

Општинске управе, а по претходно издатом 

одобрењу надлежног  органа Општинске 

управе општине Лајковац, са следећим 

подацима : 

- За правна лица : порески 

идентификациони број, 

матични број, текући 

рачун, тачна адреса 

седишта правног лица; 

- За физичка лица: 

порески 

идентификациони број, 

матични број, текући 

рачун, број личне карте и 

назив радње са тачном 

адресом. 

 

 

Ова такса плаћа се 

сразмерно времену коришћења до 

15 – ог у месецу за претходни месец 

(ако је одобрење дато за дужи 

временски период), ако је издато 

одобрење за краћи  временски 

период или у року од 15 дана од 

дана добијања решења о задужењу. 

 

 

Тарифни  број 6. 
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 Локална комунална  такса из 

чл.5. тачка 5) Држање средстава за игру 

(„забавне игре„)утврђује се дневно и то:  

 

- По апарату за забавне 

игре (флипери, билијар и 

слично ) 34,00  динара; 

- ПЦ  рачунаре по групи 

до 5 рачунара 34,00   

динара. 

 Локалну комуналну таксу 

плаћа корисник простора у коме се држи 

(приређује) забавна игра, на основу 

одобрења надлежног органа Општинске 

управе, који један примерак одобрења 

доставља Одељењу за  буџет и финансије 

Општинске управе општине Лајковац, са 

следећим подацима: 

- За правна лица: порески 

идентификациони број, 

матични број, текући 

рачун, тачна адреса 

седишта правног лица; 

- За физичка лица: 

порески 

идентификациони број, 

матични број, текући 

рачун, број личне карте и 

назив радње са тачном 

адресом. 

Ова такса плаћа се 

сразмерно времену 

коришћења до 15 – ог у 

месецу за претходни месец. 

 

Тарифни број 7. 

 

  За коришћење слободних 

површина за кампове, постављање шатора 

или друге објекте привременог коришћења, 

утврђује се такса сразмерно времену 

коришћења за сваки м2 заузете површине, 

дневно у износу од 8,50  динара. 

Постављање кампова, постављање 

шатора или других  објеката привременог 

коришћења, врши се  на основу одобрења 

надлежног органа Општинске управе, који 

један примерак одобрења доставља 

Одељењу за  буџет и финансије Општинске 

управе општине Лајковац, са следећим 

подацима: 

- За правна лица: порески 

идентификациони број, матични број, 

текући рачун, тачна адреса седишта 

правног лица ; 

-             За физичка лица : порески 

идентификациони број, матични број, 

текући рачун, број личне карте и назив 

радње са тачном адресом. 

Ова такса плаћа се 

сразмерно времену коришћења  у року од  2 

дана по  добијању одобрења, а пре 

извршеног  постављања  кампова, 

постављања шатора или других  објеката 

привременог коришћења. 

По обезбеђењу услова за 

примену овог тарифног броја (уређење 

слободних површина ), надлежни орган 

Општинске управе одређен ст.2.овог члана , 

ће поступити на начин како је одређено 

овим Тарифним бројем. 

 

Тарифни број 8. 

 

   Заузеће јавне 

површине грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова,утврђује се 

такса дневно: 

-        при изградњи 

објекта, по м2 заузете 

површине 3,00 динара.

  

При извођењу радова 

на објектима који изискују ископавање 

коловоза и тротоара дневно по м2: 

-     Ако се раскопавање 

врши од 01. априла до 

30. септембра 9,00  

динара; 

-     Ако се раскопавање 

врши од 01. октобра до 

31. марта 25,00  динара.  

     

  При заузимању јавних површина 

које захтева забрану кретања возила и 

пешака и паркирање возила дневно по м2 и 

то: 

 

-      ако се заузима 

коловоз на главним 

улицама 89,00 динара; 

-      ако се  заузима 

коловоз на споредним 

улицама  44,00 динара; 

-       ако се заузима 

тротоар 27,00  динара. 

     

    Такса из ст.2 и 3.овог 

тарифног броја повећава се за 50% уколико 

се дозвољени рок продужи за 15 дана, а 
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уколико се рок продужи више од 15 дана, 

такса се повећава за 100%. 

    Таксу из става 1. овог 

тарифног броја плаћа инвеститор објекта од 

почетка градње до подношења писменог 

захтева за технички пријем објекта, односно 

до престанка заузећа јавне површине. 

    Наплату таксе врши 

орган надлежан за издавање одобрења за 

изградњу објекта, унапред при подношењу 

захтева а на основу података о датуму 

почетка и завршетку градње а принудну 

наплату врши надлежно Одељење за 

наплату локалних прихода општинске 

управе Лајковац. 

    Уколико се ради о 

наплати таксе за извођење грађевинских 

радова и заузимање јавних површина без 

одобрења надлежног органа, надлежни 

општински орган управе врши наплату 

таксе из овог тарифног броја на основу 

података о дужини извођења грађевинских 

радова, односно заузимања јавних 

површина које добије од органа надлежног 

за послове грађевинске инспекције у 

петоструком  износу од прописане таксе по 

овом тарифном броју. 

   Таксу из става 2. овог 

тарифног броја плаћа извођач радова уз 

захтев за одобрење за раскопавање , а таксу 

из става 3. Овог тарифног броја 

организација на чији захтев се издаје 

одобрење за раскопавање. 

   Такса из става 2. и 3. овог 

тарифног броја не плаћа се ако се 

раскопавање односно заузимање јавне 

површине врши због реконструкције 

коловоза, тротоара или друге јавне 

саобраћајне површине,  као и приликом 

извођења радова комуналних предузећа у 

сврху довођења објекта у функцију. 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 13. 

 

   Ова Одлука ступа на снагу 

осмог дана  од дана доношења, исту 

објавити у Службеном гласнику општине 

Лајковац , и истом престаје да важи Одлука 

о локалним комуналним таксама и наплати 

јавних јавних прихода („ Службени гласник 

општине Лајковац„ бр. 15/2016), а 

примењиваће се од 01.01.2018 .године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-173/17-II од 26.12.2017. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Живорад Бојичић ,с.р. 

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

 
 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 13. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број: 129/07, 83/14 и 101/16), 

члана 6. тачка 2, члана 7, члана 9. и члана 

10. Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“ број: 

62/06, 47/11, 93/12, 99/13...91/16, 104/16 и 

96/17), члана 6. Закона о републичким 

административним таксама („Службени 

гласник РС“ број: 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 

61/05, 50/16.....61/17), и члана 39. тачка 13. 

Статута општине Лајковац („Службени 

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

Скупштина општине Лајковац, на седници 

одржаној дана 26.12.2017. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 

О ОПШТИНСКИМ 

АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврђује се обавеза 

плаћања општинске административне таксе 

за списе и радње у управним стварима као и 

за друге списе и радње које органи 

Општине Лајковац издају, односно 

обављају у оквиру послова из своје изворне 

надлежности. 

 

Члан 2. 

 

 Општинска административна такса 

уређује се тарифом, која је саставни део ове 

Одлуке. 

 

Члан 3. 

 

 Општинску административну таксу 

плаћају физичка и правна лица по чијем се 

захтеву покреће поступак односно врше 

радње у управним стварима или се врше 

административно – техничке услуге. 
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Члан 4. 

 

 Одредбе Закона о републичким 

административним таксама („Службени 

гласник РС“ број: 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 

61/05...50/16, 61/17) сходно се примењују у 

делу у коме су уређени таксени обвезник, 

настанак таксене обавезе, утврђивање 

вредности предмета ради наплате таксе, 

плаћања таксене обавезе, ослобађање од 

плаћања таксе и повраћај таксе. 

 

Члан 5. 

 

 Од плаћања општинске 

административне таксе, поред субјеката 

који су ослобођени од плаћања по Закону о 

административним таксама, ослобађају се: 
- органи, организације и установе које се 

финансирају из буџета, 

- месне заједнице, 

- правна и физичка лица у поступку 

рушења и издавања одобрења за градњу 

и употребне дозволе за објекте 

уништене или оштећене услед 

елементарне непогоде, 

- Српска православна црква, 

- физичка лица која се исељавају на 

територији општине Лајковац 

 

Члан 6. 

 

 Такса се плаћа у готовом новцу, 

уплатом на прописани уплатни рачун – 

Општинске административне таксе број: 

840-742251843-73 по моделу 97 са 

позивном на број 30-055. 

 

Члан 7. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о општинским 

административним таксама („Службени 

гласник општине Лајковац“, број: 15/2016). 

 

Члан 8. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лајковац“, а примењиваће се од 

01.01.2018. године. 

 

 

ТАКСЕНА ТАРИФА 

 

 

Тарифни број 1. 

 

Поднесци 

 
1. За захтев, молбу, предлог, 

пријаву и други поднесак за послове из изворне 

надлежности локалне самоуправе, ако овом 

Одлуком није другачије прописано ...........106,00 

 

Тарифни број 2. 

 

Решења 

 
1. За сва решења која доноси 

Општински орган у управним стварима из своје 

изворне надлежности ако овом Одлуком није 

другачије прописано ....................................149,00 

 

Тарифни број 3. 

 
1. За жалбе против решења која је 

донео Општински орган, ако овом Одлуком није 

другачије прописано ....................................360,00 

2. За приговор против аката које је 

донео Општински орган, а о којима одлучује 

Општинско веће ...........................................360,00 

 

Тарифни број 4. 

 

 За списе и радње из области личних 

стања грађана 

 
1. Исправка у матичним књигама 

..........................................................267,00 

2. За склапање брака: 

- у службеним просторијама у току 

радног времена ...........................1.822,00 

- у службеним просторијама суботом, 

недељом и празником ................2.735,00 

- ван службених просторија 

.......................................................7.301,00 

 

Тарифни број 5. 

 

 За списе и радње из области општих 

послова: 

 
1. Попис ствари умрлих лица 

..........................................................414,00 

2. Копирање по једној страници А4 

..............................................................5,00 

3. Увид у списе и предмете који се налазе 

у архиви ..........................................360,00 

4. Издавање преписа из архиве по сваком 

листу ...............................................123,00 

5. Увид у пројектну документацију која се 

налази у архиви .............................360,00 
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6. За опомену којом се обвезник позива да 

плати таксу .....................................179,00 

 

Тарифни број 6. 

 

 За акте из урбанистичких, 

комунално-стамбених и имовинско - 

правних области 

 
1. За издавање локацијских услова: 

 
- до 30 м2 .....................................2.735,00 

- од 31 до 150 м2 ........................4.561,00 

- од 151 до 300 м2 ......................7.903,00 

- од 301 до 500 м2 ....................10.954,00 

- од 501 до 800 м2 ....................18.261,00 

- од 801 до 1500 м2 ..................27.394,00 

- од 1501 до 5000 м2 ................45.660,00 

- преко 5000 м2 .........................73.057,00 

 

2. За постављање привременог монтажног 

објекта .........................................2.735,00 

 
3. За издавање информације о локацији о 

намени парцеле, могућности градње и 

могућности парцелације и 

препарцелације ..............................710,00 

 
4. За издавање Потврде за пројекат 

парцелације и препарцелације и 

Потврде да је урбанистички пројекат 

израђен у складу са планским 

документом .................................4.561,00  

 

Тарифни број 7. 

 
1. За издавање потврде о утврђивању 

статуса објеката ............................ 907,00 

 
2. Извод спецификације станова из 

техничке документације 

 

- до 10 станова ...............................543,00 

- преко 10 станова ......................1.089,00 

 
3. Решење о исељењу бесправно усељених 

лица ..............................................2.735,00 

 
4. Решење принудног исељења .....4.561,00 

 

5. Издавање Потврде о откупу 

станов..............................................179,00 

 

6. Увођење у посед 

- физичких лица (по захтеву странке) 

...................................................... 907,00 

- правних лица ............................1.822,00 

 

7. Захтев за формирање грађевинске 

парцеле ...........................................451,00 

 
8. Доношење решења о постављању 

рекламних паноа и истицања фирми 

.......................................................1.089,00 

 

9. Доношење решења о привременом 

заузећу јавних површина – летње 

баште, забавни паркови, циркуси, 

уличне тезге за продају разне робе и 

слично ..........................................1.822,00 

 

10. Доношење решења о сечи и орезивању 

стабала ..........................................................179,00 

 

 

Тарифни број 8. 

 

 За акта из области саобраћаја 

 
1. За захтев за доношење  решења о 

изузимању од забране паркирања и о 

одобрењу паркирања заузимања 

саобраћајних површина и слично: 

- за физичка лица ...........................616,00 

- за правна лица ..........................2.553,00 

 
2. За захтев за регистрацију и оверу 

редова вожње  за градски и приградски 

саобраћај .....................................2.187,00 

 

3. За захтев за одређивање стајалишта за 

јавни превоз: 

- за физичка лица ...........................616,00 

- за правна лица ..........................2.425,00 

 
4. За захтев за издавање услова за 

техничко регулисање саобраћаја: 

- за физичка лица ...........................616,00 

- за правна лица ..........................2.553,00 

 

Тарифни број 9. 

 
1. За издавање водопривредних услова, 

водопривредне сагласности и 

водопривредне дозволе у надлежности 

локалне самоуправе ....................907,00 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-173/17-II од 26.12.2017. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Живорад Бојичић ,с.р. 
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На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС“ бр. 

129/07, 83/14 и 101/16), члана 4.ст.1), члана 

11. и 11а. Закона о ученичком и 

студентском стандарду (,,Сл. гласник РС“ 

бр. 18/10 и 55/13) и чл. 39. Статута општине 

Лајковац (,,Сл. гласник општине Лајковац“ 

бр.11/08), Скупштина општине Лајковац, на 

седници одржаној дана 26.12.2017. године, 

донела је 

 
О Д Л У К У 

О УЧЕНИЧКИМ СТИПЕНДИЈАМА 

 

     

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се право на 

ученичке стипендије, као и услови, начин и 

поступак за остваривање права на ученичке 

стипендије. 

 

Члан 2. 

 Ученичке стипендије обезбеђују се 

за ученике средњих школа који имају 

пребивалиште на територији Општине 

Лајковац, а средства за финансирање 

обезбеђују се из буџета Општине Лајковац. 

 Износ средстава за ученичке 

стипендије утврђује се за сваку школску 

годину Одлуком о буџету Општине 

Лајковац за ту годину. 

 Износ ученичке стипендије утврђује 

се у висини до 20% просечне месечне нето 

зараде у Републици Србији, према 

последњем објављеном податку 

Републичког завода за статистику. 

 
ПРАВО НА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 

СТИПЕНДИЈУ 

Члан 3. 

 Право на ученичку стипендију 

остварује се под условима и на начин 

утврђен овом Одлуком. 

 Ученици средњих школа могу 

остварити право на ученичку стипендију 

под условом: 

 
- да имају пребивалиште на територији 

општине Лајковац најмање годину дана 

од дана расписивања конкурса; 

- да један од родитеља, одн. старатеља 

има пребивалиште на територији 

општине Лајковац најмање годину дана 

од дана расписивања конкурса; 

- да су у својству редовног ученика 

завршили основну школу на територији 

општине Лајковац; 

- за ученике прве године средње школе, 

без обзира на територију на којој се 

средња школа налази, 

да су у својству редовног ученика 

проглашени за ђака генерације у 

основној школи на територији општине 

Лајковац; 

- за ученике друге, треће и четврте 

године средње школе, без обзира на 

територију на којој се средња школа 

налази, да су у својству редовног 

ученика проглашени за ђака генерације 

у основној школи на територији 

општине Лајковац и да су у својству 

редовног ученика завршили сваки 

претходни разред средње школе са 

одличним успехом. 

 

Члан 4. 

Кандидати за доделу стипендија из 

члана 3. ове Одлуке подносе пријаву на 

конкурс, попуњавањем обрасца пријаве на 

конкурс за доделу стипендија за текућу 

школску годину, под условима из ове 

Одлуке. 

 

Члан 5. 

 Корисницима стипендија  средства 

се одобравају у текућој школској години у 

ануитетима од 10 једнаких месечних рата. 

 Корисницима стипендије који су 

четврта година средње школе, средства се 

одобравају у текућој школској години у 

ануитетима од 9 једнаких месечних рата. 

  

Члан 6. 

Потребна документа у оригиналу 

или овереној фотокопији, која се 

достављају уз пријаву, а којима се доказује 

испуњеност услова из члана 3. ове Одлуке 

су: 
- уверење о пребивалишту ученика  

- уверење о пребивалишту родитеља, 

одн.старатеља   

- фотокопија личне карте (односно 

извод из читача) родитеља, одн. 

старатеља, уколико је ученик малолетан        

-     потврда о редовном школовању 

издата од стране средње школе коју 

ученик похађа 
- оверена фотокопија уверења којом се 

доказује својство ђака генерације,  
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- потврда да је ученик претходне разреде 

средње школе завршио са одличнм 

успехом или оверена фотокопија 

сведочанства претходних разреда 

средње школе 

- изјава подносиоца пријаве, оверена код 

надлежног органа, да није корисник 

других општинских, градских, 

републичких стипендија или стипендија 

из средстава других правних лица или 

уколико је корисник, да ће се, по 

добијању стипендије Општине 

Лајковац, одрећи других стипендија 

(за корисника стипендије који је 

малолетан, изјаву даје родитељ, 

односно, старатељ) 

 

ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА 

 

Члан 7. 

Ученичке стипендије додељују се на 

основу конкурса за доделу стипендија 

ученицима средњих школа, који се 

расписује за сваку школску годину, 

најкасније у месецу новембру текуће 

школске године. 

Изузетно, за школску 2017/2018 

годину, конкурс за доделу стипендија 

расписаће се у месецу фебруару 2018. 

године, а по опредељењу средстава за ове 

намене, предвиђених одлуком о буџету 

Општине Лајковац за 2018. годину. 

Конкурс за доделу стипендија 

расписује Одељење за општу управу и 

друштвене делатности Општинске управе 

општине Лајковац. 

Конкурс за доделу стипендија 

објављује се на званичној  интернет 

презентацији Општине Лајковац, на 

огласној табли Општинске управе општине 

Лајковац и путем локалних медија.  

 

Члан 8. 

 Пријава на конкурс, са потребним 

документима, подноси се непосредно на 

писарници Општинске управе или путем 

поште Одељењу за општу управу и 

друштвене делатности Општинске управе 

општине Лајковац. 

 Пријава се подноси на јединственом 

обрасцу, који се преузима на сајту Општине 

Лајковац или непосредно на писарници 

Општинске управе општине Лајковац. 

 

Члан 9. 

 Конкурс се спроводи на основу 

поднетих пријава. 

 Разматрање поднетих пријава и 

давање предлога кандидата за доделу 

стипендија, врши  Одељење за општу 

управу и друштвене делатности Општинске 

управе општине Лајковац.  

Рок за пријављивање на конкурс је 

15 дана од дана објављивања конкурса. 

Неблаговремене и непотпуне 

пријаве неће се разматрати. 

 

Члан 10. 

Неблаговременом пријавом сматра 

се пријава која је предата после истека рока 

за подношење пријава. Такве пријаве ће, по 

окончању поступка, бити враћене 

подносиоцу пријаве. 

Непотпуном пријавом сматра се 

пријава која не садржи сву потребну 

документацију  која је наведена у конкурсу. 

Кандидат који поднесе непотпуну 

пријаву биће позван да исту допуни у року 

од 7 дана од дана пријема позива  за 

допуну. 

Уколико кандидат у остављеном 

року не изврши тражену допуну, пријава ће 

бити одбачена. 

 

Члан 11. 

Одељење за општу управу и 

друштвене делатности разматра пријаве 

које су пристигле на конкурс, сачињава 

листу кандидата за доделу стипендија и 

исту доставља на усвајање Општинском 

већу општине Лајковац. 

 Надлежно Одељење Општинске 

управе објављује листу кандидата на 

званичној интернет презентацији Општине 

Лајковац и на огласној табли Општинске 

управе општине Лајковац. 

На објављену листу учесници 

конкурса могу изјавити приговор 

Општинском већу општине Лајковац у року 

од 8 дана од дана објављивања. 

Општинско веће општине Лајковац 

доноси одлуку по поднетом приговору у 

року од 15 дана. 

Одлука Општинског већа по 

приговору је коначна. 

 

Члан 12. 

 На основу коначног акта 

Општинског већа о додели стипендије 

закључује се уговор  о додели стипендије 

између председника Општине Лајковац са 

једне и корисника стипендије са друге 
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стране, а у случају да је корисник 

стипендије малолетан, уговор у његово име 

закључује родитељ, односно старатељ.  

 

Члан 13. 

 Уколико ученик оствари право на 

стипендију на основу нетачних, односно, 

неистинитих података, губи право на 

стипендију, уз обавезу враћања примљених 

износа и накнаду штете. 

 

Члан 14. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ,,Службеном 

гласнику Општине Лајковац“. 

 

Члан 15. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке, 

престаје да важи Одлука о ученичким 

стипендијама број 06-155/17-II од 

28.11.2017. године. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-173/17-II од 26.12.2017. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Живорад Бојичић ,с.р. 

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

На основу члана 46. Закона о 

планирању и изградњи (''Службени гланик 

РС'', број: 72/2009, 81/2009, 64/2010, 

24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 

98/2013, 132/2014, 145/2014) и   члана 39. 

Статута општине Лајковац („Службени 

гласник општине Лајковац “, број: 11/08) 

Скупштина општине  Лајковац на седници 

одржаној дана 26.12.2017. године  донела је 

 
О Д Л У К У 

О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

НЕСЕЉЕНО МЕСТО ЛАЈКОВАЦ 

 

Члан 1. 

 Врши се измена и допуна Одлуке о 

изради измена и допуна Плана генералне 

регулације за несељено место Лајковац 

(''Службени гласник општине Лајковац'', 

број: 10/2016, 5/2017) и то: 

 

 У члану 3. у ставу 1.  

 врши се допуна алинеје 1. и гласи: 

 -део централног градског трга за 

који је Планом генералне регулације за 

несељено место Лајковац, у поступку 

спровођења плана, предвиђена израда 

Урбанистичког пројекта уређења 

централног градског трга и катастарске 

парцеле број 408, 409, 410/2, 411/1, 411/2 и 

411/3 све КО Лајковац, на основу 

предложеног обухвата Идејног 

урбанистичко-архитектонског решења 

локације ''Центар'', 

 После алинеје 6. додаје се алинеја 

7.: 

 -и катастарске парцеле број 1617/1, 

1617/2, 1620/2, 1623/1, 1624/2, 1624/7, 

1630/1, 1631/1, 1631/2, 1631/3, 1711/1, 

1711/2, 1711/3, 1711/4, 1711/5, 1711/6, 

1712/1, 1712/2, 1712/3, 1712/6, 1713/1, 2719 

и 2726 сво КО Лајковац, због потребе 

измене тарса саобраћајница Нова 10, Нова 

11 и Нова 12 у оквиру плана Измена и 

допуна плана Детаљне регулације 

''Индустријска зона'' Лајковац, којим се 

План генералне регулације за несељено 

место Лајковац спроводи. 

 У ставу 3. Члана, уместо речи ''око 

13,50 ха'', треба уписати речи ''око 18,00 ха''. 

 

Члан 2. 

 У осталом делу Одлука остаје 

непромењена. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-173/17-II од 26.12.2017. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Живорад Бојичић ,с.р. 

 

Пречишћен текст 

 

На основу члана 46. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“ број 72/2009, 81/2009, 64/2010,  

24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 
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98/2013, 132/2014, 145/2014,) и члана 39. 

Статута Општине Лајковац („Службени 

гласник општине Лајковац“ број 11/08 ), 

Скупштина општине Лајковац на својој 

седници одржаној дана 26.12.2017. године, 

доноси 
О  Д  Л У  К  У 

О  ИЗРАДИ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА НАСЕЉЕНО  МЕСТО  ЛАЈКОВАЦ 

 

Члан 1. 

Приступа се изради измена и допуна 

Плана генералне регулације за насељено 

место Лајковац („Службени гласник 

општине Лајковац“ број 5/2015)  (у даљем 

тексту: Измена и допуна ПГР). 

 

Члан 2. 

Циљ израде Измене и допуне ПГР је 

преиспитивање решења датих Планом 

генералне регулације за наељено место 

Лајковац („Службени гласник општине 

Лајковац“ број 5/2015) у смислу планирања 

грађевинских парцела јавне намене, 

дефинисање услова за формирање 

грађевинских парцела јавне намене, 

изградња објеката јавне намене као и 

изградња мреже комуналне 

инфраструктуре. 

 

Члан 3. 

Границом Измена и допуна ПГР 

обухваћен је: 

- део централног градског трга за 

који је Планом Генералне регулације за 

насељено место Лајковац,у поступку 

спровођења плана, предвиђена израда 

Урбанистичког пројекта уређења 

централног градског трга и катастарске 

парцеле 408, 408, 410/2, 411/1, 411/2 и 411/3 

сво КО Лајковац, на основу предложеног 

обухвата Идејног урбанистичко-

архитектонског решења локације ''Центар'',  

-део ПГР који се спроводи 

применом Плана о измени и допуни Плана 

детаљне регулације Војни круг и то 

катастарске парцеле број 2212/1, 2, 3 и 4 све 

КО Лајковац, где је уместо постојеће 

планиране намене за спорт и рекреацију, 

потребно планирати намену за становање 

средњих густина са приступном 

саобраћајницом, укључујући и стамбену 

целину која се ослања на продужетак улице 

Вука Караџића и то катастарске парцеле 

број 2210/3, 2210/2, 2212/3, 2212/4, 2212/2, 

2212/1, 2210/1, 2213/1, 2209/1, 2213/2, 

2209/2 и 2211 све КО Лајковац; 

-део улице Боје Марковића у 

границама Плана генералне регулације за 

несељено место Лајковац; 

-катастарске парцеле број 2448, 2449 

и 2450 све КО Лајковац, које су планиране 

за изградњу објеката јавне намене – 

комплекса топлане; 

-катастарске парцеле број 8621, 

8620, 8612, 8611 и 8610 све КО Јабучје, 

планиране за изградњу објеката јавне 

намене – сакупљачка и рециклажна станица  

и 

-катастарска парцела број 56/4 КО 

Лајковац, планирана за формирање 

приступног пута и једне грађевинске 

парцеле  и 

-катастарске парцеле број 1617/1, 

1617/2, 1620/2, 1623/1, 1624/2, 1624/7, 

1630/1, 1631/1, 1631/2, 1631/3, 1711/1, 

1711/2, 1711/3, 1711/4, 1711/5, 1711/6, 

1712/1, 1712/2, 1712/3, 1712/6, 1713/1, 2719 

и 2726 сво КО Лајковац, због потребе 

измене тарса саобраћајница Нова 10, Нова 

11 и Нова 12 у оквиру плана Измена и 

допуна плана Детаљне регулације 

''Индустријска зона'' Лајковац (''Службени 

гласник општине Лајковац'', бр. 4/2010), 

којим се спроводи  План генералне 

регулације за несељено место Лајковац 

(„Службени гласник општине Лајковац“ 

број 5/2015). 

Коначна граница Измене и допуне 

ПГР за насељено место Лајковац ће се 

утврдити приликом израде и верификације 

нацрта плана. 

Укупна површина обухвата је око 18,00ха. 

 

Члан 4. 

Измена и допуна ПГР садржаће 

нарочито: 

- Назив планског документа, 

- Оквирне границе обухвата планског 

документа са описом, 

- Поделу простора на посебне целине 

и зоне, 

- Претежну намену земљишта по 

зонама и целинама, 

- Регулационе и грађевинске линије 

- Потребне нивелационе коте 

раскрсница улица и површина јавне 

намене 
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- Капацитете за саобраћајну, 

енергетску, комуналну и другу 

инфраструктуру, 

- Правила уређења и правила грађења 

по целинама и зонама  

- Друге елементе значајне за 

спровођење плана 

 

Члан 5. 

Избор обрађивача за израду Измене 

и допуне ПГР ће се извршити у складу са 

Законом о јавним набавкам. 

Обрађивач је дужан да Нацрт 

Измене и допуне ПГР изради у року од 

шест месеци од дана закључења уговора о 

изради планског документа. 

 

Члан 6. 

Израда Измене и допуне ПГР за 

насељено место Лајковац ће се 

финансирати средствима из буџета 

општине Лајковац. 

 

Члан 7. 

За потребе израде Измена и допуна 

ПГР, неће се приступати изради стратешке 

процене утицаја планираних намена на 

животну средину. 

Члан 8. 

Нацрт Измена и допуна ПГР биће 

изложен на јавни увид у просторијама 

Скупштине општине Лајковац. Подаци о 

начину излагања нацрта плана на јавни 

увид и трајању јавног увида, огласиће се у 

средствима јавног информисања. 

 

Члан 9. 

Ступањем на снагу ове одлуке, 

ставља се ван снаге део ПГР, који је овом 

одлуком одређен као обухват Измене и 

допуне ПГР, односно, не могу се за 

наведени простор издавати грађевинске 

дозволе за изградњу односно доградњу 

објеката. 

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Лајковац“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-173/17-II од 26.12.2017. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Живорад Бојичић ,с.р. 

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

На основу члана 9. став 2. и став 3. 

Одлуке о Заједничком правобранилаштву 

града Ваљево и општина Лајковац, Љиг, 

Мионица, и Осечина („Службени гласник 

општине Лајковац“ брoj:  7/2014) и члана 

39. Статута општине Лајковац („Службени 

гласник општине Лајковац“, број: 11/08) 

Скупштина општине Лајковац, на седници 

одржаној дана 26.12.2017. године, донела је  

 
РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 

ПРАВОБРАНИОЦА ЗАЈЕДНИЧКОГ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА ВАЉЕВО 

И ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ЉИГ, 

МИОНИЦА И ОСЕЧИНА 

 

I ЉИЉАНИ МИТРОВИЋ, дипл. 

правнику из Ваљева, престаје функција 

правобраниоца Заједничког 

правобранилаштва града Ваљево и општина 

Лајковац, Љиг, Мионица, и Осечина, због 

одласка у пензију с даном 28. децембар 

2017. године. 

II Решење доставити: именованој, 

Заједничком правобранилаштву града 

Ваљево и  општина Лајковац, Љиг, 

Мионица, и Осечина, Скупштини града 

Ваљево, као и Скупштинама општина Љиг, 

Мионица и Осечина. 

III Решење објавити у ''Службеном 

гласнику општине Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-173/17-II од 26.12.2017. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Живорад Бојичић ,с.р. 

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

На основу члана 20.  Закона о 

јавним службама (''Службени гласник 

Републике Србије'', број: 42/91, 71/94, 79/05 

и 83/14) и члана 39. Статута општине 

Лајковац („Службени гласник општине 

Лајковац“, број: 11/08) Скупштина општине 

Лајковац, на седници одржаној дана 

26.12.2017. године, донела је  
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РЕШЕЊЕ 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

''УСТАНОВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ'' 

ЛАЈКОВАЦ 

 

 I Врши се допуна Решења 

Скупштине општине Лајковац, број: 06-

109/15-II од 25.12.2015. године, којим су 

именовани председник и чланови Управног 

одбора Јавне установе ''Установа за спорт и 

омладину'' Лајковац, тако што се у тачки I 

додају чланови из реда запослених, и то: 

 -Владимир Маликовић, за члана, 

 -Зора Ђукић, за члана. 

 II У свему осталом Решење 

Скупштине општине Лајковац, број: 06-

109/15-II од 25.12.2015. године, којим су 

именовани председник и чланови Управног 

одбора Јавне установе ''Установа за спорт и 

омладину'' Лајковац, остаје непромењено. 

 III Решење доставити именованима 

и Јавној установи ''Установа за спорт и 

омладину'' Лајковац. 

 IV Решење ступа на снагу даном 

доношења. 

 V Решење објавити у ''Службеном 

гласнику општине Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-173/17-II од 26.12.2017. године 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Живорад Бојичић ,с.р. 

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

На основу члана 77. став 3. Закона о 

запосленима у аутономним покрајнама и 

јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Србије“ 

бр.21/2016), Скупштина општине Лајковац, 

на седници одржаној дана 26.12.2017. 

године, донела је 

 
КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

ЛАЈКОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I Постојећи број запослених у 

Општинској управи општине Лајковац: 

 

Радна места службеника и намештеника 

 
 Звање Број 

радних 

места 

Број службеника 

Службеник на 

положају – 

I група 

 

1 

 

1 

Службеник на 

положају – II 

група 

/ / 

  

Службеници - 

извршиоци 

Број 

радних 

места 

 

Самостални 

саветник 

11 11 

Саветник 13 14 

Млађи саветник 7 7 

Сарадник 3 5 

Млађи сарадник 5 6 

Виши референт 9 12 

Референт 1 1 

Млађи референт 1 1 

Укупно: 50 

радних 

места 

57 службеника 

   

Намештеници Број 

радних 

места 

Број 

намештеника 

Прва врста радних 
места 

0 0 

Друга врста 
радних места 

0 0 

Трећа врста 
радних места 

0 0 

Четврта врста 
радних места 

7 11 

Пета врста радних 
места 

1 2 

Укупно: 8 

радних 

места 

13 намештеника 

Радни однос на одређено време (повећан 

обим посла) 
Службеници 

- извршиоци 

Број 

радних 

места 

Број службеника 

Самостални 

саветник 

0 0 

Саветник 1 1 

Млађи 

саветник 

4 4 

Сарадник 2 2 

Млађи 
сарадник 

1 1 

Виши 
референт 

0 0 

Референт 1 1 

Млађи 
референт 

0 0 

Укупно: 9 радних 

места 

9 службеника 

 

Намештеници   
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Прва врста радних места 0 0 

Друга врста радних места 0 0 

Трећа врста радних места 0 0 

Четврта врста радних 

места 

1 1 

Пета врста радних места 0 0 

Укупно: 1 

радно 

место 

1 

намештеник 

  

Радни однос на одређено време  

(у кабинету градоначелника, председника  

општине, председнка градске општине) 
Службеници - 

извршиоци 

Број 

радних 

места 

Број 

службеника 

Самостални саветник 0 0 

Саветник 0 0 

Млађи саветник 0 0 

Сарадник 0 0 

Млађи сарадник 0 0 

Виши референт 0 0 

Референт 0 0 

Млађи референт 0 0 

Укупно: 0 радних 

места 

0 службеника 

   

Намештеници Број 

радних 

места 

Број 

намештеника 

Прва врста радних места 0 0 

Друга врста радних места 0 0 

Трећа врста радних места 0 0 

Четврта врста радних 

места 

0 0 

Пета врста радних места 0 0 

Укупно: 0 радних 

места 

0 намештеника 

 

    

Приправници 
Службеници - 

извршиоци 

Број 

радних 

места 

Број 

службеника 

Самостални саветник 0 0 

Саветник 0 0 

Млађи саветник 0 0 

Сарадник 0 0 

Млађи сарадник 0 0 

Виши референт 0 0 

Референт 0 0 

Млађи референт 0 0 

Укупно: 0 радних 

местo 

0 службеника 

   

Намештеници Број 

радних 

места 

Број 

намештеника 

Прва врста радних 

места 

0 0 

Друга врста радних 

места 

0 0 

Трећа врста радних 

места 

0 0 

Четврта врста радних 

места 

0 0 

  

 

 

 

Пета врста радних места 0 0 

Укупно: 0 радних 

места 

0 намештеника 

 

II Планирани број запослених за 2018. 

годину 

 

Радна места службеника и намештеника 
 Звање Број 

радних 

места 

Број 

службеника 

Службеник на 

положају – 

I група 

 

1 

 

1 

Службеник на 

положају – II 

група 

/ / 

 

Службеници – 

извршиоци 

Број 

радних 

места 

Број 

службеника 

Самостални 
саветник 

11 11 

Саветник 13 14 

Млађи саветник 6 7 

Сарадник 4 5 

Млађи сарадник 5 6 

Виши референт 9 12 

Референт 1 1 

Млађи референт 1 1 

Укупно: 50 

радних 

места 

57 службеника 

   

Намештеници Број 

радних 

места 

Број 

намештеника 

Прва врста радних 

места 

0 0 

Друга врста радних 

места 

0 0 

Трећа врста радних 

места 

0 0 

Четврта врста 

радних места 

7 11 

Пета врста радних 

места 

1 2 

Укупно: 8 

радних 

места 

13 

намештеника 

Радни однос на одређено време  

(повећан обим посла) 

 

 

Службеници - 

извршиоци 

Број 

радних 

места 

Број службеника 

Самостални 
саветник 

0 0 

Саветник 1 1 

Млађи саветник 2 2 

Сарадник 1 1 

Млађи сарадник 2 2 

Виши референт 0 0 

Референт 1 1 

Млађи референт 0 0 
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Укупно: 7 

радних 

места 

7 службеника 

   

Намештеници Број 

радних 

места 

Број 

намештеника 

Прва врста радних 

места 

0 0 

Друга врста радних 

места 

0 0 

Трећа врста радних 

места 

0 0 

Четврта врста 

радних места 

0 0 

Пета врста радних 

места 

0 0 

Укупно: 0 

радних 

место 

0 намештеника 

 

Радни однос на одређено време (у кабинету 

градоначелника, председника општине, 

председника градске општине) 
Службеници - 

извршиоци 

Број 

радних 

места 

Број 

службеника 

Самостални 

саветник 

0 0 

Саветник 0 0 

Млађи саветник 0 0 

Сарадник 0 0 

Млађи сарадник 0 0 

Виши референт 0 0 

Референт 0 0 

Млађи референт 0 0 

Укупно: 0 

радних 

места 

0 службеника 

   

Намештеници Број 

радних 

места 

Број 

намештеника 

Прва врста радних 

места 

0 0 

Друга врста радних 

места 

0 0 

Трећа врста радних 

места 

0 0 

Четврта врста 

радних места 

0 0 

Пета врста радних 

места 

0 0 

Укупно: 0 

радних 

места 

0 намештеника 

 

 

Приправници 
Службеници - 

извршиоци 

Број 

радних 

места 

Број 

службеника 

Самостални саветник 0 0 

Саветник 0 0 

Млађи саветник 0 0 

Сарадник 0 0 

Млађи сарадник 0 0 

Виши референт 0 0 

Референт 0 0 

Млађи референт 0 0 

Укупно: 0 раднo 

местo 

0 службеник 

   

Намештеници Број 

радних 

места 

Број 

намештеника 

Прва врста радних 

места 

0 0 

Друга врста радних 

места 

0 0 

Трећа врста радних 

места 

0 0 

Четврта врста радних 

места 

0 0 

Пета врста радних 

места 

0 0 

Укупно: 0 радних 

места 

0 

намештеника 
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