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Службени 

гласник 

општине 

Лајковац 

  

 

ГОДИНА XVII 

 

БРОЈ 7             17.07.2017. ГОДИНЕ 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

 

 

На основу члана 6. Закона о начину 

одређивања максималног броја запослених 

у јавном сектору (''Службени гласник РС'', 

бр: 68/15, 85/15), тачке 7. Одлуке о 

максималном броју запослених на 

неодређено време у систему државних 

органа, систему јавних служби, систему 

Аутономне покрајине Војводине и систему 

локалне самоуправе за 2015. годину 

(''Службени гласник РС'', број: 101/2015, 

10/2016, 22/2016) и члана 39. Статута 

општине Лајковац (''Сл. гласник општине 

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

Лајковац, на седници одржаној дана 

17.07.2017. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ 

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ 

ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком одређује се 

максималан број запослених на неодређено 

време у систему општине Лајковац за 2017. 

годину. 

 

Члан  2. 

''Максималан број запослених на 

неодређено време у систему општине 

Лајковац у 2017. години је 212 запослених 

на неодређено време, што по 

организационим облицима износи: 
 

Р.Б. НАЗИВ 

ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ОБЛИКА 

УКУПНО 

212 

   

1. Општинска управа  71 

2. ЈП ''Градска чистоћа'' 

Лајковац 

57 

3.  ЈП за обављање комуналних 

делатности''Лајковац 

услуге''Лајковац 

0 

4. Градска библиотека 

Лајковац 

8 

5.  КЦ ''Хаџи Рувим'' Лајковац 6 

6.  ЈУ ''Установа за спорт и 

омладину'' Лајковац 

10 

7. Туристичка организација 

општине Лајковац 

3 

8.  ПУ ''Лептирић'' Лајковац 57 

 

Члан 3. 

''Организациони облици, дужни су 

да најкасније да до 31.08.2017.године, 

ускладе број запослених на неодређено 

време у складу са чланом 2. ове Одлуке''. 

 

Члан 4.  

Одлука ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у ''Службеном 
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гласнику општине Лајковац'' и интернет 

страници општине Лајковац. 

Организациони облици из члана 2. 

Ове Одлуке ,дужни су да податке о броју 

запослених и ангажованих лица  објављују 

на својој веб презентацији ,квартално у току 

године. 

Члан 5. 

Одлуку доставити Министарству 

финансија Републике Србије и 

Министарству државне управе и локалне 

самоуправе Републике Србије у року од 15 

дана од дана доношења, као и свим 

организационим облицима из члана 1. ове 

Одлуке. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-112/17-II од 17.07.2017. године 

      
           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Живорад Бојичић ,с.р. 

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

На  основу члана 26. ,став 1 тачка 

2,члана 27. став10.,члана 34.  , Закона о 

јавној својини ( “ Службени гласник РС “, 

бр. 72/11…104/16 ), , члана 6. и чл.12 

Уредбе 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..42/17 ), члана 2 Одлуке о 

прибављању,коришћењу,управљању и 

располагању стварима у својини Општине 

Лајковац ( „ Сл.гласник општине Лајковац 

“, бр.1/14),члана 1. Одлуке  о давању у 

закуп пословног простора у јавној својини 

општине Лајковац бр.06-98/2017-II од 

30.06.2017.године и  члана 39 Статута 

општине Лајковац ( „ Сл.гласник општине 

Лајковац “, бр.11/08) Скупштина општине  

Лајковац на  седници одржаној дана 

17.07.2017.године  донела је 

 
О Д Л У К У 

   О  ПОКРЕТАЊУ  ПОСТУПКА  ЗА   

ИЗДАВАЊЕ У  ЗАКУП  ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА –РЕСТОРАНА НА СТАДИОНУ 

ФК „ЖЕЛЕЗНИЧАР „ У ЛАЈКОВЦУ     

                                                                                                         

Члан 1. 
ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за издавање 

пословног простора-ресторана са пратећим 

просторијама  који се налазе у објекту  

постојећем на кп.бр. 319 у КО Лајковац, 

уписаном у лист непокретности 2240 КО 

Лајковац као стадион , а која се налази у 

својини општине  Лајковац,и то: 

-Пословни простор –ресторан са 

припадајућим просторијама у укупној 

површини од 241,06 м2 по цени од 0,9 е/м2 

на месечном нивоу 

 

Члан 2. 
  Простор  из члана 1. ове Одлуке 

издаје се за обављање комерцијалне  

делатности. 
Простор  из члана 1. ове Одлуке 

издаје се на период од пет година . 

 
Члан 3. 

Простор из члана 1. ове Одлуке 

издаје се у закуп у поступку  јавног 

надметања-лицитације. 
Поступак ће спровести Комисија за 

спровођење поступака  прибављања и 

отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давања у закуп ствари у јавној 

својини општине Лајковац као и поступака 

јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа  на снагу осам 

дана од дана објављивања у “Службеном 

гласнику општине Лајковац“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-112/17-II од 17.07.2017. године 

      
           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Живорад Бојичић ,с.р. 

***************** 
На основу члана 14.став 2.Закона о 

превозу путника у друмском саобраћају 

(„Службени гласник РС“46/95, 66/01, 61/05, 

91/05, 62/06, 31/11, 68/2015), члана 157. и 

158 Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима („Службени гласник РС“ број 

41/09, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 

96/2015, 9/2016), члана 31. Oдлуке о 
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организацији и начину обављања градског и 

приградског линијског превоза путника на 

територији општине Лајковац ( „Службени 

гласник општине Лајковац“ број 11/2015) и 

члана 39. Статута Општине Лајковац 

(„Службени гласник Општине Лајковац“ 

број 11/08), Скупштина општине Лајковац 

на својој седници одржаној дана 17.07.2017. 

године, донела је  
О  Д  Л  У  К  У 

О ДРУГОЈ  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ 

СТАЈАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЛАЈКОВАЦ 

 

Члан 1. 

Врши се измена и допуна члана 3. 

Одлуке о одређивању аутобуских 

стајалишта на тeриторији општине 

Лајковац („ Службени гласник општине 

Лајковац“ број 9/2016) и Одлука о измени и 

допуни Олуке о одређивању аутобуских 

стајалишта на територији општине 

Лајковац („Службени гласник општине 

Лајковац“ број 12/2016 ) и то  за: 

 
НАСЕЉЕНО МЕСТО ЈАБУЧЈЕ: 

  

После речи Јабучје Савићи додаје се: 

„Јабучје Гај (Радовановића кућа), 

Раскрсница Смиљанићи, Јабучје Ђорића 

кућа, Јабучје центар“. 

 

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 06-112/17-II од 17.07.2017. године 

      
           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Живорад Бојичић ,с.р. 

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

спорту ("Службени гласник Републике 

Србије", бр. 10/16 ), члана 2. Правилника о 

одобравању и финансирању програма 

којима се остварује општи интерес у 

области спорта на територији општине 

Лајковац (''Службени гласник општине 

Лајковац'', бр. 12/16 и 14/16) и члана 9.и 61. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Лајковац (''Службени гласник 

општине Лајковац'', бр.12/08), Општинско 

веће општине Лајковац, на седници 

одржаној дана 14.07.2017. године, доноси 

 
ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ ЗА 

СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ 

КАТЕГОРИСАНИХ СПОРТИСТА, ПОСЕБНО 

ПЕРСПЕКТИВНИХ СПОРТИСТА 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником утврђују се 

услови за стипендирање за спортско 

усавршавање категорисаних спортиста, 

посебно перспективних спортиста.  

Стипендирање из става 1. овог 

члана вршиће се из средстава обезбеђених 

буџетом општине.  

 

Члан 2. 

 Категорисани спортиста јесте 

спортиста који је на основу остварених 

спортских резултата рангиран у складу са 

Националном категоризацијом спортиста. 

Перспективни (талентовани) спортиста 

јесте малолетни спортиста који је на основу 

остварених спортских резултата рангиран, у 

складу са Националном категоризацијом 

спортиста, у категорију перспективних 

спортиста.  

 

Члан 3. 

Кандидат за доделу стипендије мора 

да испуњава и опште услове и то:  

1. Да нема професионални уговор са 

спортском организацијом (клубом);  

2. да није у радном односу; 

3.  да је држављанин Републике 

Србије и да има пребивалиште или 

боравиште, на територији општине 

Лајковац најмање годину дана;  

4.  да га предлаже спортска 

организација чији је члан;  

5. да није корисник спортске 

стипендије по другом основу; 

6. да нема више од 26 година живота; 

7. да у текућој години има статус 

ученика или редовног студента.  За 
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спортисте узраста од 15 до 19 

година да су у претходној школској 

години остварили минимално врло 

добар успех; 

8. да му је утврђена здравствена 

способност за обављање спортских 

активности у складу са Законом; 

 

Члан 4. 

Спортски савез општине Лајковац 

може поднети предлоге годишњих 

програма  стипендирања за спортско 

усавршавање категорисаних спортиста, 

посебно перспективних спортиста оних 

спортских  организација у области спорта 

чији је спортиста члан. 

 

Члан 5. 

Предлог за доделу стипендија 

подноси се Стручној комисији. Комисија 

врши стручни преглед о испуњености 

услова из члана 3. овог Правилника.  

Комисија може у поступку избора 

кандидата затражити стручно мишљење од 

стране истакнутих стручњака или 

одговарајућих институција или 

организација у области спорта.  

Комисија оцењује поднете предлоге 

и доставља Општинском већу предлог 

Одлуке о додели стипендија са износима 

средстава за стипендија. 

Одлуку о износу стипендија и 

избору кандидата који остварују право на 

доделу стипендија по утврђивању 

испуњености услова из овог Правилника,  

доноси Општинско веће општине Лајковац 

на предлог Стручне комисије.  

 

Члан 7. 

Спортска организација општине 

Лајковац, може поднети приговор 

Општинском већу општине  Лајковац  на 

Одлуку о расподели средстава, у року од 15 

дана од дана објављивања Одлуке.  

 

Члан 8. 

Са Спортским савезом општине 

Лајковац и спортском организацијом чији је 

кандидат изабран Одлуком  Општинског 

већа за доделу стипендија за усавршавање, 

председник општине закључује Уговор о 

одобравању стипендије, на основу кога се 

спортској организацији месечно исплаћује 

стипендија и који обавезно садржи податке 

о новчаном износу месечне стипендије, 

роковима исплате, року важења уговора и 

правима и обавезама спортисте. 

Спортска организација из става 1. 

овог члана закључује Уговор о 

стипендирању са спортистом коме је 

додељена стипендија. 

 

Члан 9. 

Корисник губи право на стипендију 

у случају:  

1. Да више не испуњава опште 

услове из члана 3. овог Правилника;  

2. Да престане да се бави спортом у 

спортској организацији за коју је одобрена 

стипендија;  

3. Да својим понашањем или 

учешћем у активностима које нису у складу 

са законом, спортским правилима или 

другим општим актима организација у 

области спорта штети угледу спорта и на тај 

начин угледу спортске организације и 

општине,  

У случају из става 1.тачка 1,2 и 3 

овог члана корисник је у обавези да врати 

до тада примљене стипендије.  

 

Члан 10. 

Даном ступањем на снагу овог 

Правилника престаје да важи Правилник о 

условима за стипендирање за спортско 

усавршавање категорисааних спортиста, 

посебно перспективним 

спортистима(''Службени гласник општине 

Лајковац'', бр. 4 и 6 /2013). 

 

Члан 11. 

 Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине Лајковац''.  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-111/17-III од 14.07.2017. године 

 
                   ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                       Андрија Живковић,с.р. 
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спортско усавршавање категорисаних 

спортиста, посебно перспективних 

спортиста ................................................       3 

                                                                                                         
 

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Лајковац, 

Омладински трг број 1,  Лајковац 

ТЕЛЕФОН: 014/ 3433 – 109 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Горан 

Илић, секретар Скупштине општине Лајковац 

РЕДАКЦИЈА: Ж.Молеровић, Д. Милинковић, 

И.Исајловић 
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