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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 19.06.2018. године, донела je 

 

 

ОДЛУКУ  О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 

ЛАЈКОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ 

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 

 

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: 

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
Економска 

класификација 
 у динарима  

Укупни приходи и примања остварени по основу 

продаје нефинансијске имовине 
7 + 8         937,526,657.99       

Укупни расходи и издаци за набавку 

нефинансијске имовине 
4 + 5      1,439,373,292.34       

Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -      501,846,634.35       

Издаци за набавку финансијске имовине (осим за 

набавку домаћих хартија од вредности 6211) 
62                              -         

Укупан фискални суфицит/дефицит  (7+8) - (4+5) - 62 -      501,846,634.35       

 РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

Примања од задуживања 91           96,721,225.63       

Примања од продаје финансијске имовине (конта 

9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 
92                              -         

Неутрошена средства из претходних година 3         430,125,408.72       

Издаци за набавку финансијске имовине (за 

набавку домаћих хартија од вредности 6211) 
6211                              -         

Издаци за отплату главнице дуга 61           25,000,000.00       

Нето финансирање (91+92+3) - (61+6211)         501,846,634.35       

 
 

Члан 2. 

Приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим 

износима у Рачуну  прихода и примања,расхода и издатака: 
I)Рачун прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и расхода и 

издатака за набавку нефинанси јске имовине 

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ,РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

ОПИС План 

1.Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске 

имовине          937,526,657.99       

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:          936,511,657.99       

    -буџетска средства(01+ 03)          856,168,102.00       

   -донације (06+07+08+16)            80,343,555.99       

1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ              1,015,000.00       
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2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине       1,439,373,292.34       

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ, у чему:          821,164,786.02       

    -буџетска средства( 01+ 03)+13+15+14          796,430,388.02       

    -сопствени приходи(04) 

     -донације (08+ 07+06+16)            24,734,398.00       

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему          618,208,506.32       

     -текући буџетски издаци(01+03)+13+14+15          562,599,348.33       

     -издаци из сопствених прихода(04) 

     -донације (08+ 07+06+16)            55,609,157.99       

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -      501,846,634.35       

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -        501,846,634.35       

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

 Примања од продаје финансијске имовине 

Примања од задуживања            96,721,225.63       

Неутрошена средства из ранијих година          430,125,408.72       

Издаци за отплату главнице дуга            25,000,000.00       

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ          501,846,634.35       

 

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

издатака за набавку нефинанси јске имовине из извора 01 

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА РАСХОДИ И ИЗДАТАКА 

ОПИС План 

1.Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске 

имовине 842,883,000.00 

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 841,868,000.00 

    -буџетска средства(01) 841,868,000.00 

   -донације (06+07+08) 

 1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1,015,000.00 

2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 830,383,000.00 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ, у чему: 585,981,296.80 

    -буџетска средства( 01) 585,981,296.80 

    -сопствени приходи 

     -донације (08+ 07+06) - 

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему 244,401,703.20 

     -текући буџетски издаци(01) 244,401,703.20 

-издаци из сопствених прихода(04+16) 

    -донације (08+ 07+06) 

 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 12,500,000.00 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 12,500,000.00 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

 Примања од продаје финансијске имовине 

Примања од задуживања 

 Неутрошена средства из ранијих година - 

Издаци за отплату главнице дуга 12,500,000.00 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 

-               

12,500,000.00 

 

 

      Члан 3. 

Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита из члана 1. ове одлуке 

у износу од 501,846,634.35 динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих 

година у износу од  430,125,408.72 динара  и примања од задуживања у износу од 96,721,225.63 

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.  
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 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 31. децембар 2017. године, износи 140,191,535.60 

дин (1,185,671.42 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 –                                            1.185.671,42             140,191,535.60 

Изградња затвореног базена 

Први датум отплате главнице                      20.07.2017. 

Последњи датум отплате главнице             20.04.2027. 

Рата главнице за 2018. год.                        52.631,58 EUR                  

Каматна стопа                                            3M EURIBOR  

                                                                             +5,15% 

 

             Планирано ново задуживање у току буџетске 2018. године износи 96.721.225,63 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 35.000.000,00 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  14,400     

1101/1101-0024  Изградња градског трга са елементима парковског уређења  6,234     

1101/1101-0025  Замена камених плоча у улици Владике Николаја  4,250     

1102/1102-0105  

Повезивање постојећег цевовода Словац-Ратковац са 

црпном станицом Словац и повезивање од Оштриковца са 

постојећим цевоводом  

14759     

1102/1102-0106 
Изградња водоводне мреже Пепељевац-Стрмово-

Придворица 
19,808 30,108 30,109 

1102/1102-0107  
Водоснабдевање дела општине Лајковац-Изградња 

водоводне мреже у Јабучју  
19,891 40,054 40,055 
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1102/1102-0108  Изградња затворене градске пијаце 17,588     

1102/1102-0110 

Наставак изградње регионалног цевовода за транспорт 

опште воде од резервоара Оштриковац ка 

Лајковцу,Лазаревцу и Убу -Израда техничке 

документације  

0     

0401/0401-0004 
Изградња фекалне канализације у Јабучју-реон Шеринка 

наставак 
4,098     

0401/0401-0004 Изградња црпне станице Борверк 4,931     

0401/0401-0004 

Изградња фекалне канализације у ул.Војводе Мишића 

(нова Проте Матеје) од Пепељевачке рампе до Васића 

рампе у Рубрибрези и од Васића рампе поред државног 

пута ИБ реда бр.27 до игралишта у Рубрибрези 

3,797     

0401/0401-0020  Изградња фекалног колектора у индустријској зони 1 8,429     

0401/0401-0021   
Изградња постројња за пречишћавање отпадних вода 

Словац 
29,888     

0401/0401-0023 
Погон за пречишћавање отпадних вода- 

реконструкција 
127     

0401/0401-0024 
Улагање у санацију и чишћење водотокова на територији 

општине Лајковац 
19,000     

0401/0401-0026  
Фекална мрежа и постројење за пречишћавање отпадних 

вода у Боговађи 
29,671     

0401/0401-0027 
 

Изградња мреже фекалне канализације Словац 
16,028 16,285 16,285 

0701/0701-0068  
Периодично одржавање локалних и некатегорисаних 

путева на територији општине Лајковац  
31,512     

0701/0701-0002 Реконструкција пута у Ратковцу- Бркићи 6,042     

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 3,459     

0701/0701-0002 Изградња тротоара у улици Милене Павловић Барили 669     

2001/2001-0024 
Завршетак спољашњег уређења терена предшколске 

установе Лептирић 
36,749     

2002/2002-0029 
Уређење зелених површина и пратећих садржаја око 

основне школе у Ратковцу 
3,000     

1301/1301-0032 Изградња затвореног базена 221,200     

0602/0602-0023 Изградња сеоске куће у Пепељевцу 15,550     

 

 

Члан 6. 

Укупни приходи и  примања буџета и приходи из осталих извора планирају се у 

следећим износима, и то:          

Класа/

Катег

орија/

Група 

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

  

 УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА  

 Средства из 

буџета  

Структ-

ура % 

 Средства из 

осталих 

извора финан. 

буџ. 

корисника  

  311712 Пренета средства за посебне намене 
 

0.0% 348,154,330.21 348,154,330.21 

  321311 

Нераспоређени вишак прихода и 

примања из ранијих година  
0.0% 81,971,078.51 81,971,078.51 

700000   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  841,868,000.00 99.9% 94,643,657.99 936,511,657.99 

710000   ПОРЕЗИ 476,823,000.00 56.6% - 476,823,000.00 

711000   
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 

КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 
312,182,000.00 37.0% - 312,182,000.00 

  711111 Порез на зараде 280,000,000.00 33.2% - 280,000,000.00 

  711122 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према 

паушално утврђеном приходу, по 

3,564,000.00 0.4% - 3,564,000.00 
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решењу Пореске управе 

  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 2.7% 
 

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 4.9% - 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 113,283,000.00 13.4% - 113,283,000.00 

  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 
105,000,000.00 12.5% - 105,000,000.00 

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% 24,293,512.00 47,756,512.00 

732000   
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. 

ОРГАНИЗАЦИЈА 
- 0.0% 12,180,000.00 12,180,000.00 

  732151 
Текуће донације од међународних 

организација у корист нивоа општина 
- 0.0% 12,180,000.00 12,180,000.00 

733000   
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 
23,463,000.00 2.8% 12,113,512.00 35,576,512.00 

  
733151 

Ненаменски трансфери од Републике у 

корист нивоа општина 
23,463,000.00 2.8% - 23,463,000.00 

  733154 

Текући наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист 

општина 
 

0.0% 9,480,000.00 9,480,000.00 

  733254 

Капитални наменски трансфери у 

ужем смислуод Републике у корист 

нивоа општина 
 

0.0% 2,633,512.00 2,633,512.00 

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 341,582,000.00 40.5% 56,050,043.99 397,632,043.99 

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 321,727,000.00 38.2% - 321,727,000.00 

  741151 

Приходи буџета општина од камата на 

средства консолидованог рачуна 

трезора укључена у депозит банака 
 

0.0% - - 

  741511 
Накнада за коришћење минералних 

сировина 
320,000,000.00 38.0% - 320,000,000.00 

  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, 

20,000.00 0.0% - 20,000.00 
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књига и других публикација, 

производа старих и уметничких заната 

и домаће радиности 

  741538 
Допринос за уређивање грађевинског 

земљишта 
1,627,000.00 0.2% 

 
1,627,000.00 

742000   
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА 

И УСЛУГА 
15,502,000.00 1.8% 750,000.00 16,252,000.00 

  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 

11,100,000.00 1.3% 750,000.00 11,850,000.00 

  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  

1,376,000.00 0.2% - 1,376,000.00 

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 

744000   
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 

ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 
- 0.0% 55,300,043.99 55,300,043.99 

  744151 

Текући добровољни трансфери од 

физичких и правних лица у корист 

нивоа општина 
 

0.0% - - 

  744251 

Капитални добровољни трансфери од 

физичких и правних лица у корист 

нивоа општина 
 

0.0% 55,300,043.99 55,300,043.99 

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% 14,300,102.00 14,300,102.00 

771000 

 

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 
- 

 
13,174,102.00 13,174,102.00 

  771111 
Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода  
0.0% 13,174,102.00 13,174,102.00 

772000   
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ 

ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 
  

1,126,000.00 1,126,000.00 

772114   Меморандумске ставке за рефундацију 
  

1,126,000.00 1,126,000.00 
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расхода буџета општине из претходне 

године 

800000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
1,015,000.00 0.1% - 1,015,000.00 

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 472,000.00 0.1% 
 

472,000.00 

  
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 
450,000.00 0.1% 

 
450,000.00 

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% 96,721,225.63 96,721,225.63 

910000   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  - 0.0% 96,721,225.63 96,721,225.63 

  911451 

Примања од задуживања од пословних 

банака у земљи у корист нивоа 

општина 
 

0.0% 96,721,225.63 96,721,225.63 

  7+8 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИН. ИМОВИНЕ 

842,883,000.00 100.0% 191,364,883.62 1,034,247,883.62 

  
3+7+8 

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
842,883,000.00 100.0% 621,490,292.34 1,464,373,292.34 

    

 

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. 

 

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 . 
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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 

Струк

тура 

% 

Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 585,981,296.80 69.5% 235,183,489.22 821,164,786.02 

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 150,027,750.00 17.8% 6,880,500.00 156,908,250.00 

411 Плате и додаци запослених 114,988,114.00 13.6% 0.00 114,988,114.00 

412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 
20,592,636.00 2.4% 0.00 20,592,636.00 

413 Накнаде у натури (превоз) 1,762,000.00 0.2% 320,000.00 2,082,000.00 

414 Социјална давања запосленима 1,555,000.00 0.2% 6,210,500.00 7,765,500.00 

415 Накнаде за запослене 5,475,000.00 0.6% 140,000.00 5,615,000.00 

416 

Награде,бонуси и остали 

посебни расходи 
5,655,000.00 0.7% 210,000.00 5,865,000.00 

420 

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И 

РОБА 
230,466,374.80 27.3% 85,877,353.88 316,343,728.68 

421 Стални трошкови 94,260,883.80 11.2% 20,433,231.20 114,694,115.00 

422 Трошкови путовања 1,650,000.00 0.2% 1,370,000.00 3,020,000.00 

423 Услуге по уговору 55,184,801.00 6.5% 30,692,325.19 85,877,126.19 

424 Специјализоване услуге 19,714,968.00 2.3% 22,262,000.00 41,976,968.00 

425 

Текуће поправке и одржавање 

(услуге и мат) 
38,920,740.00 4.6% 6,485,633.10 45,406,373.10 

426 Материјал 20,734,982.00 2.5% 4,634,164.39 25,369,146.39 

440 ОТПЛАТА КАМАТА 5,899,000.00 0.7% 4,150,000.00 10,049,000.00 

441 Отплата домаћих камата; 5,500,000.00 0.7% 4,000,000.00 9,500,000.00 

444 Пратећи трошкови задуживања 399,000.00 0.0% 150,000.00 549,000.00 

450 СУБВЕНЦИЈЕ 0.00 0.0% 47,907,100.00 47,907,100.00 
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451 

Текуће субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                                 

0.00 0.0% 44,907,100.00 44,907,100.00 

454 

Субвенције приватним 

предузећима 
0.00 0.0% 3,000,000.00 3,000,000.00 

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 121,331,614.00 14.4% 21,369,512.00 142,701,126.00 

463 
Трансфери осталим нивоима 

власти 
76,503,903.00 9.1% 20,169,512.00 96,673,415.00 

464 
Дотације организацијама 

обавезног социјалног осигурања 
30,790,000.00 3.7% 1,200,000.00 31,990,000.00 

465 Остале дотације и трансфери  14,037,711.00 1.7% 0.00 14,037,711.00 

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 27,450,000.00 3.3% 29,190,000.00 56,640,000.00 

472 

Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 
27,450,000.00 3.3% 29,190,000.00 56,640,000.00 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 41,861,076.66 5.0% 39,809,023.34 81,670,100.00 

481 

Дотације невладиним 

организацијама; 
9,696,000.00 1.2% 24,000,000.00 33,696,000.00 

482 

Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали; 
2,926,100.00 0.3% 0.00 2,926,100.00 

483 

Новчане казне и пенали по 

решењу судова; 
1,000,000.00 0.1% 21,000.00 1,021,000.00 

485 

Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране 

државних органа; 

28,238,976.66 3.4% 15,788,023.34 44,027,000.00 

490 

АДМИНИСТРАТИВНИ 

ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 
8,945,481.34 1.1% 0.00 8,945,481.34 

499 

Административни трансфери из 

буџета - Средства резерве 
8,945,481.34 1.1% 0.00 8,945,481.34 

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 244,401,703.20 29.0% 373,806,803.12 618,208,506.32 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 238,866,703.20 28.3% 354,791,803.12 593,658,506.32 

511 Зграде и грађевински објекти; 227,055,103.20 26.9% 344,299,651.73 571,354,754.93 

512 Машине и опрема; 10,323,000.00 1.2% 8,134,064.00 18,457,064.00 

514 Култивисана имовина; 80,000.00 0.0% 565,087.39 645,087.39 

515 Нематеријална имовина 1,408,600.00 0.2% 1,793,000.00 3,201,600.00 

520 ЗАЛИХЕ 135,000.00 0.0% 15,000.00 150,000.00 

523 Залихе робе за даљу продају 135,000.00 0.0% 15,000.00 150,000.00 

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 5,400,000.00 0.6% 19,000,000.00 24,400,000.00 

541 Земљиште 5,400,000.00 0.6% 19,000,000.00 24,400,000.00 

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  842,883,000.00 100.0% 621,490,292.34 1,464,373,292.34 

 

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 22,752,000.00 2.7% 36,355,000.00 59,107,000.00 

010 Болест и инвалидност; 2,500,000.00 0.3% 165,000.00 2,665,000.00 

040 Породица и деца; 7,500,000.00 0.9% 6,000,000.00 13,500,000.00 

070 

Социјална помоћ угроженом 

становништву некласификована на 

другом месту; 

11,530,000.00 1.4% 30,190,000.00 41,720,000.00 

090 
Социјална заштита 

некласификована на другом месту 
1,222,000.00 0.1% - 1,222,000.00 

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 199,738,409.00 23.7% 31,736,923.78 231,475,332.78 

111 Извршни и законодавни органи 35,935,500.00 4.3% - 35,935,500.00 

130 Опште услуге; 135,807,427.66 16.1% 14,988,023.34 150,795,451.00 
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160 

Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту; 
9,645,481.34 1.1% 98,900.44 9,744,381.78 

170 Трансакције јавног дуга; 18,350,000.00 2.2% 16,650,000.00 35,000,000.00 

200 ОДБРАНА 1,215,000.00 0.1% 360,000.00 1,575,000.00 

220 Цивилна одбрана 1,215,000.00 0.1% 360,000.00 1,575,000.00 

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 8,768,517.00 1.0% 3,406,276.98 12,174,793.98 

320 Услуге противпожарне заштите; 1,720,000.00 0.2% - 1,720,000.00 

330 Судови; 748,517.00 0.1% - 748,517.00 

360 

Јавни ред и безбедност 

некласификован на другом месту 
6,300,000.00 0.7% 3,406,276.98 9,706,276.98 

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 88,117,530.00 10.5% 55,723,850.35 143,841,380.35 

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% 9,361,102.00 23,861,102.00 

421 Пољопривреда - 0.0% 16,300,000.00 16,300,000.00 

422 Шумарство 80,000.00 0.0% 565,087.39 645,087.39 

451 Друмски саобраћај 64,691,130.00 7.7% 24,130,660.96 88,821,790.96 

473 Туризам 7,346,400.00 0.9% 2,367,000.00 9,713,400.00 

500 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
113,380,000.00 13.5% 101,907,879.87 215,287,879.87 

510 Управљање отпадом; 35,096,554.80 4.2% 5,093,445.20 40,190,000.00 

520 Управљање отпадним водама; 63,973,445.20 7.6% 58,614,434.67 122,587,879.87 

530 Смањење загађености; 750,000.00 0.1% - 750,000.00 

540 

Заштита биљног и животињског 

света и крајолика; 
13,060,000.00 1.5% 16,200,000.00 29,260,000.00 

560 

Заштита животне средине 

некласификована на другом месту 
500,000.00 0.1% 22,000,000.00 22,500,000.00 

600 

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 

ЗАЈЕДНИЦЕ 
141,632,184.00 16.8% 79,978,572.51 221,610,756.51 

610 Стамбени развој; 1,550,000.00 0.2% - 1,550,000.00 

620 Развој заједнице; 9,599,600.00 1.1% 3,894,000.00 13,493,600.00 

630 Водоснабдевање; 46,857,802.00 5.6% 51,439,250.00 98,297,052.00 

640 Улична расвета; 39,612,782.00 4.7% 10,095,322.51 49,708,104.51 

660 

Послови становања и заједнице 

некласификовани на другом месту 
44,012,000.00 5.2% 14,550,000.00 58,562,000.00 

700 ЗДРАВСТВО 20,820,000.00 2.5% - 20,820,000.00 

733 

Услуге медицинских центара и 

породилишта 
5,000,000.00 0.6% - 5,000,000.00 

760 

Здравство некласификовано на 

другом месту. 
15,820,000.00 1.9% - 15,820,000.00 

800 

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, 

КУЛТУРА И ВЕРЕ 
81,289,257.00 9.6% 252,435,460.40 333,724,717.40 

810 Услуге рекреације и спорта; 41,763,000.00 5.0% 237,623,960.40 279,386,960.40 

820 Услуге културе; 35,000,257.00 4.2% 14,811,500.00 49,811,757.00 

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 
526,000.00 0.1% - 526,000.00 

900 ОБРАЗОВАЊЕ 165,170,103.00 19.6% 59,586,328.45 224,756,431.45 

910 

Предшколско и основно 

образовање; 
- 0.0% - - 

911 Предшколско образовање 87,507,040.00 10.4% 45,887,502.45 133,394,542.45 

912 Основно образовање 40,868,063.00 4.8% 9,090,826.00 49,958,889.00 

920 Средње образовање; 26,795,000.00 3.2% 4,608,000.00 31,403,000.00 

940 Високо образовање; 10,000,000.00 1.2% - 10,000,000.00 

  УКУПНО 842,883,000.00 100.0% 621,490,292.34 1,464,373,292.34 

 

 

Члан 17. 

Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим 

износима: 
Шифра 

Назив 
Средства из 

буџета 

Структ-

ура % 

Сопствени и 

други 

приходи 

 Укупна средства  
Програм 

 Програмска 

активност/  

Пројекат 
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1 2 3 4 5 6 7 

1101 

  

Програм 1.   Становање, 

урбанизам и просторно 

планирање 

21,313,600.00 2.5% 18,144,000.00 39,457,600.00 

  
1101-0001 

Стратешко, просторно и 

урбанистичко планирање 
684,600.00 0.1% 1,368,000.00 2,052,600.00 

  
1101-0002 

Спровођење урбанистичких 
планова 

0.00 0.0% 0.00 - 

  
1101-0003 

Управљање грађевинским 

земљиштем 
8,315,000.00 1.0% 2,226,000.00 10,541,000.00 

  1101-0004 Стамбена подршка 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% 14,150,000.00 14,400,000.00 

  
1101-0024 

Изградња градског трга са 

елементима парковског уређења 
6,264,000.00 0.7% 0.00 6,264,000.00 

  
1101-0025 

Замена камених плоча у Улици 

Владике Николаја 
4,250,000.00 0.5% 0.00 4,250,000.00 

  
1101-0026 

Набавка и уградња мобилијара за 

децу  
0.00 0.0% 400,000.00 400,000.00 

1102 
  

Програм 2.  Комуналне 

делатности 
149,938,584.00 17.8% 80,377,472.51 230,316,056.51 

  
1102-0001 

Управљање/одржавање јавним 

осветљењем 
39,612,782.00 4.7% 10,095,322.51 49,708,104.51 

  
1102-0002 

Одржавање јавних зелених 
површина 

5,400,000.00 0.6% 11,200,000.00 16,600,000.00 

  
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 7,600,000.00 0.9% 5,000,000.00 12,600,000.00 

  
1102-0006 

Одржавање гробаља и погребне 
услуге 

0.00 0.0% 0.00 - 

  
1102-0008 

Управљање и снабдевање водом за 

пиће 
5,115,040.00 0.6% 38,724,350.00 43,839,390.00 

  

1102-0105 

Повезивање постојећег цевовода 

Словац-Ратковац са црпном 

станицом Словац и повезивање од 

Оштриковца са постојећим 
цевоводом 

2,068,652.00 0.2% 12,690,000.00 14,758,652.00 

  
1102-0106 

Уништавање ларви комараца на 

територији општине Лајковац 
19,782,740.00 2.3% 24,900.00 19,807,640.00 

  

1102-0107 
Водоснабдевање дела општине 
Лајковац-Изградња водоводне 

мреже у Јабучју 

19,891,370.00 2.4% 0.00 19,891,370.00 

  
1102-0108 

Изградња затворене градске 
пијаце 

17,648,000.00 2.1% 0.00 17,648,000.00 

  

1102-0109 

Улагање у санацију и чишћење 

водотокова на територији 

општине Лајковац 

0.00 0.0% 0.00 - 

  

1102-0110 

Наставак изградње Регионалног 

цевовода за транспорт чисте воде 

од резервоара Оштриковац у 
Словцу ка Лајковцу, Убу и 

Лазаревцу 

0.00 0.0% 0.00 - 

1501 
  

Програм 3.  Локални економски 

развој 
16,000,000.00 1.9% 12,361,102.00 28,361,102.00 

  
1501-0001 

Унапређење привредног и 

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% 9,361,102.00 23,861,102.00 

  
1501-0003 

Подршка економском развоју и 

промоцији предузетништва 
0.00 0.0% 3,000,000.00 3,000,000.00 

1502   Програм 4.  Развој туризма 7,346,400.00 0.9% 2,367,000.00 9,713,400.00 

  1502-0001 Управљање развојем туризма 6,169,600.00 0.7% 2,367,000.00 8,536,600.00 

  1502-0002 Промоција туристичке понуде 1,176,800.00 0.1% 0.00 1,176,800.00 

0101 

  

ПРОГРАМ 5. 

ПОЉОПРИВРЕДА И 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

1,800,000.00 0.2% 16,865,087.39 18,665,087.39 

  

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 
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  0101-0024 Пошумљавање 80,000.00 0.0% 565,087.39 645,087.39 

  0101-0021 Изложба крава 0.00 0.0% 1,300,000.00 1,300,000.00 

0401 
  

Програм 6.  Заштита животне 

средине 
67,560,000.00 8.0% 80,064,979.87 147,624,979.87 

  
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 15,054,641.20 1.8% 22,036,541.14 37,091,182.34 

  0401-0005 Управљање комуналним отпадом 0.00 0.0% 657,100.00 657,100.00 

  
0401-0006 

Управљање осталим врстама 

отпада 
2,276,554.80 0.3% 593,445.20 2,870,000.00 

  

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 
780,000.00 0.1% 7,649,221.70 8,429,221.70 

  

0401-0021 

Изградња постројења за 

пречишћавање отпадних вода у 

насељеном месту Словац 

1,689,264.00 0.2% 28,802,000.00 30,491,264.00 

  
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 
750,000.00 0.1% 126,671.83 876,671.83 

  

0401-0024 
Улагање у санацију и чишћење 
водотокова на територији 

општине Лајковац 

0.00 0.0% 19,000,000.00 19,000,000.00 

  

0401-0026 
Фекална мрежа и постројење за 
пречишћавање отпадних вода у 

Боговађи 

29,671,100.00 3.5% 0.00 29,671,100.00 

  

0401-0027 

 
Изградња мреже фекалне 

канализације Словац 16,028,440.00 1.9% 0.00 16,028,440.00 

0701 

  

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

70,991,130.00 8.4% 27,536,937.94 98,528,067.94 

  
0701-0002 

Управљање и одржавање 
саобраћајне инфраструктуре 

33,578,880.00 4.0% 23,730,660.96 57,309,540.96 

  
0701-0045 

Набавка опреме и софтвера за 

видео надзор 
3,000,000.00 0.4% 750,000.00 3,750,000.00 

  0701-0065 Безбедност у саобраћају 3,300,000.00 0.4% 2,656,276.98 5,956,276.98 

  

0701-0068 

Периодично одржавање локалних 
и некатегорисаних путева на 

територији општине Лајковац са 

израдом техничке документације и 
надзором 

31,112,250.00 3.7% 400,000.00 31,512,250.00 

2001 

  

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ 

87,507,040.00 10.4% 45,887,502.45 133,394,542.45 

  

2001-0001 

Функционисање и остваривање 

предшколског образовања и 

васпитања 

77,507,040.00 9.2% 15,238,664.39 92,745,704.39 

  
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 

  
2001-0024 

Завршетак спољашњег уређења 
терена предшколске установе 

Лептирић 

10,000,000.00 1.2% 26,748,838.06 36,748,838.06 

2002 
  

Програм 9.  Основно образовање 

и васпитање 
40,868,063.00 4.8% 12,090,826.00 52,958,889.00 

  2002-0001 Функционисање основних школа 35,760,377.00 4.2% 4,941,000.00 40,701,377.00 

  
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 

872,000.00 0.1% 400,000.00 1,272,000.00 

  
2002-0037 

Партерно уређење око школе у 

Јабучју 
0.00 0.0% 0.00 - 

  
2002-0038 

Превоз и смештај деце у 
специјалну школу 

1,200,000.00 0.1% 0.00 1,200,000.00 
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2002-0039 

Адаптација, санација и 

инвестиционо одржавање објеката 
ОШ Миле Дубљевић у Бајевцу 

932,686.00 0.1% 1,116,314.00 2,049,000.00 

  2002-0040 Заштита од пожара 1,153,000.00 0.1% 0.00 1,153,000.00 

  
2002-0041 

Обнова фасаде и уградња олука у 

ИО Пепељевац 
350,000.00 0.0% 0.00 350,000.00 

  
2002-0042 

Лајковачком пругом до 
мултимедијалне школе 

0.00 0.0% 2,633,512.00 2,633,512.00 

2003 
  

Програм 10. Средње образовање 

и васпитање 
26,795,000.00 3.2% 4,608,000.00 31,403,000.00 

  2003-0001 Функционисање средњих школа 7,879,000.00 0.9% 2,820,000.00 10,699,000.00 

  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 

2,796,000.00 0.3% 1,788,000.00 4,584,000.00 

0901 
  

Програм 11.  Социјална  и дечја 

заштита 
37,752,000.00 4.5% 36,355,000.00 74,107,000.00 

  
0901-0001 

Једнократне помоћи и други 

облици помоћи 
4,390,000.00 0.5% 3,450,000.00 7,840,000.00 

  
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 породици са 
децом 

7,500,000.00 0.9% 6,000,000.00 13,500,000.00 

  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% 5,500,000.00 11,000,000.00 

  0901-0025 Студентске стипнедије 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 

  

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% 7,860,000.00 7,860,000.00 

  
0901-0032 

Пружање услуге помоћ у кући 

одраслим и остарелим лицима 
2,500,000.00 0.3% 165,000.00 2,665,000.00 

  

0901-0033 

Куповина сеоске куће са 

окућницом и додаела једнократне 

помоћи у  грађевинском 
материјалу за поправку или 

адаптацију предметне сеоске куће 

интерно расељених лица док су у 
расељеништву а која живе на 

територији општине Лајковац 

0.00 0.0% 1,400,000.00 1,400,000.00 

  

0901-0034 

Додела помоћи у виду 

грађевинског матреријала за 
поправку или адаптацију сеоске 

куће са окућницом за породична 

домаћинства која су била 
корисници програма куповине 

куће са окућницом 

0.00 0.0% 200,000.00 200,000.00 

  

0901-0035 
Економско оснаживање интерно 
расељених лица кроз доходовне 

активности 

0.00 0.0% 600,000.00 600,000.00 

  

0901-0036 

Куповина грађевинског 

материјала за завршетак или 
адаптацију стамбеног објекта за 

интерно расељена лица у циљу 

0.00 0.0% 1,100,000.00 1,100,000.00 
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побољшања услова становања 

  0901-П29   0.00 0.0% 0.00 - 

  0901-П30   0.00 0.0% 0.00 - 

1801 
  

Програм 12.  Зздравствена 

заштита 
15,820,000.00 1.9% 0.00 15,820,000.00 

  
1801-0001 

Функционисање установа 

примарне здравствене заштите 
1,420,000.00 0.2% 0.00 1,420,000.00 

  
1801-0021 

Унапређење квалитета 
здравствене заштите на 

територији општине Лајковац 

12,000,000.00 1.4% 0.00 12,000,000.00 

  
1801-0022 

Реконструкција котларнице Дома 
здравља 

2,400,000.00 0.3% 0.00 2,400,000.00 

1201 
  

Програм 13.  Развој културе и 

информисања 
39,000,257.00 4.6% 14,811,500.0 53,811,757.00 

  
1201-0001 

Функционисање локалних 
установа културе  

22,000,257.00 2.6% 9,401,500.00 31,401,757.00 

  
1201-0002 

Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 
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% 2,610,000.00 10,110,000.00 

  

1201-0004 

Остваривање и унапређивање 

јавног интереса у области јавног 
информисања   

4,000,000.00 0.5% 0.00 4,000,000.00 

  1201-0021 Манифестација "Дани Лајковца" 0.00 0.0% 2,800,000.00 2,800,000.00 

  
1201-0022 

Текуће поправке у културном 
центру-Биоскопска сала, горња 

галерија 

4,500,000.00 0.5% 0.00 4,500,000.00 

1301 
  

Програм 14.  Развој спорта и 

омладине 
42,289,000.00 5.0% 237,623,960.40 279,912,960.40 

  

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% 9,287,000.00 26,157,000.00 

  1301-0005 Спровођење омладинске политике 526,000.00 0.1% 0.00 526,000.00 

  1301-0032 Изградња затвореног базена 21,773,000.00 2.6% 199,426,960.40 221,199,960.40 

  1301-0033 Клизалиште 3,000,000.00 0.4% 2,500,000.00 5,500,000.00 

  
1301-0034 

Завршетак радова на 
свлачионицама у Бајевцу  

0.00 0.0% 220,000.00 220,000.00 

  
1301-0035 

Завршетак радова на свлачионици 

у Непричави               
0.00 0.0% 2,190,000.00 2,190,000.00 

  
1301-0036 

Реконструкција и доградња 
свлачионице ФК Задругар   

120,000.00 0.0% 0.00 120,000.00 

      
 

0.0% 
 

- 

0602 
  

Програм 15.  Опште услуге 

локалне самоуправе 
181,366,426.00 21.5% 32,096,923.78 213,463,349.78 

  
0602-0001 

Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина 
135,807,427.66 16.1% 14,988,023.34 150,795,451.00 

  0602-0002 Месне заједнице 700,000.00 0.1% 98,900.44 798,900.44 

  0602-0003 Управљање јавним дугом 18,350,000.00 2.2% 16,650,000.00 35,000,000.00 

  
0602-0004 

Општинско јавно 

правобранилаштво 
748,517.00 0.1% 0.00 748,517.00 

  0602-0009 Текућа буџетска резерва 7,945,481.34 0.9% 0.00 7,945,481.34 

  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% 360,000.00 1,575,000.00 

  
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% 0.00 - 

2101 
  

Програм 16.  Политички систем 

локалне самоуправе 
35,935,500.00 4.3% 0.00 35,935,500.00 

  2101-0001 Функционисање скупштине 17,782,000.00 2.1% 0.00 17,782,000.00 

  2101-0002 Функционисање извршних органа 18,153,500.00 2.2% 0.00 18,153,500.00 

0501 

  
Програм 17. Енергетска 

ефикасност и обновљиви извори 

енергије 

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  842,883,000.00 100.0% 621,490,292.34 1,464,373,292.34 
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Члан 18. 

Стална буџетска резерва за 2018. годину износи 1.000,000.00 динара, а текућа буџетска 

резерва 7,971,481.34  динара. 

 

II. ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 19. 

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од  

1,464,373,292.34 динара, финансирани из свих извора финансирања исказују се у колони 10  и 

распоређују се по корисницима и програмима: 

 

Р
а

зд
е
о
 

Г
л

а
в

а
 

Програ-

мска 

Клас. 

Ф
у

н
к

ц
и

ја
 

Пози-

ција 

Ек. 

Класи

ф. 

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 28,000.00 

 
28,000.00 

    
4/0 415 

Накнаде трошкова за 

запослене 
92,000.00 

 
92,000.00 

    
5/0 416 

Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
2,000,000.00 

 
2,000,000.00 

    
6/0 422 Трошкови путовања 100,000.00 

 
100,000.00 

    
7/0 423 Услуге по уговору 10,343,000.00 

 
10,343,000.00 

    
8/0 465 Остале дотације 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 17,782,000.00 

 
17,782,000.00 

      
Функција 111: 17,782,000.00 0.00 17,782,000.00 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 2101-

0001: 

      

     
01 Приходи из буџета 17,782,000.00 

 
17,782,000.00 

      
Свега за програмску 

активност 2101-0001: 
17,782,000.00 0.00 17,782,000.00 

      
Извори финансирања за 

Програм 16:    

     
01 Приходи из буџета 17,782,000.00 

 
17,782,000.00 

      
Свега за Програм 16: 17,782,000.00 0.00 17,782,000.00 

      

Извори финансирања за 

Раздео 1:    

     
01 Приходи из буџета 17,782,000.00 

 
17,782,000.00 

      
Свега за Раздео 01: 17,782,000.00 0.00 17,782,000.00 

          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 2,700,000.00 

 
2,700,000.00 
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запослених  

    
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 
800,000.00 

 
800,000.00 

    
16/0 422 Трошкови путовања 150,000.00 

 
150,000.00 

    
17/0 423 Услуге по уговору 4,286,000.00 

 
4,286,000.00 

    
18/0 465 Остале дотације и трансфери 360,000.00 

 
360,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 111: 
      

     
01 Приходи из буџета 8,850,500.00 

 
8,850,500.00 

      
Функција 111: 8,850,500.00 0.00 8,850,500.00 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 2101-

0002: 

      

     
01 Приходи из буџета 8,850,500.00 

 
8,850,500.00 

      
Свега за програмску 

активност 2101-0002: 
8,850,500.00 0.00 8,850,500.00 

      

Извори финансирања за 

Програм 16:    

     
01 Приходи из буџета 8,850,500.00 

 
8,850,500.00 

      
Свега за Програм 16: 8,850,500.00 0.00 8,850,500.00 

      
Извори финансирања за 

Раздео 02:    

     
01 Приходи из буџета 8,850,500.00 

 
8,850,500.00 

      
Свега за Раздео 02: 8,850,500.00 0.00 8,850,500.00 

          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 78,000.00 

 
78,000.00 

    
22/0 414 

Социјална давања 

запосленима 
50,000.00 

 
50,000.00 

    
22/1 415 

Накнаде трошкова за 

запослене 
92,000.00 

 
92,000.00 

    
23/0 416 

Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
1,250,000.00 

 
1,250,000.00 

    
24/0 422 Трошкови путовања 90,000.00 

 
90,000.00 

    
25/0 423 Услуге по уговору 1,538,000.00 

 
1,538,000.00 

    
26/0 465 Остале дотације и трансфери 635,000.00 

 
635,000.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 111: 
      

     
01 Приходи из буџета 9,303,000.00 

 
9,303,000.00 

      
Функција 111: 9,303,000.00 0.00 9,303,000.00 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 2101-

0002: 

      

     
01 Приходи из буџета 9,303,000.00 

 
9,303,000.00 

      

Свега за програмску 

активност 2101-0002: 
9,303,000.00 0.00 9,303,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програм 16:    

     
01 Приходи из буџета 9,303,000.00 

 
9,303,000.00 

      
Свега за Програм 16: 9,303,000.00 0.00 9,303,000.00 

      
Извори финансирања за 

Раздео 3:    
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01 Приходи из буџета 18,153,500.00 

 
18,153,500.00 

      
Свега за Раздео 3: 18,153,500.00 0.00 18,153,500.00 

          4 
     

ОПШТИНСКА  УПРАВА 
   

  

1101 

  

ПРОГРАМ 1: 

СТАНОВАЊЕ,  

УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

   

  1101-0001  

 

Стратешко, просторно и 

урбанистичко планирање    

  
 620 

  
Развој заједнице 

   

  
 

 
27/0 515 Нематеријална имовина 684,600.00 1,368,000.00 2,052,600.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     
01 Приходи из буџета 684,600.00 

 
684,600.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
1,368,000.00 1,368,000.00 

      
Функција 620: 684,600.00 1,368,000.00 2,052,600.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

1101-0001: 

      

     
01 Приходи из буџета 684,600.00 

 
684,600.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
1,368,000.00 1,368,000.00 

      

Свега за Програмску 

активност 1101-0001: 
684,600.00 1,368,000.00 2,052,600.00 

          

  
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 400,000.00 396,000.00 796,000.00 

    
29/1 482 

Порези, обавезне таксе, казне 

и пенали 
1,200,000.00 

  

    
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 0.00 830,000.00 830,000.00 

    
32/0 541 Земљиште 5,400,000.00 

 
5,400,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 620: 
8,315,000.00 2,226,000.00 9,341,000.00 

     
01 Приходи из буџета 8,315,000.00 

  

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
2,226,000.00 2,226,000.00 

      
Функција 620: 8,315,000.00 2,226,000.00 10,541,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

1101-0003: 
   

     
01 Приходи из буџета 8,315,000.00 

  

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
2,226,000.00 2,226,000.00 

      

Свега за Програмску 

активност 1101-0003: 
8,315,000.00 2,226,000.00 10,541,000.00 

          
  

1101-0004 
  

Стамбена подршка 
   

   
610 

  
Стамбени развој 

   

    
33/0 425 Текуће поправке и одржавање 0.00 

 
0.00 

    
33/1 472 

Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 
550,000.00 

  

    
34/0 485 

Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране 

државних органа 

0.00 
 

0.00 

      
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 550,000.00 0.00 550,000.00 
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активност 1101-0004: 

          

  
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: 
   

     
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 14,150,000.00 14,400,000.00 

      
Извори финансирања за 

функцију660:    

     
01 Приходи из буџета 250,000.00 

 
250,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
14,150,000.00 14,150,000.00 

      
Функција 660: 250,000.00 14,150,000.00 14,400,000.00 

      

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  
14,150,000.00 14,150,000.00 

      
Свега за Пројекат 1101-

0023: 
250,000.00 14,150,000.00 14,400,000.00 

          

  
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 6,234,000.00 0.00 6,234,000.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 660:    

     
01 Приходи из буџета 6,264,000.00 

 
6,264,000.00 

      
Функција 660: 6,264,000.00 0.00 6,264,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 1101-0024:    

     
01 Приходи из буџета 6,264,000.00 0.00 6,264,000.00 

      
Свега за Пројекат 1101-

0024: 
6,264,000.00 0.00 6,264,000.00 

          

  
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 4,250,000.00 0.00 4,250,000.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 660:    

     
01 Приходи из буџета 4,250,000.00 

 
4,250,000.00 

      
Функција 660: 4,250,000.00 0.00 4,250,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 1101-0025:    

     
01 Приходи из буџета 4,250,000.00 0.00 4,250,000.00 

      

Свега за Пројекат 1101-

0025: 
4,250,000.00 0.00 4,250,000.00 

          
  

1101-0026 
  

Набавка и уградња мобилијара 
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 за децу  

   
660 

  

Послови становања и 

заједнице некласификовани на 

другом месту 
   

   
 

39/1 512 Машине и опрема 0.00 400,000.00 400,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 660:    

     
01 Приходи из буџета 0.00 

 
0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
400,000.00 400,000.00 

      
Функција 660: 0.00 400,000.00 400,000.00 

      
Извори финансирања за 

Пројекат 1101-0026:    

     
01 Приходи из буџета 0.00 0.00 400,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
400,000.00 0.00 

      

Свега за Пројекат 1101-

0026: 
0.00 400,000.00 400,000.00 

          

      
Извори финансирања за 

Програм 1:    

     
01 Приходи из буџета 21,313,600.00 

 
21,313,600.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
18,144,000.00 18,144,000.00 

      
Свега за Програм 1: 21,313,600.00 18,144,000.00 39,457,600.00 

          

  

1102 

  

ПРОГРАМ 2: 

КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 
   

  1102-0001  

 

Управљање/одржавање 

јавним осветљењем    

   
640 

  
Јавна расвета 

   

    
40/0 421 Стални трошкови 35,000,000.00 8,000,000.00 43,000,000.00 

    
41/0 423 Услуге по уговору 

 
895,322.51 895,322.51 

    
42/0 425 Текуће поправке и одржавање 1,978,380.00 700,000.00 2,678,380.00 

    
43/0 426 Материјал 2,634,402.00 

 
2,634,402.00 

    
44/0 511 Зграде и грађевински објекти 

 
200,000.00 200,000.00 

    
45/0 512 Машине и опрема 

 
300,000.00 300,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 640: 
      

     
01 Приходи из буџета 39,612,782.00 

 
39,612,782.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
10,095,322.51 10,095,322.51 

      
Функција 640: 39,612,782.00 10,095,322.51 49,708,104.51 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1102-

0001: 

      

     
01 Приходи из буџета 39,612,782.00 

 
39,612,782.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
10,095,322.51 10,095,322.51 

      
Свега за програмску 

активност 1102-0001: 
39,612,782.00 10,095,322.51 49,708,104.51 

          

  1102-0002  

 

Одржавање јавних зелених 

површина    

   
540 

  

Заштита биљног и 

животињског света и 

крајолика 
   

    
46/0 424 Специјализоване услуге 5,400,000.00 11,200,000.00 16,600,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 510:    

     
01 Приходи из буџета 5,400,000.00 

 
5,400,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
11,200,000.00 11,200,000.00 

      
Функција 540: 5,400,000.00 11,200,000.00 16,600,000.00 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1102-

0002: 

      

     
01 Приходи из буџета 5,400,000.00 

 
5,400,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
11,200,000.00 11,200,000.00 

      
Свега за програмску 5,400,000.00 11,200,000.00 16,600,000.00 
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активност 1102-0002: 

          

  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 4,000,000.00 10,000,000.00 

  

 

 
50/0 485 

Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране 

државних органа-од уједа 

паса 

1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 540: 
      

     
01 Приходи из буџета 7,600,000.00 

 
7,600,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
5,000,000.00 5,000,000.00 

      
Функција 540: 7,600,000.00 5,000,000.00 12,600,000.00 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1102-

0004: 

      

     
01 Приходи из буџета 7,600,000.00 

 
7,600,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
5,000,000.00 5,000,000.00 

      

Свега за програмску 

активност 1102-0004: 
7,600,000.00 5,000,000.00 12,600,000.00 

          

  1102-0008  

 

Управљање и снабдевање 

водом за пиће    

   
630 

  
Водоснабдевање 

   

    
51/0 423 Услуге по уговору 330,000.00 1,260,000.00 1,590,000.00 

    
52/0 425 Текуће поправке и одржавање 0.00 0.00 0.00 

    
53/0 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима 

и организацијама 
 

29,850,000.00 29,850,000.00 

    
54/0 511 Зграде и грађевински објекти 4,785,040.00 4,562,000.00 9,347,040.00 

    
55/0 512 Машине и опрема 

 
3,052,350.00 3,052,350.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 630: 
      

     
01 Приходи из буџета 5,115,040.00 

 
5,115,040.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
38,724,350.00 38,724,350.00 

      
Функција 630: 5,115,040.00 38,724,350.00 43,839,390.00 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1102-

0008: 

      

     
01 Приходи из буџета 5,115,040.00 

 
5,115,040.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
38,724,350.00 38,724,350.00 

      
Свега за програмску 5,115,040.00 38,724,350.00 43,839,390.00 
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активност 1102-0008: 

          

  

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 2,068,652.00 12,690,000.00 14,758,652.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 630: 
      

     
01 Приходи из буџета 2,068,652.00 

 
2,068,652.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
12,690,000.00 12,690,000.00 

      
Функција 630: 2,068,652.00 12,690,000.00 14,758,652.00 

      
Извори финансирања за 

Пројекат 1102-0105:    

     
01 Приходи из буџета 2,068,652.00 0.00 2,068,652.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
12,690,000.00 12,690,000.00 

      

Свега за Пројекат 1102-

0105: 
2,068,652.00 12,690,000.00 14,758,652.00 

          

  
1102-0106 

  
Изградња водоводне мреже  

Пепељевац-Стрмово-Придворица  

   
630 

  
Водоснабдевање 

   

    
57/0 511 Зграде и грађевински објекти 19,782,740.00 24,900.00 19,807,640.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 630: 
      

     
01 Приходи из буџета 19,782,740.00 

 
19,782,740.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
24,900.00 24,900.00 

      
Функција 630: 19,782,740.00 24,900.00 19,807,640.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 1102-0106:    

     
01 Приходи из буџета 19,782,740.00 0.00 19,782,740.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
24,900.00 24,900.00 

      
Свега за Пројекат 1102-

0106: 
19,782,740.00 24,900.00 19,807,640.00 

          

  
1102-0107 

  

Водоснабдевање дела општине  

Лајковац-Изградња водоводне  

мреже у Јабучју 

   
630 

  
Водоснабдевање 

   

    
58/0 511 Зграде и грађевински објекти 19,891,370.00   19,891,370.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 630: 
      

     
01 Приходи из буџета 19,891,370.00 

 
19,891,370.00 

      
Функција 630: 19,891,370.00 0.00 19,891,370.00 

      
Извори финансирања за 

Пројекат 1102-0107:    

     
01 Приходи из буџета 19,891,370.00 0.00 19,891,370.00 

      

Свега за Пројекат 1102-

0107: 
19,891,370.00 0.00 19,891,370.00 

  
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 0.00 0.00 0.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 630: 
      

     
01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
0.00 0.00 

      
Функција 630: 0.00 0.00 0.00 

      
Извори финансирања за 

Пројекат 1102-0110: 
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01 Приходи из буџета 0.00 

 
0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
0.00 0.00 

      
Свега за Пројекат 1102-

0110: 
0.00 0.00 0.00 

          

  
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 17,588,000.00 

 
17,588,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 660: 
      

     
01 Приходи из буџета 17,648,000.00 

 
17,648,000.00 

      
Функција 660: 17,648,000.00 0.00 17,648,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 1102-0108:    

     
01 Приходи из буџета 17,648,000.00 0.00 17,648,000.00 

      
Свега за Пројекат 1102-

0108: 
17,648,000.00 0.00 17,648,000.00 

          

  
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 0.00 0.00 0.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 560: 
      

     
01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

      
Функција 560: 0.00 0.00 0.00 

      
Извори финансирања за 

Пројекат 1102-0109: 
      

     
01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

      
Свега за Пројекат 1102-

0109: 
0.00 0.00 0.00 

          

      

Извори финансирања за 

Програм 2:    

     
01 Приходи из буџета 149,938,584.00 

 
149,938,584.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
80,377,472.51 80,377,472.51 

      
Свега за Програм 2: 149,938,584.00 80,377,472.51 230,316,056.51 

          

  
1501 

  
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ    

  
1501-0001 

  
Унапређење привредног и 

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 

 
4,908,580.00 4,908,580.00 
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65/0 464 

Дотације организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања 

14,500,000.00 1,200,000.00 15,700,000.00 

    
65/1 512 Машине и опрема 

 
107,200.00 107,200.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 412: 
      

     
01 Приходи из буџета 14,500,000.00 

 
14,500,000.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
5,015,780.00 5,015,780.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
1,200,000.00 1,200,000.00 

      
Функција 412: 14,500,000.00 6,215,780.00 20,715,780.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

1501-0002: 

      

     
01 Приходи из буџета 14,500,000.00 

 
14,500,000.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
5,015,780.00 5,015,780.00 

     
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 6,215,780.00 20,715,780.00 

          

  
1501-0003 

  

Подршка економском 

развоју и промоцији 

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 

 
5,015,780.00 5,015,780.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
4,200,000.00 4,200,000.00 

      
Свега за Програм 3: 16,000,000.00 9,215,780.00 25,215,780.00 

          

  

0101 

  

ПРОГРАМ 5: 

ПОЉОПРИВРЕДА И 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
   

  
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: 

      

     
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    
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 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 
 

11,900,000.00 11,900,000.00 

    
71/0 481 

Дотације невладиним 

организацијама-удружење 

пчелара 
 

0.00 0.00 

      

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 

      

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 80,000.00 565,087.39 645,087.39 

      
Извори финансирања за 

функцију 422: 
      

     
01 Приходи из буџета 80,000.00 

 
80,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
565,087.39 565,087.39 

      
Функција 422: 80,000.00 565,087.39 645,087.39 

      

Извори финансирања за  

Пројекат 0101-0024: 
  

     
01 Приходи из буџета 80,000.00 

 
80,000.00 
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13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
0.00 565,087.39 565,087.39 

      

Свега за Пројекат 0101-

0024: 
80,000.00 565,087.39 645,087.39 

          

      
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  
16,865,087.39 16,865,087.39 

      
Свега за Програм 5: 1,800,000.00 16,865,087.39 18,665,087.39 

          

  
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 

      
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 100,000.00 236,000.68 336,000.68 

    
80/0 425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000.00 

 
1,000,000.00 

    
81/0 511 Зграде и грађевински објекти 13,954,641.20 21,800,540.46 35,755,181.66 

      
Извори финансирања за 

функцију 520: 
      

     
01 Приходи из буџета 15,054,641.20 

 
15,054,641.20 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
22,036,541.14 22,036,541.14 

      
Функција 520: 15,054,641.20 22,036,541.14 37,091,182.34 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

0401-0004: 
   

     
01 Приходи из буџета 15,054,641.20 

 
15,054,641.20 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
22,036,541.14 22,036,541.14 

      

Свега за Програмску 

активност 0401-0004: 
15,054,641.20 22,036,541.14 37,091,182.34 

          

  
0401-0005 

  
Управљање комуналним 

отпадом    

   
510 

  
Управљање отпадом 

   

    
82/0 451 Текуће субвенције јавним 

 
657,100.00 657,100.00 
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нефинансијским предузећима 

и организацијама                                                                 

      

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 

      

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 1,906,554.80 593,445.20 2,500,000.00 

    
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 2,276,554.80 

 
2,276,554.80 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
593,445.20 593,445.20 

      
Функција 510: 2,276,554.80 593,445.20 2,870,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

0401-0006: 

      

     
01 Приходи из буџета 2,276,554.80 

 
2,276,554.80 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
593,445.20 593,445.20 

      
Свега за Програмску 

активност 0401-0006: 
2,276,554.80 593,445.20 2,870,000.00 

          

  
0401-0020 

  

Изградња фекалног 

колектора у индустријској 

зони 1 
   

   
520 

  
Управљање отпадним водама 

   

    
85/0 511 Зграде и грађевински објекти 780,000.00 7,649,221.70 8,429,221.70 

      
Извори финансирања за 

функцију 520: 
      

     
01 Приходи из буџета 780,000.00 

 
780,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
7,649,221.70 7,649,221.70 

      
Функција 520: 780,000.00 7,649,221.70 8,429,221.70 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 0401-0020: 
      

     
01 Приходи из буџета 

   

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
780,000.00 7,649,221.70 8,429,221.70 

      
Свега за Пројекат 0401-

0020: 
780,000.00 7,649,221.70 8,429,221.70 

          

  
0401-0021 

  

Изградња постројења за 

пречишћавање отпадних 

вода у насељеном месту 

Словац 

   

   
520 

  
Управљање отпадним водама 

   

    
85/1 423 Услуге по уговору 603,000.00 

 
603,000.00 

    
86/0 511 Зграде и грађевински објекти 1,086,264.00 28,802,000.00 29,888,264.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 520: 
      

     
01 Приходи из буџета 1,689,264.00 

 
1,689,264.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
28,802,000.00 28,802,000.00 

      
Функција 520: 1,689,264.00 28,802,000.00 30,491,264.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 
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0401-0021: 

     
01 Приходи из буџета 1,689,264.00 

 
1,689,264.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
28,802,000.00 28,802,000.00 

      

Свега за Пројекат 0401-

0021: 
1,689,264.00 28,802,000.00 30,491,264.00 

          

  
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 

   

    
87/1 424 Специјализоване услуге 750,000.00 

 
750,000.00 

    
88/0 511 Зграде и грађевински објекти 

 
126,671.83 126,671.83 

      
Извори финансирања за 

функцију 520: 
      

     
01 Приходи из буџета 750,000.00 

 
750,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
126,671.83 126,671.83 

      
Функција 520: 750,000.00 126,671.83 126,671.83 

      
Извори финансирања за 

Пројекат  0401-0023: 
      

     
01 Приходи из буџета 750,000.00 

 
750,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
126,671.83 126,671.83 

      
Свега за Пројекат 0401-

0023: 
750,000.00 126,671.83 126,671.83 

          

  
0401-0024 

  

Улагање у санацију и 

чишћење водотокова на 

територији општине 

Лајковац 

   

   

560 

  

Заштита животне средине 

некласификована на другом 

месту 
   

    
88/1 541 Земљиште 0.00 19,000,000.00 19,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 560: 
      

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
0.00 0.00 

     
01 Приходи из буџета 0.00 19,000,000.00 19,000,000.00 

      
Функција 560: 0.00 19,000,000.00 19,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 0401-0024: 
      

     
01 Приходи из буџета 0.00 

 
0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
19,000,000.00 19,000,000.00 

      
Свега за Пројекат 0401-

0024: 
0.00 19,000,000.00 19,000,000.00 

          

  

0401-0025 

  

Уништавање амброзије на 

урбаном делу територије 

општине Лајковац 
   

   
560 

  

 Заштита животне средине 

некласификована на другом 

месту 
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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 29,671,100.00 

 
29,671,100.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 520: 
      

     
01 Приходи из буџета 29,671,100.00 

 
29,671,100.00 

      
Функција 520: 29,671,100.00 0.00 29,671,100.00 

      

Извори финансирања за 

пројекат 0401-0026: 
      

     
01 Приходи из буџета 29,671,100.00 

 
29,671,100.00 

      
Свега за пројекат 0401-0026: 29,671,100.00 0.00 29,671,100.00 

          

  
0401-0027 

  
Изградња мреже фекалне 

 канализације Словац   

  
 520 

  
Управљање отпадним водама 

   

    
90/1 511 Зграде и грађевински објекти 16,028,440.00 

 
16,028,440.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 520: 
      

     
01 Приходи из буџета 16,028,440.00 

 
16,028,440.00 

      
Функција 520: 16,028,440.00 0.00 16,028,440.00 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0401-0027: 
      

     
01 Приходи из буџета 16,028,440.00 

 
16,028,440.00 

      
Свега за пројекат 0401-0027: 16,028,440.00 0.00 16,028,440.00 

      
Извори финансирања за 

Програм 6:    

     
01 Приходи из буџета 67,560,000.00 0.00 67,560,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
80,064,979.87 80,064,979.87 

      
Свега за Програм 6: 67,560,000.00 80,064,979.87 147,624,979.87 

          

  

0701 

  

ПРОГРАМ 7: 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

   

  

0701-0002 

  

Управљање и одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 
   

   
451 

  
Друмски саобараћај  

   

    
91/0 423 Услуге по уговору 120,000.00 4,500,000.00 4,620,000.00 

    
92/0 425 Текуће поправке и одржавање 27,899,960.00 3,474,383.10 31,374,343.10 

    
93/0 426 

Материјал-вертикална 

сигнализација   
600,000.00 

 
600,000.00 

    
94/0 511 Зграде и грађевински објекти 4,958,920.00 15,756,277.86 20,715,197.86 

      

Извори финансирања за 

функцију 451: 
      

     
01 Приходи из буџета 33,578,880.00 

 
33,578,880.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
23,730,660.96 23,730,660.96 

      
Функција 451: 33,578,880.00 23,730,660.96 57,309,540.96 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

0701-0002: 
   

     
01 Приходи из буџета 33,578,880.00 

 
33,578,880.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
23,730,660.96 23,730,660.96 

      
Свега за програмску 

активност 0701-0002 
33,578,880.00 23,730,660.96 57,309,540.96 
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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 2,159,026.98 4,209,026.98 

      
Извори финансирања за 

функцију 360: 
      

     
01 Приходи из буџета 3,300,000.00 

 
3,300,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
2,656,276.98 2,656,276.98 

      
Функција 360: 3,300,000.00 2,656,276.98 5,956,276.98 

      

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  
2,656,276.98 2,656,276.98 

      
Свега за пројекат 0701-0065: 3,300,000.00 2,656,276.98 5,956,276.98 

          

  
0701-0045 

  
Набавка опреме и софтвера 

 за видео надзор 

   
360 

  

Јавни ред и безбедност  

некласификован на другом 

месту 
   

    
98/1 423 Услуге по уговору 

 
200,000.00 200,000.00 

    
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  
750,000.00 750,000.00 

      
Функција 360: 3,000,000.00 750,000.00 3,750,000.00 

      

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  
750,000.00 750,000.00 

      
Свега за Пројекат 0701-

0045: 
3,000,000.00 750,000.00 3,750,000.00 

          

  
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 31,112,250.00 400,000.00 31,512,250.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 451:    

     
01 Приходи из буџета 31,112,250.00 

 
31,112,250.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
400,000.00 400,000.00 

      
Функција 451: 31,112,250.00 400,000.00 31,512,250.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 0701-0068:    

     
01 Приходи из буџета 31,112,250.00 0.00 31,112,250.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
400,000.00 400,000.00 

      
Свега за Пројекат 0701-

0068: 
31,112,250.00 400,000.00 31,512,250.00 

          

      

Извори финансирања за 

Програм 7:    

     
01 Приходи из буџета 70,991,130.00 0.00 70,991,130.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
0.00 27,536,937.94 27,536,937.94 

      
Свега за Програм 7: 70,991,130.00 27,536,937.94 98,528,067.94 

          

  
2001 

  

ПРОГРАМ 8 - 

ПРЕДШКОЛСКО    
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ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ 

  
2001-0020 

  
 Изградња дечјег вртића 

„Лептирић“ у Лајковцу    

   
911 

  
Предшколско образовање 

   

    
101/1 423 Услуге по уговору 

 
600,000.00 600,000.00 

    
102/0 424 Специјализоване услуге 

 
0.00 0.00 

    
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 објекти 10,000,000.00 26,748,838.06 36,748,838.06 

      

Извори финансирања за 

функцију 911: 
      

     
01 Приходи из буџета 10,000,000.00 

 
10,000,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
26,748,838.06 26,748,838.06 

      
Функција 911: 10,000,000.00 26,748,838.06 36,748,838.06 

      

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  
26,748,838.06 26,748,838.06 

      
Свега за Пројекат 2001-

0024: 
10,000,000.00 26,748,838.06 36,748,838.06 

          

      
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 27,648,838.06 27,648,838.06 

      
Свега за Програм 8: 10,000,000.00 27,648,838.06 37,648,838.06 

          

  
2002 

  

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 
   

  
2002-0001 

  

Функционисање основних 

школа    

   
912 

  
Основно образовање 

   

    
105/0 463 

Трансфери осталим нивоима 

власти 
35,760,377.00 4,941,000.00 40,701,377.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 912: 
      

     
01 Приходи из буџета 35,760,377.00 

 
35,760,377.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
4,941,000.00 4,941,000.00 

      
Функција 912: 35,760,377.00 4,941,000.00 40,701,377.00 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 2002-

0001: 

      

     
01 Приходи из буџета 35,760,377.00 

 
35,760,377.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
4,941,000.00 4,941,000.00 

      

Свега за програмску 

активност 2002-0001: 
35,760,377.00 4,941,000.00 40,701,377.00 

          

  
2002-0023 

  
Уређење зелених површина и 

 пратећих садржаја око основне    
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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 

      
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 

   

    
107/0 463 

Трансфери осталим нивоима 

власти 
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 

 
80,000.00 

    
109/0 511 Зграде и грађевински објекти 792,000.00 400,000.00 1,192,000.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 912: 
      

     
01 Приходи из буџета 872,000.00 

 
872,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
400,000.00 400,000.00 

      
Функција 912: 872,000.00 400,000.00 1,272,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 2002-0029: 
      

     
01 Приходи из буџета 872,000.00 

 
872,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
400,000.00 400,000.00 

      
Свега за Пројекат 2002-

0029: 
872,000.00 400,000.00 1,272,000.00 

          

  
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 

      

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 
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 912 

  
Основно образовање 

   

    
111/0 511 Зграде и грађевински објекти 932,686.00 1,116,314.00 2,049,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 912: 
      

     
01 Приходи из буџета 932,686.00 

 
932,686.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
1,116,314.00 1,116,314.00 

      
Функција 912: 932,686.00 1,116,314.00 2,049,000.00 

      
Извори финансирања за 

Пројекат 2002-0039: 
      

     
01 Приходи из буџета 932,686.00 

 
932,686.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
1,116,314.00 1,116,314.00 

      

Свега за Пројекат 2002-

0039: 
932,686.00 1,116,314.00 2,049,000.00 

          
  

2002-0040 
  

Заштита од пожара 
  

   
912 

  
Основно образовање 

   

    
111/1 463 

Трансфери осталим нивоима 

власти 
1,153,000.00 

 
1,153,000.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 912: 
      

     
01 Приходи из буџета 1,153,000.00 

 
1,153,000.00 

      
Функција 912: 1,153,000.00 0.00 1,153,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 2002-0040: 
      

     
01 Приходи из буџета 1,153,000.00 

 
1,153,000.00 

      

Свега за Пројекат 2002-

0040: 
1,153,000.00 0.00 1,153,000.00 

          

  
2002-0041 

  
Обнова фасаде и уградња олука у ИО 

Пепељевац   

   
912 

  
Основно образовање 

   

    
111/2 463 

Трансфери осталим нивоима 

власти 
350,000.00 

 
350,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 912: 
      

     
01 Приходи из буџета 350,000.00 

 
350,000.00 

      
Функција 912: 350,000.00 0.00 350,000.00 

      
Извори финансирања за 

Пројекат 2002-0041: 
      

     
01 Приходи из буџета 350,000.00 

 
350,000.00 

      

Свега за Пројекат 2002-

0041: 
350,000.00 0.00 350,000.00 

                    

  
2002-0042 

  

Лајковачком пругом до  

мултимедијалне школе   

   
912 

  
Основно образовање 

   

    
111/3 463 

Трансфери осталим нивоима 

власти 
0.00 2,633,512.00 2,633,512.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 912: 
      

     
01 Приходи из буџета 0.00 

 
0.00 

     
07 

Трансфери од других нивоа 

власти  
2,633,512.00 2,633,512.00 

      
Функција 912: 0.00 2,633,512.00 2,633,512.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 2002-0042: 
      

     
01 Приходи из буџета 0.00 

 
0.00 

     
07 

Трансфери од других нивоа 

власти  
2,633,512.00 2,633,512.00 

      
Свега за Пројекат 2002-

0042: 
0.00 2,633,512.00 2,633,512.00 

          

      

Извори финансирања за 

Програм 9:    

     
01 Приходи из буџета 40,868,063.00 

 
40,868,063.00 

     
07 

Трансфери од других нивоа 

власти  
2,633,512.00 2,633,512.00 

     
08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица   
0.00 

     
13 Нераспоређени вишак 

 
9,457,314.00 9,457,314.00 
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прихода из ранијих година 

      
Свега за Програм 9: 40,868,063.00 12,090,826.00 52,958,889.00 

          

  
2003 

  

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 
   

  
2003-0001 

  

Функционисање средњих 

школа    

   
920 

  
Средње образовање 

   

    
112/0 463 

Tрансфери осталим нивоима 

власти 
7,879,000.00 2,820,000.00 10,699,000.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 920: 
      

     
01 Приходи из буџета 7,879,000.00 

 
7,879,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
2,820,000.00 2,820,000.00 

      
Функција 920: 7,879,000.00 2,820,000.00 10,699,000.00 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 2003-

0001: 

      

     
01 Приходи из буџета 7,879,000.00 

 
7,879,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
2,820,000.00 2,820,000.00 

      

Свега за програмску 

активност 2003-0001: 
7,879,000.00 2,820,000.00 10,699,000.00 

          
  

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 

      
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 2,796,000.00 1,788,000.00 4,584,000.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 920:    

     
01 Приходи из буџета 2,796,000.00 

 
2,796,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
1,788,000.00 1,788,000.00 

      
Функција 920: 2,796,000.00 1,788,000.00 4,584,000.00 

      
Извори финансирања за 

Појекат  2003-0023:    

     
01 Приходи из буџета 2,796,000.00 

 
2,796,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
1,788,000.00 1,788,000.00 

      
Свега за Пројекат 2003- 2,796,000.00 1,788,000.00 4,584,000.00 
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0023: 

          

      

Извори финансирања за 

Програм 10:    

     
01 Приходи из буџета 26,795,000.00 

 
26,795,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
4,608,000.00 4,608,000.00 

      
Свега за Програм 10: 26,795,000.00 4,608,000.00 31,403,000.00 

          

  

0901 

  

ПРОГРАМ 11: 

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 

ЗАШТИТА 
   

  
0901-0001 

  
Једнократне помоћи и други 

облици помоћи    

   
070 

  

Социјална помоћ угроженом становништву, 

некласификована на другом месту   

    
116/0 463 

Трансфери осталим нивоима 

власти-Центар за соц.рад 
3,000,000.00 1,500,000.00 4,500,000.00 

    
117/0 472 

Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 
1,390,000.00 1,950,000.00 3,340,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 070: 
      

     
01 Приходи из буџета 4,390,000.00 

 
4,390,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
3,450,000.00 3,450,000.00 

      
Функција 070: 4,390,000.00 3,450,000.00 7,840,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

0901-0001: 

      

     
01 Приходи из буџета 4,390,000.00 

 
4,390,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
3,450,000.00 3,450,000.00 

      
Свега за Програмску 

активност 0901-0001: 
4,390,000.00 3,450,000.00 7,840,000.00 

          

  
0901-0008 

  

Подршка социо-

хуманитарним 

организацијама 
   

   
070 

  

Социјална помоћ угроженом 

становништву, 

некласификована на другом 

месту 

   

    
118/0 481 

Дотације невладиним 

организацијама-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 0901-0008: 
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 
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0901-0006 

  
Подршка деци и породици 

са децом    

   
040 

  
Породица и деца 

   

    
120/0 472 

Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 
7,500,000.00 6,000,000.00 13,500,000.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 040: 
      

     
01 Приходи из буџета 7,500,000.00 

 
7,500,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
6,000,000.00 6,000,000.00 

      
Функција 040: 7,500,000.00 6,000,000.00 13,500,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

0901-0006: 

      

     
01 Приходи из буџета 7,500,000.00 

 
7,500,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
6,000,000.00 6,000,000.00 

      
Свега за Програмску 

активност 0901-0006: 
7,500,000.00 6,000,000.00 13,500,000.00 

          

  
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 11,000,000.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 070: 
      

     
01 Приходи из буџета 5,500,000.00 

 
5,500,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
5,500,000.00 5,500,000.00 

      
Функција 070: 5,500,000.00 5,500,000.00 11,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

Појекат  0901-0022: 
      

     
01 Приходи из буџета 5,500,000.00 

 
5,500,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
5,500,000.00 5,500,000.00 

      
Свега за Пројекат 0901-

0022: 
5,500,000.00 5,500,000.00 11,000,000.00 

          

  
0901-0032 

  

Пружање услуге помоћ у  

кући одраслим и остарелим 

 лицима 
  

   
010 

  
Болест и инвалидност 

   

    
123/0 463 

Трансфери осталим нивоима 

власти 
2,500,000.00 165,000.00 2,665,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 010: 
      

     
01 Приходи из буџета 2,500,000.00 

 
2,500,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
165,000.00 165,000.00 

      
Функција 010: 2,500,000.00 165,000.00 2,665,000.00 

      
Извори финансирања за 

Појекат  0901-0032: 
      

     
01 Приходи из буџета 2,500,000.00 

 
2,500,000.00 
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13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
165,000.00 165,000.00 

      

Свега за Пројекат 0901-

0032: 
2,500,000.00 165,000.00 2,665,000.00 

          
  

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 

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 
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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 

     
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 
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материјала 

   
070 

  

Социјална помоћ угроженом 

становништву, 

некласификована на другом 

месту 

   

    
130/0 472 

Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 
  7,860,000.00 7,860,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 070:    

     
06 

Донације од међународних 

организација  
7,860,000.00 7,860,000.00 

      
Функција 070: 0.00 7,860,000.00 7,860,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат  0901-0031:    

     
01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     
06 

Донације од међународних 

организација  
7,860,000.00 7,860,000.00 

      
Свега за пројекат 0901-0031: 0.00 7,860,000.00 7,860,000.00 

          

  

0901-0033 

  

Куповина сеоске куће са 

окућницом и додаела 

једнократне помоћи у  

грађевинском материјалу за 

поправку или адаптацију 

предметне сеоске куће 

интерно расељених лица 

док су у расељеништву а 

која живе на територији 

општине Лајковац 

   

   
070 

  

Социјална помоћ угроженом 

становништву, 

некласификована на другом 

месту 

   

    
130/1 472 

Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 
  1,400,000.00 1,400,000.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 070:    

     
01 Приходи из буџета 0.00 

 
0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
140,000.00 140,000.00 

     
15 

Неутрошена средства 

донација из претходних 

година 
 

1,260,000.00 1,260,000.00 

      
Функција 070: 0.00 1,400,000.00 1,400,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат  0901-0033:    

     
01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
140,000.00 140,000.00 

     
15 

Неутрошена средства 

донација из претходних 

година 
 

1,260,000.00 1,260,000.00 

      
Свега за пројекат 0901-0033: 0.00 1,400,000.00 1,400,000.00 

          

  

0901-0034 

  

Додела помоћи у виду 

грађевинског матреријала 

за поправку или адаптацију 

сеоске куће са окућницом за 

породична домаћинства 

која су била корисници 

програма куповине куће са 

окућницом 

   

   
070 

  

Социјална помоћ угроженом 

становништву, 

некласификована на другом 

месту 

   

    
130/2 472 

Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 
  200,000.00 200,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 070:    

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
20,000.00 20,000.00 
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15 

Неутрошена средства 

донација из претходних 

година 
 

180,000.00 180,000.00 

      
Функција 070: 0.00 200,000.00 200,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат  0901-0034:    

     
01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
20,000.00 20,000.00 

     
15 

Неутрошена средства 

донација из претходних 

година 
 

180,000.00 180,000.00 

      
Свега за пројекат 0901-0034: 0.00 200,000.00 200,000.00 

          

  

0901-0035 

  

Економско оснаживање 

интерно расељених лица 

кроз доходовне активности 
   

   
070 

  

Социјална помоћ угроженом 

становништву, 

некласификована на другом 

месту 

   

    
130/3 472 

Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 
  600,000.00 600,000.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 070:    

     
07 

Трансфери од других нивоа 

власти  
540,000.00 540,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
60,000.00 60,000.00 

      
Функција 070: 0.00 600,000.00 600,000.00 

      
Извори финансирања за 

Пројекат  0901-0035:    

     
01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     
07 

Трансфери од других нивоа 

власти  
540,000.00 540,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
60,000.00 60,000.00 

      
Свега за пројекат 0901-0035: 0.00 600,000.00 600,000.00 

                    

  

0901-0036 

  

Куповина грађевинског 

материјала за завршетак 

или адаптацију стамбеног 

објекта за интерно расељена 

лица у циљу побољшања 

услова становања 

   

   
070 

  

Социјална помоћ угроженом 

становништву, 

некласификована на другом 

месту 

   

    
130/4 472 

Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 
  1,100,000.00 1,100,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 070:    

     
07 

Трансфери од других нивоа 

власти  
990,000.00 990,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
110,000.00 110,000.00 

      
Функција 070: 0.00 1,100,000.00 1,100,000.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат  0901-0036:    

     
01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     
07 

Трансфери од других нивоа 

власти  
990,000.00 990,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
110,000.00 110,000.00 

      
Свега за пројекат 0901-0036: 0.00 1,100,000.00 1,100,000.00 

      
Извори финансирања за 

Програм 11:    

     
01 Приходи из буџета 37,752,000.00 0.00 37,752,000.00 

     
05 

Донације од иностраних 

земаља   
0.00 
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06 

Донације од међународних 

организација  
12,180,000.00 12,180,000.00 

     
07 

Трансфери од других нивоа 

власти  
1,530,000.00 1,530,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
15,445,000.00 15,445,000.00 

     
15 

Неутрошена средства 

донација из претходних 

година 
 

7,200,000.00 7,200,000.00 

      
Свега за Програм 11: 37,752,000.00 36,355,000.00 74,107,000.00 

          

  
1801 

  
ПРОГРАМ 12: 

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 

1,420,000.00 
 

1,420,000.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 760: 
      

     
01 Приходи из буџета 1,420,000.00 

 
1,420,000.00 

      
Функција 760: 1,420,000.00 0.00 1,420,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

1801-0001: 

      

     
01 Приходи из буџета 1,420,000.00 

 
1,420,000.00 

      

Свега за Програмску 

активност 1801-0001: 
1,420,000.00 0.00 1,420,000.00 

          

  
1801-0021 

  

Унапређење квалитета 

здравствене заштите на 

територији општине 

Лајковац 

   

   
760 

  

Здравство некласификовано 

на другом месту    

    
132/0 464 

Дотације организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања 

12,000,000.00 
 

12,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 760: 
      

     
01 Приходи из буџета 12,000,000.00 

 
12,000,000.00 

      
Функција 760: 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 

      
Извори финансирања за 

Пројекат 1801-0021: 
      

     
01 Приходи из буџета 12,000,000.00 

 
12,000,000.00 

      
Свега за Пројекат 1801-

0021: 
12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 

          

  
1801-0022 

  

Реконструкција котларнице 

Дома здравља    

   
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 16,800,000.00 

      

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 36,000,000.00 

          

      

Извори финансирања за 

Програм 12:    

     
01 Приходи из буџета 15,820,000.00 0.00 15,820,000.00 

      
Свега за Програм 12: 15,820,000.00 0.00 15,820,000.00 
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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 2,610,000.00 5,110,000.00 

    
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 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
1,000,000.00 1,000,000.00 

     
15 

Пренета неутрошена средства 

за посебне намене  
1,610,000.00 1,610,000.00 

      
Функција 820: 7,500,000.00 2,610,000.00 10,110,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

1201-0003: 

      

     
01 Приходи из буџета 7,500,000.00 

 
7,500,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
1,000,000.00 1,000,000.00 

     
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 2,610,000.00 10,110,000.00 

          

  

1201-0004 

  

Остваривање и 

унапређивање јавног 

интереса у области јавног 

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 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
1,000,000.00 1,000,000.00 

     
15 

Неутрошена средства 

донација из претходних  
1,610,000.00 1,610,000.00 
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година 

      
Свега за Програм 13: 12,500,000.00 2,610,000.00 15,110,000.00 

          

  
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 

      

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 291,000.00 

 
291,000.00 

    
141/0 426 Материјал 95,000.00 

 
95,000.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 860: 
      

     
01 Приходи из буџета 526,000.00 

 
526,000.00 

      
Функција 860: 526,000.00 0.00 526,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

1301-0005: 

      

     
01 Приходи из буџета 526,000.00 0.00 526,000.00 

      

Свега за Програмску 

активност 1301-0005: 
526,000.00 0.00 526,000.00 

          
  

1301-0032 
  

Изградња затвореног базена 
 

   
810 

  
Услуге рекреације и спорта 

   

   
 

142/0 511 Зграде и грађевински објекти 21,773,000.00 199,426,960.40    221,199,960.40 

      
Извори финансирања за 

функцију 810:    

     
01 Приходи из буџета 21,773,000.00 

 
21,773,000.00 

     
08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица  
55,300,043.99 55,300,043.99 

     
10 

Примања од домаћих 

задуживања  
96,721,225.63 96,721,225.63 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
47,405,690.78 47,405,690.78 

      
Функција 810: 21,773,000.00 199,426,960.40 221,199,960.40 

      
Извори финансирања за 

Пројекат 1301-0032:    

     
01 Приходи из буџета 21,773,000.00 

 
21,773,000.00 

     
08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица  
55,300,043.99 55,300,043.99 

     
10 

Примања од домаћих 

задуживања  
96,721,225.63 96,721,225.63 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
47,405,690.78 47,405,690.78 

      

Свега за Пројекат 1301-

0032: 
21,773,000.00 199,426,960.40 221,199,960.40 

          
  

1301-0033 
  

Клизалиште 
 

   
810 

  
Услуге рекреације и спорта 

   

    
143/0 421 Стални трошкови 3,000,000.00 2,500,000.00 5,500,000.00 
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Извори финансирања за 

функцију 810:    

     
01 Приходи из буџета 3,000,000.00 

 
3,000,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
2,500,000.00 2,500,000.00 

      
Функција 810: 3,000,000.00 2,500,000.00 5,500,000.00 

      

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  
2,500,000.00 2,500,000.00 

      
Свега за Пројекат 1301-

0033: 
3,000,000.00 2,500,000.00 5,500,000.00 

          

  
1301-0034 

  
Завршетак радова на  

свлачионицама у Бајевцу   

   
810 

  
Услуге рекреације и спорта 

   

    
143/1 423 Услуге по уговору 

 
220,000.00 220,000.00 

    
144/0 511 Зграде и грађевински објекти   0.00 0.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 810:    

     
01 Приходи из буџета 0.00 

 
0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
220,000.00 220,000.00 

      
Функција 810: 0.00 220,000.00 220,000.00 

      
Извори финансирања за 

Пројекат 1301-0034:    

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
220,000.00 220,000.00 

      
Свега за Пројекат 1301-

0034: 
0.00 220,000.00 220,000.00 

          

  
1301-0035 

  

Завршетак радова на  

свлачионици у Непричави                

   
810 

  
Услуге рекреације и спорта 

   

    
144/1 423 Услуге по уговору 

 
220,000.00 220,000.00 

    
145/0 511 Зграде и грађевински објекти   1,970,000.00 1,970,000.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 810:    

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
2,190,000.00 2,190,000.00 

      
Функција 810: 0.00 2,190,000.00 2,190,000.00 

      
Извори финансирања за 

Пројекат 1301-0035:    

     
01 Приходи из буџета 0.00 

 
0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
2,190,000.00 2,190,000.00 

      

Свега за Пројекат 1301-

0035: 
0.00 2,190,000.00 2,190,000.00 

                    

  
1301-0036 

  

Реконструкција и доградња  

свлачионице ФК Задругар    

   
810 

  
Услуге рекреације и спорта 

   

    
145/1 511 Зграде и грађевински објекти 120,000.00   120,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 810:    

     
01 Приходи из буџета 120,000.00 

 
120,000.00 

      
Функција 810: 120,000.00 0.00 120,000.00 

      
Извори финансирања за 

Пројекат 1301-0036:    

     
01 Приходи из буџета 120,000.00 

 
120,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
0.00 0.00 

      

Свега за Пројекат 1301-

0036: 
120,000.00 0.00 120,000.00 

          

      
Извори финансирања за 

Програм 14:    

     
01 Приходи из буџета 25,419,000.00 0.00 25,419,000.00 

     
08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица  
55,300,043.99 55,300,043.99 

     
10 Примања од домаћих 

 
96,721,225.63 96,721,225.63 
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задуживања 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
76,315,690.78 76,315,690.78 

      
Свега за Програм 14: 25,419,000.00 228,336,960.40 253,755,960.40 

          

  
0602 

  

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
   

  
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 1,520,000.00 

 
1,520,000.00 

    
149/0 414 

Социјална давања 

запосленима 
700,000.00 1,200,000.00 1,900,000.00 

    
150/0 415 

Накнаде трошкова за 

запослене 
2,340,000.00 

 
2,340,000.00 

    
151/0 416 

Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
790,000.00 

 
790,000.00 

    
152/0 421 Стални трошкови 7,500,000.00 

 
7,500,000.00 

    
153/0 422 Трошкови путовања 500,000.00 

 
500,000.00 

    
154/0 423 Услуге по уговору 15,320,000.00 

 
15,320,000.00 

    
155/0 424 Специјализоване услуге 2,484,483.00 

 
2,484,483.00 

    
156/0 425 Текуће поправке и одржавање 3,451,000.00 

 
3,451,000.00 

    
157/0 426 Материјал 6,850,000.00 

 
6,850,000.00 

    
158/0 444 

Пратећи трошкови 

задуживања 
10,000.00 

 
10,000.00 

    
159/0 463 

Трансфери осталим нивоима 

власти -историјски архив 
453,009.00 

 
453,009.00 

    
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 
1,550,000.00 

 
1,550,000.00 

    
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 

26,238,976.66 13,788,023.34 40,027,000.00 

    
165/0 512 Машине и опрема 2,243,000.00 

 
2,243,000.00 

    
166/0 515 Нематеријална имовина 599,000.00 

 
599,000.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 130: 
      

     
01 Приходи из буџета 135,807,427.66 

 
135,807,427.66 

     
03 Социјални доприноси 

 
1,200,000.00 1,200,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
13,788,023.34 13,788,023.34 

      
Функција 130: 135,807,427.66 14,988,023.34 150,795,451.00 

                              

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

0602-0001: 

      

     
01 Приходи из буџета 135,807,427.66 

 
135,807,427.66 

     
03 Социјални доприноси 

 
1,200,000.00 1,200,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
13,788,023.34 

 

      
Свега за Програмску 

активност 0602-0001: 
135,807,427.66 14,988,023.34 150,795,451.00 

          
  

0602-0003 
  

Управљање јавним дугом 
   

   
170 

  
Трансакције јавног дуга 

   

    
167/0 441 Отплата домаћих камата 5,500,000.00 4,000,000.00 9,500,000.00 

    
168/0 444 

Пратећи трошкови 

задуживања 
350,000.00 150,000.00 500,000.00 

    
169/0 611 

Отплата главнице домаћим 

кредиторима 
12,500,000.00 12,500,000.00 25,000,000.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 170: 
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01 Приходи из буџета 18,350,000.00 

 
18,350,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
16,650,000.00 16,650,000.00 

      
Функција 170: 18,350,000.00 16,650,000.00 35,000,000.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

0602-0003: 

      

     
01 Приходи из буџета 18,350,000.00 0.00 18,350,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
16,650,000.00 16,650,000.00 

      
Свега за Програмску 

активност 0602-0003: 
18,350,000.00 16,650,000.00 35,000,000.00 

          

  
0602-0004 

  

Општинско јавно 

правобранилаштво    

   
330 

  
Судови 

   

    
170/0 463 

Трансфери осталим нивоима 

власти 
748,517.00 

 
748,517.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 330: 
      

     
01 Приходи из буџета 748,517.00 

 
748,517.00 

      
Функција 330: 748,517.00 0.00 748,517.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

0602-0004: 

      

     
01 Приходи из буџета 748,517.00 

 
748,517.00 

      

Свега за Програмску 

активност 0602-0004: 
748,517.00 0.00 748,517.00 

          
  

0602-0009 
  

Текућа буџетска резерва 
   

   
160 

  

Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту 
   

    
171/0 499 Текућа резерва 7,945,481.34 0.00 7,945,481.34 

      

Извори финансирања за 

функцију 160: 
      

     
01 Приходи из буџета 7,945,481.34 0.00 7,945,481.34 

      
Функција 160: 7,945,481.34 0.00 7,945,481.34 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

0602-0009: 

      

     
01 Приходи из буџета 7,945,481.34 0.00 7,945,481.34 

      

Свега за Програмску 

активност 0602-0009: 
7,945,481.34 0.00 7,945,481.34 

          
  

0602-0010 
  

Стална буџетска резерва 
   

   
160 

  

Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту 
   

  
     

 
  

    
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 

      
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 
650,000.00 360,000.00 1,010,000.00 

    
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 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
360,000.00 360,000.00 
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Функција 220: 1,215,000.00 360,000.00 1,575,000.00 

          

      

Извори финансирања за 

програмску активност 0602-

0014: 
   

     
01 Приходи из буџета 1,215,000.00 

 
1,215,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
360,000.00 360,000.00 

      

Свега за Програмску 

активност 0602-0014: 
1,215,000.00 360,000.00 1,575,000.00 

          

  
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   0.00 0.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 660:    

     
01 Приходи из буџета 0.00 

 
0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
0.00 0.00 

      
Функција 660: 0.00 0.00 0.00 

      

Извори финансирања за 

Пројекат 0602-0024:    

     
01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
0.00 0.00 

      
Свега за Пројекат 0602-

0024: 
0.00 0.00 0.00 

          

 

 

    

Извори финансирања за 

Програм 15:    

     
01 Приходи из буџета 180,666,426.00 

 
180,666,426.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
1,200,000.00 1,200,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
30,798,023.34 30,798,023.34 

      
Свега за Програм 15: 180,666,426.00 31,998,023.34 212,664,449.34 

          

  
0501 

  

ПРОГРАМ 17.  

ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОСТ И 

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ 

   

  
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 
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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 

     
08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица   
0.00 

     
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 678,023,803.00 0.00 678,023,803.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
6,215,780.00 6,215,780.00 

     
06 

Донације од међународних 

организација  
12,180,000.00 12,180,000.00 

     
07 

Трансфери од других нивоа 

власти  
4,163,512.00 4,163,512.00 

     
08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица  
55,300,043.99 55,300,043.99 

     
10 

Примања од домаћих 

задуживања  
96,721,225.63 96,721,225.63 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
392,761,343.89 392,761,343.89 

     
15 

Неутрошена средства 

донација из претходних 

година 
 

8,810,000.00 8,810,000.00 

      

Свега за Општинску 

управу: 
678,023,803.00 576,151,905.51 1,254,175,708.51 

          4 4.01 
    

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
   

  
0602 

  

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ  

САМОУПРАВА 
   

  
0602-0002 

 
 

Месне заједнице 
   

   
160 

  

Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту 
   

    
179/0 421 Стални трошкови 543,215.00 

 
543,215.00 

    
180/0 423 Услуге по уговору 24,000.00 

 
24,000.00 

    
181/0 424 Специјализоване услуге 7,685.00 

 
7,685.00 

    
182/0 426 Материјал 75,000.00 

 
75,000.00 

    
183/0 482 

Порези, обавезне таксе, казне 

и пенали 
50,100.00 

 
50,100.00 

    
183/1 511 Зграде и грађевински објекти 0.00 98,900.44 98,900.44 

      
Извори финансирања за 

функцију160: 
      

     
01 Приходи из буџета 700,000.00 

 
700,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
98,900.44 98,900.44 

      
Функција 160: 700,000.00 98,900.44 798,900.44 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

0602-0002: 

      

     
01 Приходи из буџета 700,000.00 

 
700,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
98,900.44 98,900.44 

      

Свега за Програмску 

активност 0602-0002: 
700,000.00 98,900.44 798,900.44 

      
Извори финансирања за 

Програм 15:    

     
01 Приходи из буџета 700,000.00 

 
700,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
98,900.44 98,900.44 
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Свега за Програм 15: 700,000.00 98,900.44 798,900.44 

          

      

Извори финансирања за 

Главу 4.01:    

     
01 Приходи из буџета 700,000.00 

 
700,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
98,900.44 98,900.44 

      
Свега за Главу 4.01: 700,000.00 98,900.44 798,900.44 

          
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) 
2,017,200.00 

 
2,017,200.00 

    
185/0 412 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 
363,400.00 

 
363,400.00 

    
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 20,000.00 608,000.00 

    
189/0 422 Трошкови путовања 90,000.00 

 
90,000.00 

    
190/0 423 Услуге по уговору 2,480,000.00 2,260,000.00 4,740,000.00 

    
191/0 425 Текуће поправке и одржавање 28,000.00 22,000.00 50,000.00 

    
192/0 426 Материјал 65,000.00 65,000.00 130,000.00 

    
193/0 465 Остале дотације и трансфери 266,000.00 

 
266,000.00 

    
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 6,169,600.00 

 
6,169,600.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
2,367,000.00 2,367,000.00 

      
Функција 473: 6,169,600.00 2,367,000.00 8,536,600.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

1502-0001: 

      

     
01 Приходи из буџета 6,169,600.00 

 
6,169,600.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
2,367,000.00 2,367,000.00 

      
Свега за Програмску 

активност 1502-0001: 
6,169,600.00 2,367,000.00 8,536,600.00 

          

  
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 7,346,400.00 0.00 7,346,400.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
0.00 2,367,000.00 2,367,000.00 

      
Свега за Програм 4: 7,346,400.00 2,367,000.00 9,713,400.00 

      
Извори финансирања за 

Главу 4.02:    
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01 Приходи из буџета 7,346,400.00 

 
7,346,400.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
2,367,000.00 2,367,000.00 

      
Свега за Главу 4.02: 7,346,400.00 2,367,000.00 9,713,400.00 

          4 4.03 
    

УСТАНОВА ЗА СПОРТ 
   

  

1501 

  

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ    

  
1501 

   
Локални економски развој 

   

  
1501-0002 

  
Мере активне политике 

запошљавања    

   
412 

  

Општи послови по питању 

рада    

    
198/1 423 Услуге по уговору 

 
2,796,922.00 2,796,922.00 

    
198/2 426 Материјал 

 
200,000.00 200,000.00 

    
198/3 512 Машине и опрема 

 
148,400.00 148,400.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 412: 
      

     
03 Социјални доприноси 

 
3,145,322.00 3,145,322.00 

      
Функција 412:   3,145,322.00 3,145,322.00 

      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

1501-0002: 
   

     
03 Социјални доприноси 

 
3,145,322.00 3,145,322.00 

      
Свега за програмску 

активност 1501-0002: 
  3,145,322.00 3,145,322.00 

      
Извори финансирања за 

Програм 3:    

     
03 Социјални доприноси 

 
3,145,322.00 3,145,322.00 

      
Свега за Програм 3:   3,145,322.00 3,145,322.00 

          

  
1301 

  
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ 

СПОРТА И ОМЛАДИНЕ    

  
1301-0004 

  

Функционисање локалних 

спортских установа    

   
810 

  
Услуге рекреације и спорта 

   

    
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 
160,000.00 458,500.00 618,500.00 

    
203/0 415 

Накнаде трошкова за 

запослене 
250,000.00 140,000.00 390,000.00 

    
203/1 416 

Награде запосленима и 

остали посебни расходи  
140,000.00 140,000.00 

    
204/0 421 Стални трошкови 5,168,000.00 4,234,000.00 9,402,000.00 

    
205/0 422 Трошкови путовања 200,000.00 140,000.00 340,000.00 

    
206/0 423 Услуге по уговору 3,115,000.00 2,557,000.00 5,672,000.00 

    
207/0 424 Специјализоване услуге 10,000.00 250,000.00 260,000.00 

    
208/0 425 Текуће поправке и одржавање 450,000.00 719,000.00 1,169,000.00 

    
209/0 426 Материјал 553,800.00 475,500.00 1,029,300.00 

    
209/1 444 

Пратећи трошкови 

задуживања 
20,000.00 

 
20,000.00 

    
210/0 465 Остале 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 760,000.00 158,000.00 918,000.00 

    
213/0 523 Залихе робе за даљу продају 135,000.00 15,000.00 150,000.00 

      

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  
8,900,000.00 8,900,000.00 

      
Функција 810: 16,870,000.00 9,287,000.00 26,157,000.00 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1301-

0004: 

      

     
01 Приходи из буџета 16,870,000.00 

 
16,870,000.00 
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03 Социјални доприноси 

 
387,000.00 387,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
8,900,000.00 8,900,000.00 

      
Свега за програмску 

активност 1301-0004: 
16,870,000.00 9,287,000.00 26,157,000.00 

          

      

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  
8,900,000.00 8,900,000.00 

      
Свега за Програм 14: 16,870,000.00 9,287,000.00 26,157,000.00 

          

      

Извори финансирања за 

Главу 4.03:    

     
01 Приходи из буџета 16,870,000.00 0.00 16,870,000.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
3,532,322.00 3,532,322.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
8,900,000.00 8,900,000.00 

      
Свега за Главу 4.03: 16,870,000.00 12,432,322.00 29,302,322.00 

          4 4.04 
    

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 
   

  
1201 

  

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
   

  
1201-0001 

  

Функционисање локалних 

установа културе    

   
820 

  
Услуге културе 

   

    
214/0 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених  
9,827,239.00 0.00 9,827,239.00 

    
215/0 412 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 
1,759,644.00 0.00 1,759,644.00 

    
216/0 413 Накнаде у натури 30,000.00 0.00 30,000.00 

    
217/0 414 

Социјална давања 

запосленима 
45,000.00 452,000.00 497,000.00 

    
218/0 415 

Накнаде трошкова за 

запослене 
603,000.00 0.00 603,000.00 

    
219/0 416 

Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
115,000.00 70,000.00 185,000.00 

    
220/0 421 Стални трошкови 2,058,000.00 140,000.00 2,198,000.00 

    
221/0 422 Трошкови путовања 210,000.00 120,000.00 330,000.00 

    
222/0 423 Услуге по уговору 4,064,364.00 5,289,500.00 9,353,864.00 

    
223/0 424 Специјализоване услуге 1,376,000.00 1,730,000.00 3,106,000.00 

    
224/0 425 Текуће поправке и одржавање 179,400.00 403,000.00 582,400.00 

    
225/0 426 Материјал 368,099.00 292,000.00 660,099.00 

    
226/0 444 

Пратећи трошкови 

задуживања 
1,000.00 0.00 1,000.00 

    
227/0 465 Остале дотације и трансфери 1,187,511.00 0.00 1,187,511.00 

    
228/0 482 

Порези, обавезне таксе, казне 

и пенали 
11,000.00 0.00 11,000.00 

    
228/1 483 

Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
0.00 21,000.00 21,000.00 

    
229/0 512 Машине и опрема 40,000.00 459,000.00 499,000.00 

    
230/0 515 Нематеријална имовина 125,000.00 425,000.00 550,000.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 820: 
      

     
01 Приходи из буџета 22,000,257.00 

 
22,000,257.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
452,000.00 452,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
8,949,500.00 8,949,500.00 

      
Функција 820: 22,000,257.00 9,401,500.00 31,401,757.00 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0001: 

      

     
01 Приходи из буџета 22,000,257.00 

 
22,000,257.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
452,000.00 452,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
8,949,500.00 8,949,500.00 

      

Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
22,000,257.00 9,401,500.00 31,401,757.00 

                    
  

1201-0022 
  

Текуће поправке у 
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културном центру-

Биоскопска сала, горња 

галерија 

   
820 

  
Услуге културе 

   

    
231/0 421 Стални трошкови 30,000.00 0.00 30,000.00 

    
232/0 425 Текуће поправке и одржавање 815,000.00 0.00 815,000.00 

    
233/0 426 Материјал 40,000.00 0.00 40,000.00 

    
234/0 512 Машине и опрема 3,615,000.00 0.00 3,615,000.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 820:   
0.00 

     
01 Приходи из буџета 4,500,000.00 

 
4,500,000.00 

      
Функција 820: 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 

      

Извори финансирања за 

пројекат 1201-0022:   
0.00 

     
01 Приходи из буџета 4,500,000.00 

 
4,500,000.00 

      
Свега за пројекат 1201-0022: 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 

          

  
1201-0021 

  

Манифестација "Дани 

Лајковца"    

   
820 

  
Услуге културе 

   

    
234/1 421 Стални трошкови 

 
620,000.00 620,000.00 

    
234/2 423 Услуге по уговору 

 
153,000.00 153,000.00 

    
234/3 424 Специјализоване услуге 

 
1,976,000.00 1,976,000.00 

    
234/4 426 Материјал 

 
51,000.00 51,000.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 820: 
      

     
01 Приходи из буџета 0.00 

 
0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
2,800,000.00 2,800,000.00 

      
Функција 820: 0.00 2,800,000.00 2,800,000.00 

      

Извори финансирања за 

пројекат 1201-0021: 
      

     
01 Приходи из буџета 0.00 

 
0.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
2,800,000.00 2,800,000.00 

      
Свега за пројекат 1201-0021: 0.00 2,800,000.00 2,800,000.00 

          

      
Извори финансирања за 

Програм 13:    

     
01 Приходи из буџета 26,500,257.00 

 
26,500,257.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
452,000.00 452,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
11,749,500.00 11,749,500.00 

      
Свега за Програм 13: 26,500,257.00 12,201,500.00 38,701,757.00 

          

      
Извори финансирања за 

Главу 4.04:    

     
01 Приходи из буџета 26,500,257.00 

 
26,500,257.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
452,000.00 452,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
11,749,500.00 11,749,500.00 

      
Свега за Главу 4.04: 26,500,257.00 12,201,500.00 38,701,757.00 

          
4 4.05 

    

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

"ЛЕПТИРИЋ", ЛАЈКОВАЦ   

  
2001 

  

ПРОГРАМ 8 - 

ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ 

   

  
2001-0001 

  

Функционисање и 

остваривање предшколског 

образовања и васпитања 
   

   
911 

  
Предшколско образовање 

   

    
235/0 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
40,177,105.00 

 
40,177,105.00 

    
236/0 412 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 
7,191,703.00 

 
7,191,703.00 

    
237/0 413 Накнаде у натури 0.00 320,000.00 320,000.00 

    
238/0 414 

Социјална давања 

запосленима 
500,000.00 4,100,000.00 4,600,000.00 

    
239/0 415 

Накнаде трошкова за 

запослене 
2,000,000.00 

 
2,000,000.00 

    
240/0 416 Награде запосленима и 700,000.00 

 
700,000.00 
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остали посебни расходи 

    
241/0 421 Стални трошкови 4,907,114.00 1,682,886.00 6,590,000.00 

    
242/0 422 Трошкови путовања 310,000.00 1,110,000.00 1,420,000.00 

    
243/0 423 Услуге по уговору 5,285,437.00 3,546,000.00 8,831,437.00 

    
244/0 424 Специјализоване услуге 920,000.00 110,000.00 1,030,000.00 

    
245/0 425 Текуће поправке и одржавање 2,819,000.00 670,000.00 3,489,000.00 

    
246/0 426 Материјал 8,423,681.00 3,190,664.39 11,614,345.39 

    
247/0 444 

Пратећи трошкови 

задуживања 
18,000.00 

 
18,000.00 

    
248/0 465 Остале дотације и трансфери 4,200,000.00 

 
4,200,000.00 

    
249/0 482 

Порези, обавезне таксе, казне 

и пенали 
55,000.00 

 
55,000.00 

    
250/0 512 Машине и опрема 0.00 509,114.00 509,114.00 

      

Извори финансирања за 

функцију 911: 
      

     
01 Приходи из буџета 77,507,040.00 0.00 77,507,040.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
4,100,000.00 4,100,000.00 

     
07 

Трансфери од других нивоа 

власти  
7,950,000.00 7,950,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
2,438,664.39 2,438,664.39 

     
16 

Родитељски динар за 

ваннаставне активности  
750,000.00 750,000.00 

      
Функција 911: 77,507,040.00 15,238,664.39 92,745,704.39 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 2001-

0001: 

      

     
01 Приходи из буџета 77,507,040.00 0.00 77,507,040.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
4,100,000.00 4,100,000.00 

     
07 

Трансфери од других нивоа 

власти  
7,950,000.00 7,950,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
2,438,664.39 2,438,664.39 

     
16 

Родитељски динар за 

ваннаставне активности  
750,000.00 750,000.00 

      

Свега за програмску 

активност 2001-0001: 
77,507,040.00 15,238,664.39 92,745,704.39 

          

  
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 77,507,040.00 0.00 77,507,040.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
4,100,000.00 4,100,000.00 

     
07 

Трансфери од других нивоа 

власти  
7,950,000.00 7,950,000.00 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
5,438,664.39 5,438,664.39 

     
16 

Родитељски динар за 

ваннаставне активности  
750,000.00 750,000.00 

      
Свега за Програм 8: 77,507,040.00 18,238,664.39 95,745,704.39 

          

      
Извори финансирања за 

Главу 4.05:    

     
01 Приходи из буџета 77,507,040.00 0.00 77,507,040.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
4,100,000.00 4,100,000.00 

     
07 

Трансфери од других нивоа 

власти  
7,950,000.00 7,950,000.00 

     
13 Нераспоређени вишак 

 
5,438,664.39 5,438,664.39 
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прихода из ранијих година 

     
16 

Родитељски динар за 

ваннаставне активности  
750,000.00 750,000.00 

      
Свега за Главу 4.05: 77,507,040.00 18,238,664.39 95,745,704.39 

          

      
Извори финансирања за 

раздео 4:    

     
01 Приходи из буџета 806,947,500.00 0.00 806,947,500.00 

     
03 Социјални доприноси  14,300,102.00 14,300,102.00 

     
06 

Донације од међународних 

организација 
 12,180,000.00 12,180,000.00 

     
07 

Трансфери од других нивоа 

власти 
 12,113,512.00 12,113,512.00 

     
08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
 55,300,043.99 55,300,043.99 

     
10 

Примања од домаћих 

задуживања 
 96,721,225.63 96,721,225.63 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
 421,315,408.72 421,315,408.72 

     
15 

Неутрошена средства 

донација из претходних 

година 

 8,810,000.00 8,810,000.00 

     
16 

Родитељски динар за 

ваннаставне активности 
 750,000.00 750,000.00 

      
Свега за раздео 4: 806,947,500.00 621,490,292.34 1,428,437,792.34 

          

      
Извори финансирања за 

Разделе 1,2,3 и 4:    

     
01 Приходи из буџета 842,883,000.00 0.00 842,883,000.00 

     
03 Социјални доприноси 

 
14,300,102.00 14,300,102.00 

     
06 

Донације од међународних 

организација  
12,180,000.00 12,180,000.00 

     
07 

Трансфери од других нивоа 

власти  
12,113,512.00 12,113,512.00 

     
08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица  
55,300,043.99 55,300,043.99 

     
10 

Примања од домаћих 

задуживања  
96,721,225.63 96,721,225.63 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
421,315,408.72 421,315,408.72 

     
15 

Неутрошена средства 

донација из претходних 

година 
 

8,810,000.00 8,810,000.00 

     
16 

Родитељски динар за 

ваннаставне активности  
750,000.00 750,000.00 

      
Свега за Разделе 1,2,3 и 4: 842,883,000.00 621,490,292.34 1,464,373,292.34 

 
 

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 71 

ПУ ''Лептирић''Лајковац Изабрани  1  

  Запослени 2 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 1 1 

Установа за омладину и спорт 

Лајковац Именовани  1 

  Запослени 2 9 

Укупан број корисника 

Именовани, изабрани и 

постављени 10   

  Запослени   17 155 
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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 

  

             На основу Измена Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време 

корисника јавних средстава Општине Лајковац  смањује се број запослених на неодређено 

време у Туристичкој организацији општине Лајковац за 1(једно) лице а повећава број 

запослених на неодређено време у Општинској управи за 1(једно)лице,тако да укупан број 

остаје исти. 

 

 

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 – за Стамбено збрињавање као вид 

стамбене подршке по Програму стамбене подршке на територији општине Лајковац, Одлуку о 

предузимању мера у хитним случајевима доноси Општинско веће на предлог стамбене 

комисије. 
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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. 

 

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  12,000,000.00 динара Програм 11 социјална и дечја заштита, ПА 0901-0006 

Подршка деци и породици са децом, 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  1,500,000,00 динара Програм 11 социјална и дечја заштита, ПА 0901-0006 

Подршка деци и породици са децом 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 
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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: 

-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 11,000,000.00 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 12.000.000,00 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 700.000,00 динара Програм 13-Развој културе, ПА 1201-0002 Јачање културне 

продукције и уметничког стваралаштва фунција 820- Услуге културе – буџетска средства 

намењена пројектима субјеката у култури и   

- износ од 3,500,000.00 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.  

- Износ од 300.000,00 динара Програм 13-Развој културе, ПА 1201-0002 Јачање културне 

продукције и уметничког стваралаштва 820- Услуге културе – буџетска средства намењена 

пројектима субјеката у култури Општинско веће може доделити за финансирање пројеката  и 

без јавног конкурса у складу са чл.76. став 11 и 13 Закона о култури  а међусобни односи 

регулишу се уговорима које потписује Председник општине. 

 

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. 
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18) - износ од 3.000.000,00 динара Програм 13-Развој културе ПА  1201-0004 Остваривање и 

унапређење јавног интереса у области информисања  функција 830 Услуге емитовања и 

штампања.  

По јавном позиву који спроводи Општинско веће  на основу Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривње јавног интереса у области јавног информисања : 

-за износ од 125.000 динара за појединачна давања без спроведеног јавног конкурса према 

члану 30.-40.Правилника, Програм 13-Развој културе ПА  1201-0004 Остваривање и 

унапређење јавног интереса у области информисања  функција 830 Услуге емитовања и 

штампања Одлуке о расподели средства доноси Општинско веће а међусобни односи регулишу 

се уговорима које потписује Председник општине. 

 

Укупну висину средстава за појединачна давања утврђује одлуком руководилац органа. 

 Међусобни односи регулишу се уговорима које потписује Председник општине. 

 

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: 

- 22.165.000,00 динара - за финансирање годишњих програма спортских организација на 

предлог Спортског савеза општине Лајковац 

 - 300.000,00 - за реализацију посебних програма по јавном позиву  

- 1.535.000,00 - 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 526.000,00 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. 
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             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. 

             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. 
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           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. 

 

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 
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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. 

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. 
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 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 

Републике Србије или другог важећег законског прописа, с тим да примања и издаци остају у 

складу са утврђеним износима. 

 

Члан 51. 

 

 Ову Одлуку, са програмским информацијама из образложења доставити Министарству 

финансија и објавити у ”Службеном гласнику општине Лајковац”. 

 

Члан 50. 

 

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

општине Лајковац“ Лајковац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-76/18-II од 19.06.2018. године 

 

            

 СЕКРЕТАР        ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      СКУПШТИНЕ OПШТИНЕ 

          Горан Илић                 Живорад Бојичић 
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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 

      Татијана Панић 

 

____________________      ________________________ 
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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. 

          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 1,464,373,292.34 утврђени су и распоређени по програмској 

класификацији и то: 
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1101 

Становање, 

урбанизам и 

просторно 

планирање 

1. Просторни 

развој у складу 

са плановима 

Број усвојених 

планова детаљне 

регулације 

6 7 7 7 7 
     

21,313,600.00  

     

18,144,000.00  

       

39,457,600.00  

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 

          

684,600.00  

       

1,368,000.00  

         

2,052,600.00  

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 2 5 5 

       

8,315,000.00  

       

2,226,000.00  

       

10,541,000.00  

број израђених 

пројеката  
0 2 2 5 5 

Површина 

прибављеног 

земљишта у m2 

0 15623 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-

0023 

Уређење 

простора испред 

зграде општине  

Лајковац 

Уређење 

простора испред 

зграде општине 

број фонтане 0 0 1 1 1 

          

250,000.00  

     

14,150,000.00  

       

14,400,000.00  

површина 

простора који се 

поплочава у м2 

0 0 400 400 400 

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 

       

6,264,000.00  

                         

-    

         

6,264,000.00  
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 

       

4,250,000.00  

                         

-    

         

4,250,000.00  
димензије плоча 0 0 

60х40,60

х30,60х2

0 

60х40,60

х30,60х2

0 

60х40,60х

30,60х20 

1101-

0026 

Набавка и 

уградња 

мобилијара за 

Обезбеђење 

новог, 

квалитетно 

Број постављених 

справа за децу 
0 0 10 0 0   

          

400,000.00  

            

400,000.00  
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децу опремљеног 

простора на 

јавним 

површинама и 

стварање услова 

за развој 

комплементарни

х садржаја и 

активности 

везаних за децу 

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 

   

149,938,584.00  
80377472.51 

     

230,316,056.51  

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 просеку 

на месечном 

нивоу 

116404/ 

150000 

116404/ 

150000 

167000/ 

200000 

167000/ 

200000 

167000/ 

200000 

Број м2 површина 

јавне намене где 

се одржава 

чистоћа у односу 

на укупан број м2 

јавне намене 

70544/9

0000 

70544/ 

90000 

139423/ 

150000 

140000/ 

150000 

145000/ 

150000 

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/одр

жавање 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 

     

39,612,782.00  

     

10,095,322.51  

       

49,708,104.51  
Удео енергетски 

ефикасних 

сијалица у 

укупном броју 

сијалица јавног 

осветљења 

53% 30% 30% 30% 30% 

1102-

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 

у просеку на 

месечном нивоу 

116404/ 

150000 

116404/ 

150000 

167000/2

00000 

167000/2

00000 

167000/ 

200000 
       

5,400,000.00  

     

11,200,000.00  

       

16,600,000.00  

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 

Просечан  број 

ухваћених и 
32 54 50 45 40 

       

7,600,000.00  

       

5,000,000.00  

       

12,600,000.00  
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заразних и 

других болести 

које преносе 

животиње 

збринутих паса и 

мачака луталица 

годишње 

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 

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 51 45 40 35 

1102-

0008 

Управљање и 

снабдевање 

водом за пиће 

1. Решавање 

проблема 

водоснабдевања 

на територији 

општине 

Лајковац 

Број изграђених 

дубинских 

бунара(кумулатив

но) 

5 7 7 8 9 

       

5,115,040.00  

     

38,724,350.00  

       

43,839,390.00  

Израђена 

техничка 

документација(бр

ој 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 

2068652 12690000 14758652 

дужина 

изграђеног  

цевовода у м 

0 0 1730 1730 1730 

1102-

0106 

Изградња 

водоводне 

мреже 

Пепељевац-

Стрмово-

Придворица  

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 

19782740 24900 19807640 

дужина 

изграђеног  

цевовода у м 

0 0 5000 10000 15085 

1102-

0107 

Водоснабдевање 

дела општине 

Лајковац-

Изградња 

водоводне 

мреже у Јабучју  

1. Решавање 

проблема 

водоснабдевања 

на територији 

општине 

Лајковац за 

Јабучје 

дужина 

изграђеног  

цевовода у 

м(кумулативно) 

0 0 5000 13000 21824 

19891370 0 19891370 

пречник цеви 0 0 
Ø110,Ø16

0,Ø90 

Ø110,Ø16

0,Ø90 

Ø110,Ø16

0,Ø90 

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 

     

17,648,000.00  

                         

-    

       

17,648,000.00  
број тезги 0 0 20 20 20 

1102-

0109 

Улагање у 

санацију и 

чишћење 

водотокова на 

територији 

општине 

Лајковац 

Брисан 

Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан 

                         

-    

                         

-    

                           

-    Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан 

1102-

0110 

Наставак 

изградње 

Регионалног 

цевовода за 

Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан 

                         

-    

                         

-    

                           

-    Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан 



 

 

68 

 

транспорт чисте 

воде од 

резервоара 

Оштриковац у 

Словцу ка 

Лајковцу, Убу и 

Лазаревцу 

 

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  

 

12,361,102.00 

 

28,361,102.00 

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 

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  

 

9,361,102.00 

 

23,861,102.00 

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 

број корисника 

субвенција 
0 3 3 3 3 

                         

-    

       

3,000,000.00  

         

3,000,000.00  



 

 

69 

 

подршку  

1502 
Програм 4.  

Развој туризма 

1. Брисан 
Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан 

       

7,346,400.00  

       

2,367,000.00  

         

9,713,400.00  

Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан 

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 

3. 

Приближавање 

локалне 

самоуправе 

домаћим и 

страним 

туристима кроз 

различите 

садржаје 

Број одржаних 

манифестација 

Туристичке 

организације 

10 14 15 15 15 

Број страних 

учесника у 

манифестацијама 

које је 

организовала 

Туристичка 

организација 

5 3 5 5 6 

Број 

манифестација у 

којима је 

Туристичка 

организација 

узела учешће 

15 12 13 13 13 

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% 

       

6,169,600.00  

       

2,367,000.00  

         

8,536,600.00  

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 

дохотка 

произвођача 

број корисника 

мера 

пољопривредне 

политике 

предвиђјених 

годишњим 

програмом 

7 7 9 10 11 

       

1,800,000.00  

     

16,865,087.39  

       

18,665,087.39  

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  
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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 

пољопривредни

х 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  

          

565,087.39  

            

645,087.39  

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,пла

нова 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 

     

67,560,000.00  

     

80,064,979.87  

     

147,624,979.87  

% 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 

медицинског 

отпада 

1697.4 1800 1800 1800 1800 

5. Унапређење  

квалитета 

елемената 

животне  

средине 

Број дана у току 

године с 

прекорачењем 

граничних 

вредности 

8 0 6 4 3 
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квалитета ваздуха 

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 

Праћење 

квалтета 

елемената 

животне средине 

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 

     

15,054,641.20 

     

22,036,541.14 

       

37,091,182.34       

пречник цеви 

кишне и фекалне  

канализације Ø 

Ø250,Ø

400 

Ø250,Ø40

0 

Ø250,Ø40

0 

Ø250,Ø40

0 

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 

       

2,276,554.80  

          

593,445.20  

         

2,870,000.00  

  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 

          

780,000.00  

       

7,649,221.70  

         

8,429,221.70  
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 

% становника 

којима се решава 

питање одвођења 

отпадних вода у 

односу на укупан 

број становника 

0 0 6 6 6 
       

1,689,264.00  

     

28,802,000.00  

       

30,491,264.00  
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Лајковац  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  

отпада на 

територији 

општине 

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 

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 

          

750,000.00  

          

126,671.83  

            

876,671.83  хидрауличко 

оптерећење 

6000m3/

dan 

6000m3/da

n 

6000m3/d

an 
6000m3/d

an 

6000m3/d

an 

0401-

0024 

Улагање у 

санацију и 

чишћење 

водотокова на 

територији 

општине 

Лајковац 

Предузимање 

мера ради 

спречавања 

даље 

деградације 

природних 

вредности 

дужина канала у 
м(кумулативно) 

0 370.000 
670.000 

770.000 770.000 

                         

-    

     

19,000,000.00  

       

19,000,000.00  машинско 
скидање наноса 

0 2572.5 2000.00 1000.00 0.00 

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 

     

29,671,100.00  

                         

-    

       

29,671,100.00  
број становника 

покривених 

услугом 

0 0 600 600 600 

0401-

0027 

Изградња мреже 

фекалне 

канализације 

Словац 

Максимална 

могућа 

покривеност 

корисника и 

територије 

услугама 

уклањања 

отпадних вода 

дужина фекалне 

мреже у м 

0 0 1000 2000 3241 

16,028,440.00 - 16,028,440.00 број становника 

покривених 

услугом 

0 0 500 500 500 

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 

     

70,991,130.00  

     

27,536,937.94  

       

98,528,067.94  

стање путне 

мреже 

асфалтирани/укуп

на 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 61 70 70 

проценат израђене 

заштитне ограде 

уз пешачку стазу 

у односу на 

укупно планирану 

дузину 

0 66,67% 70% 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 

     

33,578,880.00  

     

23,730,660.96  

       

57,309,540.96  

    

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  

          

750,000.00  

         

3,750,000.00  
број локација 0 0 2 2 2 

0701-

0065 

Безбедност у 

саобраћају 

1. Подизање 

нивоа 

број додељених 

ауто седишта за 
50 63 61 70 70 

       

3,300,000.00  

       

2,656,276.98  

         

5,956,276.98  
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безбедности у 

саобраћају  

бебе  

    

број 

новоизграђених 

аутобуских  

стајалишта 

0 0 4 4 4 

    

дужина 

постављене 

ограде уз пешачку 

стазу у м 

0 800 1400 2000 2000 

0701-

0068 

Периодично 

одржавање 

локалних и  

некатегорисаних  

путева на 

територији 

општине 

Лајковац 

1. Унапређење 

квалитета путне 

инфраструктурн

е мреже кроз 

периодично 

одржавање и 

реконструкцију 

локалних 

некатегорисани

х путева 

дужина путне 

мреже која се 

одржава у м 

0 0 4330 4000 4000 

     

31,112,250.00  

          

400,000.00  

       

31,512,250.00  износ трошкова 

одржавања путева 

по км 

0 0 7.355.000 7.500.000 7.500.000 

2001 

Програм 8.  

Предшколско 

васпитање и 

образовање 

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% 

     

87,507,040.00  

     

45,887,502.45  

     

133,394,542.45  

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 број деце 

3% 5% 5% 5% 7% 

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 

и остваривање 

предшколског 

васпитања и 

образовања 

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 

     

77,507,040.00  

     

15,238,664.39  

       

92,745,704.39  

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 

Проценат уписане 

деце  у односу на 

број пријављене 

деце 

0% 0% 100% 100% 100%                          

-    

       

3,000,000.00  

         

3,000,000.00  

Број опремљених 0 0 10 10 10 
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објекту соба за боравак 

деце - целодневни 

и четворочасовни 

програм 

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 

Лептирић 

Унапређење 

доступности 

предшколског 

образовања 

површина 

пасареле у м2 
0 0 81 81 81 

     

10,000,000.00  

     

26,748,838.06  

       

36,748,838.06  

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 1257 1244 1267 1270 

     

40,868,063.00  

     

12,090,826.00  

       

52,958,889.00  

Стопа прекида 

основног 

образовања  

0.8 0.76 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 1.09 1.27 1.25 1.25 

Број објеката који 

су прилагодили 

простор за децу са 

инвалидитетом у 

односу на укупан 

број објеката 

основних школа 

0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 

3. Унапређен 

квалитет 

основног 

образовања 

Просечан број 

поена на 

матурском испиту 

(математика/српск

и/ 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 

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 16.11 16.58 16.65 16.67 

     

35,760,377.00  

       

4,941,000.00  

       

40,701,377.00  

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 

0.67 910/1257 915/1244 928/1267 932/1270 

Број стручних 65 69 78 79 80 
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лица која су 

добила најмање 24 

бода за стручно 

усавршавање кроз 

учешће на 

семинарима на 

годишњем нивоу 

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  

14.29 13.33 13.33 13.33 13.33 

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 

          

872,000.00  

          

400,000.00  

         

1,272,000.00  

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 

          

932,686.00  

       

1,116,314.00  

         

2,049,000.00  

број учионица 0 0 6 6 6 

2002-

0040 

Заштита од 

пожара 

1. Безбедност 

деце и 

запослених 

унутар школске 

зграде 

Број уређаја за 

откривање пожара 
0 0 35 35 35 

       

1,153,000.00    

         

1,153,000.00  

Број запослених 

упознатих са 

планом о заштити 

пожара 

0 0 115 115 115 

Број запослених 

упознатих о 

ризицима 

изазивања пожара 

0 0 115 115 115 

2002-

0041 

Обнова фасаде и 

уградња олука у  

ИО Пеељевац 

1.Спречавање 

оштећења 

зграде као и 

њена обнова и 

улепшавање 

Дужина нових 

олука у м 
0 0 130 130 130 

          

350,000.00  

                         

-    

            

350,000.00  

Површина зидова 

под новом 

фасадом 

0 0 300 300 300 

2002-

0042 

Лајковачком 

ругом до 

мултимедијале 

школе 

 

1. Боља 

опремљеност 

школе  

Број нових 

рачунара 
59 66 98 98 98 

0.00  

       

2,633,512.00  

         

2,633,512.00  

Број нових камера 16 16 40 40 40 

Број нових 

штампача 
10 10 15 15 15 

2003 

Програм 10.  

Средње 

образовање и 

васпитање 

1. Повећање 

обухвата 

средњошколско

г образовања 

Стопа прекида 

средњег 

образовања 

(разложено према 

полу) 

1 0 0 0 0      

26,795,000.00  

       

4,608,000.00  

       

31,403,000.00  

Број деце која су 430 408 430 430 430 
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обухваћена 

средњим 

образовањем 

(разложен по 

полу) 

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 

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  

       

2,820,000.00  

       

10,699,000.00  

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 

       

2,796,000.00  

       

1,788,000.00  

         

4,584,000.00  
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 14.91 15.15 15.16 15.16 

     

37,752,000.00  

     

36,355,000.00  

       

74,107,000.00  

Проценат грађана 

који добијају 

новчане накнаде и 

помоћи у натури у 

складу са 

12.99 12.60 12.60 12.60 12.60 
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Одлуком о 

социјалној 

заштити  у односу 

на укупан број 

грађана  

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 2/108 3/125 4/130 4/130 

Број студената 

који су остварили 

право на 

стипендију у 

текућој у односу 

на претходну 

годину 

98/103 108/103 125/108 130/125 130/130 

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 укупан 

број грађана (нпр. 

набавка огрева и 

сл.) у односу на 

укупан број 

грађана 

0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 

       

4,390,000.00  

       

3,450,000.00  

         

7,840,000.00  

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 7,26 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 

       

7,500,000.00  

       

6,000,000.00  

       

13,500,000.00  

0901-

0006 

 Подршка деци и 

породици са 

децом 

Број решења 109 115 130 130 130 

    
2. Обезбеђивање 

финансијске 

Број деце која 

примају 
165/794 117/789 150/798 150/798 150/798 
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подршке за децу 

и породицу 

финансијску 

подршку у  

односу на укупан 

број деце у 

граду/општини 

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 13 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 

особама са  

инввалидитетом 

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  

       

11,000,000.00  

просечан број 

корисника у 

текућој у односу 

на предходну 

годину 

650/690 667/650 690/690 690/690 690/690 

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 2/108 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 

98/103 108/103 125/108 130/125 130/130 

0901-

0026 

Набавка 

грађевинског 

материјала за 

избегла лица на 

територији 

општине 

Лајковац 

1. 

Побољшавање 

животног 

стандарда 

избеглих лица у 

области 

становања као и 

подизања 

здравствених 

услова живота 

ове циљне 

популације 

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 

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(кумулатив

но) 

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 

1. Економско и 

материјално 

оснаживање 

породица 

интернорасељен

Број додељених 

пакета 

помоћи(кумулатн

ивно) 

21 21 23 25 27             

60,000.00  

          

540,000.00  

            

600,000.00  

Број 21 21 23 25 27 
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активности их лица новооснажених 

породица 

интернорасељени

х лица( 

кумулатнивно) 

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 

                         

-    

       

7,860,000.00  

         

7,860,000.00  
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  

          

165,000.00  

         

2,665,000.00  
број 

акредитованих 

стручних радника 

0 3 3 3 0 

0901-

0033 

Куповина сеоске 

куће са  

окућницом и 

додела 

једнократне 

помоћи у 

грађевинском  

материјалу за 

поправку или 

адаптацију 

предметне 

сеоске 

куће интерно 

расељених лица 

док су у 

расељеништу а 

која  

живе на 

територији 

општине 

Лајковац 

1. Побољшање 

услова 

становања 

породица 

интерно 

расељених лица 

Број кућа 0 1 2 4 6 

0.00 

       

1,400,000.00  

         

1,400,000.00  

Број додељених 

пакета ГМ 
0 1 2 4 6     

0901-

0034 

Додела помоћи у 

виду  

грађеинског 

материјала за  

поправку или 

адаптацију 

сеоске куће са 

окућницом за 

породична 

домаћинствва 

која су била 

корисници  

програма 

куповине куће са 

окућницом 

1. Побољшање 

услова 

становања 

породица 

избеглица 

Број грађевинских 

пакета(кумулатив

но) 

0 1 1 1 1 

0.00  
          

200,000.00  

            

200,000.00  Број 

новозбринутих 

породица ИРЛ 

0 1 1 1 1 

0901-

0035 

Економско 

оснаживање 

интерно 

расељених лица 

кроз доходовне 

активности 

1. Побољшање 
услова 
становања 
породица 
избеглица 

Број додељених 
пакета 
помоћи(кумулатн
ивно) 

21 21 23 25 27 

  
          

600,000.00  

            

600,000.00  

Број 
новооснажених 
породица 
интернорасељени
х лица( 
кумулатнивно) 

21 21 23 25 27 

0901-

0036 

Куповина 

грађевинског 

материјала за 

завршетак или 

адаптацију 

стамбеног 

објекта за 

интерно 

расељена лица у 

циљу 

побољшања 

услова 

становања 

стамбеног 

објекта за 

интерно 

1. Побољшање 
услова 
становања 
породица 
избеглица 

Број грађевинских 
пакета(кумулатив
но) 

15 15 18 22 24 

  
       

1,100,000.00  

         

1,100,000.00  Број 
новозбринутих 
породица ИРЛ 

15 15 18 22 24 
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расељена лица у 

циљу 

побољшања 

услова 

становања 

1801 

Програм 12.  

Здравствена 

заштита 

1. Унапређење 

здравља 

становништва 

Број лекара на 

1000 становника -

здравствена 

заштита одраслог 

становништва 

1 1 1 1 1 
     

15,820,000.00  

                         

-    

       

15,820,000.00  

број опредељених 

пацијената 
13693 14665 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% 96.12% 90% 90% 90% 
       

1,420,000.00  

                         

-    

         

1,420,000.00  

Број лекара на 

1000 становника 
1 1 1 1 1 

1801-

0021 

Унапређење 

квалитета 

здравствене 

заштите на 

територије 

општине 

Лајковац 

1. Виши 

стандард 

здравствене 

заштите за све 

категоије 

становника 

Број опредељених 

пацијената у 

сеоским 

амбулантама 

2792 2791 3000 3000 3000 

     

12,000,000.00  
  

       

12,000,000.00  

Број прегледа од 

стране 

консултаната -

секундарна 

здравствена 

заштита 

3406 6107 7000 7000 7000 

Број прегледаних 

неосигураних 

лица 

359 456 212 200 200 

1801-

0022 

Реконструкција 

котларнице 

Дома здравља 

1. Решавање 

проблема 

грејања 

Број котлова 2 2 2 2 2 
       

2,400,000.00  

                         

-    

         

2,400,000.00  
Број поправки на 

котлу 
1 1 1 0 0 

1201 

Програм 13.  

Развој културе и 

инфрормисања 

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 

     

39,000,257.00  

     

14,811,500.00  

       

53,811,757.00  

Укупан број 

посетилаца на 

свим културним 

догађајима  који 

су одржани 

6945 7460 7440 7570 7770 

Укупан број  

установа, 

удружења и 

других субјеката у 

култури који 

добијају средства 

из буџета 

12 12 12 12 12 

2. Остваривање 

јавног интереса 

из обласи 

информисања 

Број сати 

произведених и 

емитованих ТВ и 

радио садржаја 

који доприносе 

остварењу општег 

интереса 

128 169 169 169 169 

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 
     

22,000,257.00  

       

9,401,500.00  

       

31,401,757.00  

1201-

0002 

Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва 

1.Унапређење 

разноврсности  

културне понуде 

Број програма и 

пројеката 

удружења грађана 

подржаних од 

стране 

града/општине 

11 4 8 8 8 

       

1,000,000.00  
  

         

1,000,000.00  
број удружења  и 

других субјеката у 

култури која 

добијају средства 

из буџетa 

11 4 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  

       

2,610,000.00  

       

10,110,000.00  

1201-

0004 

 Остваривање и 

унапређивање 

јавног интереса 

у области јавног 

информисања   

1. Повећана 

понуда 

квалитетних 

медијских 

садржаја из 

Број програмских 

садржаја 

подржаних на 

конкурисма јавног 

информисања 

1283 1284 1200 1300 1300 4000000   4000000 
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области 

друштвеног 

живота локалне 

заједнице 

Број различитих 

тематских типова 

програма за боље 

информисање  

3 8 7 8 8 

1201-

0021 

Манифестација 

"Дани Лајковца" 

1. Развијање 

интересовања 

свих циљних 

група 

становништва за 

различите 

културне 

садржаје 

број различитих 

врста програма 
7 8 8 9 9 

0.00 2800000 2800000 

број нових 

активних чланова 

у културним 

секцијама 

18 20 23 25 28 

број програма 

који добијају 

традиционални 

карактер 

3 3 3 3 3 

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% 5.26% 16% 18% 20% 

4500000   4500000 

број одржаних 

пројекција 
28 5 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 34 33 33 33 

     

42,289,000.00  

   

237,623,960.40  

     

279,912,960.40  

Број жена чланова 

спортских 

организација и 

удружења 

130 250 170 170 170 

Број спроведених 

акција, програма и 

пројеката који 

подржавају 

активно и  

рекреативно 

бављење спортом 

40 40 40 40 40 

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 27 28 28 28 

Регистрован број 

волонтера 
45 43 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 39 40 41 41 

Број 

стипендираних 

категорисаних 

спортиста  

2 2 2 2 2 

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-  Функционисање 1. Обезбеђивање Број спортских 8 8 9 10 10                    
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0004 локалних 

спортских 

установа 

услова за рад 

установа из 

области спорта 

организација који 

користе услуге 

установе из 

области спорта 

16,870,000.00  9,287,000.00  26,157,000.00  

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 

22379,3

6 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 1100 1500 2500 2500 

          

526,000.00    

            

526,000.00  

Број младих жена 

укључених у 

програме КЗМ 

105 110 100 200 200 

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 

     

21,773,000.00  

   

199,426,960.40  

     

221,199,960.40  

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  

       

2,500,000.00  

         

5,500,000.00  

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 

Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан 

                         

-    

          

220,000.00  

            

220,000.00  

Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан 

Дужина кабла 0 0 250 0 0 

1301-

0035 

Завршетак 

радова на 

свлачионици  у 

Непричави 

1. Стварање 

услова за  развој 

спортских 

активности који 

поспешују дух 

омладине 

малтерисање 

објекта у м2 
0 672 677.58 0 0 

                         

-    

       

2,190,000.00  

         

2,190,000.00  

керамичарски 

радови у м2 
0 243,15 243,15 0 0 

1301-

0036 

Реконстукција и 

доградња 

свлаћионице ФК 

Задругар 

Стварање 

услова за  развој 

спортских 

активности који 

поспешују дух 

омладине 

Израда идејног 

решења, ПГД, 

ПЗИ 

0 0 1 0 0 

          

120,000.00    

            

120,000.00  

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,

383.67  

430125408

.7 

37000000

0 

37500000

0 

38000000

0 

   

181,366,426.00  

     

32,096,923.78  

     

213,463,349.78  

Број донетих  

аката органа и 

служби 

града/општине 

712 3045 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 43.32 78 80 82 

135807427.7 

     

14,988,023.34  

     

150,795,451.00  
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Проценат 

попуњености 

радних места која 

подразумевају 

вођење управног 

поступка 

85.71 81.42 81.25 81.25 81.25 

0602-

0002 

Функционисање  

месних 

заједница 

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 

          

700,000.00  

            

98,900.44  

            

798,900.44  

% средстава који 

се издваја за рад 

Месних заједница 

0.02 0.07 0.06 0.06 0.06 

0602-

0003 

Управљање 

јавним дугом 

1. Одржавање 

финансијске 

стабилности 

града/општине и 

финансирање 

капиталних 

инвестиционих 

расхода 

Учешће издатака 

за сервисирање 

дугова у текућим 

приходима ≤ 15% 

1.70% 0.66% 3.78% 3.89% 3.95% 

     

18,350,000.00  

     

16,650,000.00  

       

35,000,000.00  

Удео дугорочних 

дугова за 

финансирање 

капиталних 

инвестиционих 

расхода у укупном 

јавном дугу 

града/општине 

100% 100% 100% 100% 100% 

0602-

0004 

Општинско/град

ско 

правобранилашт

во 

1. Заштита 

имовинских 

права и 

интереса  

града/општине 

Број решених 

предмета у односу 

на укупан број 

предмета на 

годишњем нивоу 

140 158 146 150 153 

          

748,517.00    

            

748,517.00  

Број правних 

мишљења која су 

дата органима  

града/општине, 

стручним 

службама и 

другим правним 

лицима чија 

имовинска и друга 

права заступа  

75 75 79 81 83 

0602-

0009 

Текућа буџетска 

резерва 
              

       

7,945,481.34    

         

7,945,481.34  

0602-

0010 

 Стална буџетска 

резерва 
              

       

1,000,000.00    

         

1,000,000.00  

0602-

0014 

Управљање у 

ванредним 

ситуацијама 

1. Изградња 

ефикасног 

превентивног 

система заштите 

и спасавања на 

избегавању 

последица 

елементарних и 

других непогода 

број припадника 

јединица ЦЗ у 

односу на укупан 

број  

112/154

75 
112/15475 

112/1547

5 

112/1547

5 
112/15475 

       

1,215,000.00  

          

360,000.00  

         

1,575,000.00  

Број обучених 

службених лица за 

реаговање у 

ванредним  

61 61 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  

Брисан 

Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан 

  

                         

-    

                           

-    
Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан 

2101 

Програм 16.  

Политички 

систем локалне 

самоуправе 

              
     

35,935,500.00  

                         

-    

       

35,935,500.00  

2101-

0001   

Функционисање 

Скупштине 

1. 

Функционисање 

локалне 

скуштине 

Број усвојених 

аката  
171 158 163 170 180 

     

17,782,000.00    

       

17,782,000.00  

Број седница 

скупштине 
13 10 10 13 15 

Број седница 

сталних радних 

тела  

26 28 27 28 29 

2101-

0002 

Функционисање 

извршних органа 

1. 

Функционисање 

извршних 

органа 

Број усвојених 

аката 
303 339 330 330 330 

     

18,153,500.00    

       

18,153,500.00  

Број седница 

извршних органа 
26 34 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 
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Укупно 
842,883,000.00 621,490,292.34 1,464,373,292.34 

 

 

 

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 

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) 

Очекиван

а 

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) 

Очекиван

а 

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 

домаћинстава 
којима је 

трајно решено 

стамбено 
питање у 

односу на 

број 
привремено 

расељених 

домаћинстава 

0/2 0/2 0/2 0/3 0/3 
Евиденција одељења за 
комунално-стамбене и 

грађевинске послове 

Величина 

јавног 

стамбеног 

55 55 55 55 55 

Евиденција одељења за 

комунално-стамбене и 

грађевинске послове 
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фонда 

              

 

Програмска активност: 1101-0001Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 

Функционална: 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, план генералне регулације), израда катастарско - топографких планова за 

потребе израде планске и техничке документације, пројекти препарцелације 

ПГОП и спровођење 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 

Функционална: 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: 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 извештaja о 

затеченом стању за потребе озакоњења објеката, и накнаде за заузеће државних 

путева и железничког земљишта 

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 2 5 5 

рачун са 

спецификацијом о 

извршеној 

техничкој 

контроли 

број израђених 
пројеката  

0 2 2 5 5 
рачун са 
спецификацијом о 
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извршеној 

техничкој 
контроли 

Површина 

прибављеног 
земљишта у m2 

0 15623 17504 17504 17504 

Извештај  и 

евиденција 

одељења за 
имовинско правне 

односе 

 

Програмска активност: 1101-0004 Социјално становање 

Функционална: 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 

Функционална: 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 

Функционална: 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 

Функционална: 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 

Функционална: 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 

Очекиван

а 

вредност 

у 2017. 

Циљана 

вредност у 2018. 

години 

Циљана 

вредност у 2019. 

години 

Циљана 

вредност у 2020. 

години 

Извор 

верифика

ције 
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(2016) години 

1 

Побољшањ

е услова и 
подизање 

квалитета 

живота 
локалне 

заједнице 

површина која 

се поплочава у 
м2 

0 0 500 500 500 
окончана 

ситуација 

димензије плоча 0 0 
60х40,60х30,60х2

0 

60х40,60х30,60х2

0 

60х40,60х30,60х2

0 

окончана 

ситуација 

              

 

Додаје се пројекат 1101-0026 Набавка и уградња мобилијара за децу  

Функционална 660-Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 
Сврха: Уређење простора на јавним површинама 

Основ: Закон о планирању и изградњи;  Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац 

за 2018. годину 

Опис: Набавка и уградња мобилијара за децу  

Трајање пројекта: 2018 

Ознака за 

капитални 

пројекат: 

(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних 

односа, решени или нерешени) 

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, 
квалитетно 

опремљеног 

простора на 

јавним 

површинама и 

стварање услова 
за развој 

комплементарних 

садржаја и 
активности 

везаних за децу 

Број 

постављених 
справа за 

децу 

0 0 10 0 0 
рачун, 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 

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 Радован Јовичић, члан општинског већа задужен за комуналне делатности 
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спровођење 

програмa: 

  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 зелених 
површина у 

просеку на 

месечном 
нивоу 

116404/150000 116404/150000 167000/200000 167000/200000 167000/200000 

план 
чишћења ЈП 

Градска 

чистоћа  

Број м2 

површина 
јавне намене 

где се 

одржава 
чистоћа у 

односу на 

укупан број 
м2 јавне 

намене у 

просеку на 
недељном 

нивоу 

70544/90000 70544/90000 139423/150000 140000/150000 145000/150000 

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 

територије 

квалитетним 
услугама 

водоснабдевања 

Проценат 

домаћинстава 
обухваћених 

услугом у 

односу на 
укупан број 

домаћинстава 

66.24% 66.24% 66.63% 68.45% 70.41% 

Евиденција и 

Извештај ЈП 
Градска 

чистоћа, 

Републички 
завод за 

статистику 

Број 

насељeних 
места 

6 6 9 9 10 

Евиденција и 

Извештај ЈП 
Градска 
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обухваћених 

услугама у 
односу на 

укупан број 

насеља 

чистоћа 

            

Евиденција и 
Извештај ЈП 

Градска 

чистоћа 

 

Програмска активност  1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 

Функционална: 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 

              

 

Програмска активност 1102-0002- Одржавање јавних зелених површина 

Функционална: 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.  
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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 

уређења и 

одржавања 
зеленила 

Број м2 
јавних 

зелених 

површина на 
којима се 

уређује и 

одржава 
зеленило у 

односу на 

укупан број 
м2 зелених 

површина у 

просеку на 
месечном 

нивоу 

116404/150000 116404/150000 167000/200000 167000/200000 167000/200000 

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 

              

 

Програмска активност 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

Функционална: 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, 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 

Степен покривености 

територије услугама 

одржавања чистоће јавно-
прометних површина 

38/57 38/57 38/57 38/57 38/57 

Евиденција 

ЈП "Градска 

чистоћа, 
фактуре 
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територије 

услугама 
одржавања чистоће 

јавних површина 

(број улица које се чисте у 

односу на укупан број 
улица у граду/општини) 

добављача, 

ситуације 

              

              

 

Програмска активност 1102-0004 Зоохигијена  

Функционална: 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 54 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 

               

  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 

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 

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 51 45 40 35 

Записник 
комуналне 

инспекције, рачун 

              

 

  

Програмска активност 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 

Функционална: 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: 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 

водом становника у насељима у којима није развијен водоводни систем и радови на 

електро енергетским инсталацијама и прикључци на струју на објектима 

водоснабдевања;  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 

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 

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 

Функционална: 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 
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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 

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 

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 

Функционална:  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: 2018-2020 

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 

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 
(кумулативно) 

0 0 5000 10000 15085 

окончана 
ситуација, 

записник о 

примопредаји 

              

 

Пројекат: 1102-0107 Водоснабдевање дела општине Лајковац-Изградња водоводне мреже 

у Јабучју  

Функционална: 630 - Водоснабдевање 
Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом 

обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота 
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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, у циљу решавања проблема водоснабдевања 

села Јабучје, по завршетку техничке документације. Планирана су средства за  

надзор над извођењем радова.  

Трајање пројекта: 2018-2020 

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 за 

Јабучје 

дужина 

изграђеног  
цевовода у 

м(кумулативно) 

0 0 5000 13000 21824 

окончана 

ситуација, 
записник о 

примопредаји 

пречник цеви 0 0 
Ø110,Ø160, 

Ø90 
Ø110,Ø160, 

Ø90 
Ø110,Ø160, 

Ø90 
грађевински 
дневник 

              

 

 

 

Пројекат: 1102-0108 Изградња затворене градске пијаце 

Функционална: 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 

              

 

 

Брисан Пројекат: 1102-0109 Улагање у санацију и чишћење водотокова на територији 

општине Лајковац 

Брисан Функционална: 560-Заштита животне средине некласификована на другом месту 
Сврха: Брисан  

Основ: Брисан 
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Опис: Брисан  
Трајање пројекта: Брисан  
Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 
Брисан  

 

  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 
Брисан  Брисан  Брисан  Брисан  Брисан  Брисан  Брисан  Брисан  

Брисан  Брисан  Брисан  Брисан  Брисан  Брисан  Брисан  

 

Брисан Пројекат: 1102- 0110 Наставак изградње Регионалног цевовода за транспорт чисте 

воде од резервоара Оштриковац у Словцу ка Лајковцу, Убу и Лазаревцу 

Брисан Функционална:630 - Водоснабдевање 
Сврха: Брисан  

Основ: Брисан  

Опис: Брисан  

Трајање 

пројекта: 

Брисан  

Одговорно лице 

за спровођење 

пројекта: 

Брисан  

 

  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 

Брисан  Брисан  Брисан  Брисан  Брисан  Брисан  Брисан  Брисан  

Брисан  Брисан  Брисан  Брисан  Брисан  Брисан  Брисан  

              

 

1501 Програм 3.  Локални економски развој 
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 

Вредн

ост у 

базној 

годин

и 

(2016) 

Очеки

вана 

вредно

ст у 

2017. 

години 

Циља

на 

вредн

ост у 

2018. 

годин

и 

Циља

на 

вредн

ост у 

2019. 

годин

и 

Циља

на 

вредн

ост у 

2020. 

годин

и 

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/евиденција 

надлежног Одељења 

број евидентираних 
незапослених лица на 

1022 963 963 963 963 евиденција НСЗ 
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евиденцији НСЗ (по месецима 

и полу; у месецу октобру) 

Број спроведених пројеката за 

МСП посредством АРРОКО 
0 2 5 5 5 

Извештај АРРОК-а, 
пријаве и 

документација. 

               

  Циљ 

Индикатори  

Назив индикатора 

Вредн

ост у 

базној 

годин

и 

(2016) 

Очеки

вана 

вредно

ст у 

2017. 

години 

Циља

на 

вредн

ост у 

2018. 

годин

и 

Циља

на 

вредн

ост у 

2019. 

годин

и 

Циља

на 

вредн

ост у 

2020. 

годин

и 

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 

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 
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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. 

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- Подршкка економском развоју и промоцији 

предузетништва 

Функционална: 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 број корисника 0 3 3 3 3 Извештај о додељеној 
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капацитета малих и 

средњих предузећа и 
предузетника кроз 

финансијску 

подршку  

субвенција државној помоћи/ 

евиденција надлежног 
Одељења 

 

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 Брисан 

Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан 

Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан 
              

               

  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 

              

  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 

Приближавање 

локалне 

самоуправе 
домаћим и 

страним 

туристима 
кроз различите 

садржаје 

Број одржаних 

манифестација 
Туристичке организације 

10 14 15 15 15 извештај ТООЛ 

Број страних учесника у 

манифестацијама које је 

организовала Туристичка 
организација 

5 3 5 5 6 извештај ТООЛ 

 

Број манифестација у 

којима је Туристичка 
организација узела 

учешће 

15 12 13 13 13 извештај ТООЛ 

 

Програмска активност 1502-0001-Промоција туристичке понуде 

Функционална: 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 



 

 

100 

 

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 

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% 
Извештај 

ТООЛ 

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 

Функционална: 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 
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0101 Програм 5.  Пољопривреда и рурални развој 

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. 

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 

верификациј

е 

1 

Раст 

производње 

и стабилност 
дохотка 

произвођача 

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 

Функционална: 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 



 

 

102 

 

одељења 

              

 

Програмска активност 0101-0002 Мере подршке руралном развоју 

Функционална: 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 
руралног 

развоја 

Број 

регистрованих 
пољопривредних 

газдинстава који 

су корисници 
кредитне подршке 

у односу на 
укупан број 

пољопривредних 

газдинстава 

95 100 105 110 115 

Извештај о 

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 

Функционална: 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 
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Проценат планираних 

средстава у буџету 
намењених за 

противградну заштиту 

          Одлука о буџету 

 

Пројекат: 0101-0024 Пошумљавање 

Функционална: 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 

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 

Функционална: 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 
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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) 

Очекиван

а 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљан

а 

вреднос

т у 

2018. 

години 

Циљан

а 

вреднос

т у 

2019. 

години 

Циљана 

вреднос

т у 

2020. 

години 

Извор 

верификације 

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,Завршн
и рачун општине 

Лајковац 

              

               

  Циљ 

Индикатори  

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2016) 

Очекиван

а 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљан

а 

вреднос

т у 

2018. 

години 

Циљан

а 

вреднос

т у 

2019. 

години 

Циљана 

вреднос

т 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 

16,67% 16,67% 38,89% 40% 40% 
Извештај 

Одељења за 

комунално 
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постројења за 

пречишћавање 
отпадних вода из 

јавне канализације са 

примарним, 
секундарним и 

терцијарним 

третманом у односу 
на укупан број 

становника на 

територији 
града/општине 

стамбене 

послове 

              

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2016) 

Очекиван

а 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљан

а 

вреднос

т у 

2018. 

години 

Циљан

а 

вреднос

т у 

2019. 

години 

Циљана 

вреднос

т 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 у 

базној 

години 

(2016) 

Очекиван

а 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљан

а 

вреднос

т у 

2018. 

години 

Циљан

а 

вреднос

т у 

2019. 

години 

Циљана 

вреднос

т у 

2020. 

години 

Извор 

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) 

Очекиван

а 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљан

а 

вреднос

т у 

2018. 

години 

Циљан

а 

вреднос

т у 

2019. 

години 

Циљана 

вреднос

т 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 

Функционална: 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 
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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 
дозвољених 

вредности 

4 1 1 1 1 
Извештај 
стручне куће 

              

 

Програмска активност 0401-0003 Заштита природе 

Функционална: 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 

Функционална: 520 - Управљање отпадним водама     
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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 

територији 

општине 
Лајковац 

укупна 

дужина 

изграђене 
канализационе 

мреже у км 

(кумулативно) 

78 81,86 87,41 92 97 

окончана 

ситуација,грађевински 

дневник, обрачунски 
лист грађевинске 

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  

Функционална: 510 - Управљање отпадом        
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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 

прог. 

aктивности: 

Зоран Петровић, директор РЕЦ "Еко - Тамнава ", д.о.о.  

 

  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 

Функционална: 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. 

Љубица Новаковић, Начелник општинске управе 

Др Љиљана Молеровић, директор Дома здраваља-за део одвожења медицинског отпада 
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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 

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  

Функционална: 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: Изградња фекалног колектора у Индустријској зони I  са надзором и техничка документација, 

измештање  водовода како би био омогућен завршетак фекалног колектора  у индустријској 

зони 

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 

Функционална:  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, надзор на објекту, 

прикључак на струју ППОВ Словац 
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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 

Функционална:  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** 

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  

Функционална:  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 
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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 

 

  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 

капацитет 
постројења 

15.000 ЕС 15.000 ЕС 

15.000 ЕС 

15.000 ЕС 15.000 ЕС 

Одељење за 

комунално стамбене и 
грађевинске послове 

хидрауличко 

оптерећење 
6000m3/dan 6000m3/dan 

6000m3/dan 

6000m3/dan 6000m3/dan 

Одељење за 

комунално стамбене и 

грађевинске послове 

              

 

 

Пројекат 0401-0024 Улагање у санацију и чишћење водотокова на територији општине 

Лајковац 

Функционална : 560-Заштита животне средине некласификована на другом месту 
Сврха: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом 

према водама и природним вредностима 

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 

Опис: Уређење речног тока Kолубаре са каменим набачајем на кориту реке, због регулације 

речног тока, заштите ерозивног подручја у приобаљу и заштите локалних 

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) 

0 370.000 

670.000 770.000 770.000 окончана 

ситуација,грађевинска 

књига 

машинско 

скидање наноса 
0 2572.5 2000.00 

1000.00 0.00 
окончана 

ситуација,грађевинска 
књига 

 

Пројекат: 0401-0025 Уништавање амброзије на урбаном делу територије општине 

Лајковац  

Функционална: 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 Љубица Новаковић, начелник општинске управе 



 

 

112 

 

спровођење 

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 

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 

Функционална: 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** 

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 

              

 

Пројекат 0401-0027 Изградња мреже фекалне канализације Словац 

Функционална 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 канализациона мрежа  у Словцу са надзором 

Трајање пројекта: 2018-2020 

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 Максимална дужина 0 0 1000 2000 3241 окончана 
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могућа 

покривеност 
корисника и 

територије 

услугама 
уклањања 

отпадних 

вода 

фекалне мреже 

у м 

ситуација,грађевински 

дневник, обрачунски лист 
грађевинске књиге 

број становника 
покривених 

услугом 

0 0 500 500 500 

окончана 

ситуација,грађевински 

дневник,обрачунски лист 
грађевинске књиге 

              

 

 

0701 Програм 7.  Организација саобраћаја и саобраћајна 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 

Вредн

ост у 

базној 

годин

и 

(2016) 

Очеки

вана 

вредно

ст у 

2017. 

години 

Циља

на 

вредн

ост у 

2018. 

годин

и 

Циља

на 

вредн

ост у 

2019. 

годин

и 

Циља

на 

вредн

ост у 

2020. 

годин

и 

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 

Вредн

ост у 

базној 

годин

и 

(2016) 

Очеки

вана 

вредно

ст у 

2017. 

години 

Циља

на 

вредн

ост у 

2018. 

годин

и 

Циља

на 

вредн

ост у 

2019. 

годин

и 

Циља

на 

вредн

ост у 

2020. 

годин

и 

Извор верификације 

2 

Повећање безбедности 

учесника у саобраћају и 

смањење броја саобраћајних 
незгода 

број додељених 
седишта за бебе 

50 63 61 70 70 
Извештај савета за 

безбедност 

проценат израђене 

заштитне ограде уз 

пешачку стазу у 
односу на укупно 

планирану дузину 

0 66,67% 70% 100% 100% 

Евиденција Одељења за 

комунално стамбене 
послове 

              

 

Програмска активност 0701-0002 Одржавање путева 

Функционална: 451 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 

Сврхa: Унапређење саобараћајне инфраструктуре  
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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) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вреднос

т 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 

реконструисаних 
путева 

4,86 1 3 3 3 
окончана 
ситуација,грађевински 

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.) 

Очекивана 

вредност 

у 2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вреднос

т 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,грађевински 
дневник 

Број 

поправљених и 
новопостављених 

саобраћајних 

знакова  

92 79 70 70 70 
окончана 
ситуација,грађевински 

дневник 

              

 

Пројекат: 0701-0045 Набавка опреме и софтвера за видео надзор 

Функционална: 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 
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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 

Функционална: 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 61 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 1400 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 

Функционална: 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. 
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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 

години 

(2016) 

Очекив

ана 

вреднос

т 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,грађевинс

ки 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 и образовање 

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима. 

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  
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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 

Вредно

ст у 

базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност у 

2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циља

на 

вредно

ст 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 

Вредно

ст у 

базној 

години 

(2016) 

Очекивана 

вредност у 

2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циља

на 

вредно

ст 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 и остваривање  предшколског 

образовања и васпитања  

Функционална: 911 - Предшколско образовање 
Сврхa: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима 

Основ: 
Закон о основама система образовања и васпитања,Закон о предшколском 

васпитању и 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 
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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 

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 

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,Годишњи 

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 

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 

предшколског 
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 

Функционална: 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 % реализације 81% 100% 100% 100% 100% Пројекат изведеног 
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доступности 

предшколског 
образовања 

пројекта стања, окончана 

ситуација 

бр.деце на 
листи чекања 

70 55 0 0 0 
Предшколска установа 
Лептирић 

              

 

Пројекат: 2001-0023 Опремање новог објекта вртића 

Функционална: 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 су 
укључена у 

редовне групе 

0 0 100 100 100 

Годишњи 
извештај о 

раду установе 

, Годишњи 
план рада 

установе и  

Годишњи 
извештај Тима 

за инклузију 

 

Пројекат: 2001-0024 Завршетак спољашњег уређења терена предшколске установе 

Лептирић 

 Функционална: 911 - Предшколско образовање 

Сврха: Омогућавање обухвата деце предшколским образовањем 
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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 и васпитање 
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 

програмa: 

Бојан Лукић, члан општинског већа задужен за заштиту животне средине, 

образовање, културу и заштиту људских и грађанских права 

 

  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 Потпуни Обухват деце 1240 1257 1244 1267 1270 Евиденција основне 
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обухват 

основним  
образовање

м и 

васпитањем 

основним 

образовањем  

школе, матичне књиге 

Стопа прекида 
основног 

образовања  

0.8 0.76 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) 

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 

доступност

и 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 1.09 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 

0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 
Пописне листе основних 

школа 

              

               

  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 

3 

Унапређен 

квалитет 
основног 

образовања 

Просечан број 

поена на 
матурском испиту 

(математика/српск

и/ 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 

              

               

  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 

4 

Побољшањ
е 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 
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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: 

Биљана Жујовић, 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 16.41 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 

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 и 

васпитања у 

основним 
школама 

Број ученика који 
похађају ваннаставне 

активности/у односу на 

укупан број ученика 

0.67 910/1257 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 69 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 Проценат деце којој је 45.71 45.54 45.71 45.70 45.75 Евиденција 
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доступности и 

приступачности 
основног 

образовања 

деци 

обезбеђен бесплатан 

школски превоз у односу 
на укупан број деце (у 

складу са ЗОСОВ) 

основне 

школе, уговор 
са 

превозником, 

списак 
ученика 

путника 

Проценат објеката 
прилагођених деци са 

инвалидитетом и 

посебним потребама  

14,29 13,33 13,33 13,33 13,33 

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 

Функционална: 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 

 

  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 

Функционална:  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 
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Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

Биљана Жујовић, 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  

Функционална: 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  

Функционална: 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 Број деце које насатви 1 1 1 2 3 Извештај 
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доступности и 

приступачности 
основног 

образовања 

даље школовање 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 

Функционална: 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 

              

 

Пројекат 2002-0040 „Заштита од пожара“ 

Функционална 912- Основно образовање 

Сврхa:   Повећана безбедност унутар школске зграде 

Основ:  Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном  образовању и 

васпитању 

Опис:   Израда плана заштите од пожара, уградња инсталација за откривање и дојаву пожара 

као и процена ризика 

Одговорно лице: Биљана Жујовић, директор Основне школе „Миле Дубљевић“ 
Циљ Назив 

индикатора 

Вреднос

т 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 

Безбедност 

деце и 

запослених 

унутар 

школске 

зграде 

Број уређаја за 
откривање 

пожара 

0 0 35 35 35 Пописне листе 

Број запослених 

упознатих са 
планом о 

заштити пожара 

0 0 115 115 115 Евиденција 

основне школе 
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Пројекат 2002-0041 „Обнова фасаде и олука у ИО Пепељевац“ 

Функционална 912-Основно образовање 

Сврхa:   Побољшање квалитета школске зграде, самим тим и бољи услови за рад и учење 

Основ:  Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном  образовању и 

васпитању 

Опис:   Обнова фасаде и уградња нових олука у ИО Пепељевац 

Одговорно лице: Биљана Жујовић, директор Основне школе „Миле Дубљевић“ 

 

 

Пројекат Лајковачком пругом до мултимедијалне школе 

Функционална 912-Основно образовање 

Сврхa:   Боља опремљеност и безбедност школе као  и осавремењивање наставних срестава  

Основ:  Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном  образовању и 

васпитању 

Опис:   Набавка  рачунара и рачунаеске опреме, разгласне станице као и новог система 

безбедносних камера 

Одговорно лице: Биљана Жујовић, директор Основне школе „Миле Дубљевић“ 

 

 

 

2003 Програм 10. Средње образовање и васпитање 
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 

Број запослених 

упознатих о 
ризицима 

изазивања 

пожара 

0 0 115 115 115 Евиденција 

основне школе 

 Циљ Назив 

индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016.) 

Очекиван

а 

вредност 

у 

2017.годин

и 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 

2019.годин

и 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

1. Спречавање 

оштећења 

зграде као и 

њена 

обнова и 

улепшавањ

е 

Дужина нових 

олука у м 

0 0 130 130 130 Пописне 

листе 

Површина 

зидова под 

новом 

фасадом 

0 0 300 300 300 Пописне 

листе 

 

 Циљ Назив 

индикатора 

Вреднос

т 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.  

Боља 

опремљеност 

школе  

Број нових 

рачунара 

59 66 98 98 98 Пописне листе 

Број нових 

камера 

16 16 40 40 40 Пописне листе 

Број нових 

штампача 

10 10 15 15 15 Пописне листе 
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породици са 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) 

430 408 430 430 430 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 

Функционална: 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“ 
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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 

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 

Функционална: 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 
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Пројекат: 2003-0022 Ученичке стипендије 

Функционална: 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        

Функционална: 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 

корисна површина 

објекта у м2 
0 0 3469,57 3469,57 3469,57 

рачун  са 

спецификацијом 
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објектима и подизање 

квалитета наставних 
активности 

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 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 14,91 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 12,60 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 2/108 3/125 4/130 4/130 

евиденција Службе за 

друштвене 

делатности 
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Број студената 

који су остварили 
право на 

стипендију у 

текућој у односу 
на претходну 

годину 

98/103 108/103 125/108 130/125 130/130 

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 

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 Једнократне помоћи и други облици помоћи  

Функционална: 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 

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 
сиромашних 

Број корисника 

једнократне 

новчане помоћи 
у односу на 

укупан број 

грађана (нпр. 
набавка огрева 

и сл.) у односу 

на укупан број 
грађана 

0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 

Евиденција 

ЗЦСР,,Солидарност"Љиг, 

Републички завод за 
статистику 

Број грађана - 

корисника 
субвенција 

(нпр. 

комуналних 
услуга, услуга  

превоза) у 

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Евиденција одељења за 
општу управу и 

друштвене делатности, 

Евиденција ЈП"Градска 
чистоћа" 
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односу на 

укупан број 
грађана 

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 7,26 7,56 7,24 7,24 
Евиденција 

ЗЦСР,,Солидарност"Љиг 

 

 

 

Програмска активност  0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 

Функционална: 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 
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 

Службена 

свиденција 
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  

Функционална: 040 - Породица и деца  
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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 109 115 130 130 130 

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 

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 

Евиденција 
службе за 

друштвене 

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  
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Функционална: 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 13 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 

Функционална: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). 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. 
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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  

Функционална: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 

650/690 667/650 690/690 690/690 690/690 
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 

Функционална: 940 - Високо образовање  
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 
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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 2/108 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 

98/103 108/103 125/108 130/125 130/130 

евиденција 

Службе за 
друштвене 

делатности 

              

 

       

Пројекат: 0901-0026 Набавка грађевинског материјала за избегла лица на територији 

општине Лајковац 

Функционална: 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 
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1 

Побољшавање 

животног 
стандарда 

избеглих лица 

у области 
становања као 

и подизања 

здравствених 
услова живота 

ове циљне 

популације 

Број 

грађевинских 

пакета 

19 22 26 28 30 

1. "Уговор о додели 

помоћи" између 
општине Лајковац и 

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  

Функционална: 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 

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 

интернорасељених 
лица у области 

становања као и 

подизања 
здравствених 

услова живота ове 

циљне популације 

Број грађевинских 

пакета(кумулативно) 
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 

 Функционална: 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на 

другом месту 

Сврха: Обезбеђивање свеоубухватне помоћи у сврху стамбеног  збрињавања избеглих лица  
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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 

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 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  

Функционална: 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 

верификациј

е 

1 

Економско и 
материјално 

оснаживање 
породица 

интернорасељени

х лица 

Број додељених 
пакета 

помоћи(кумулатнивно

) 

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 
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корисника 

              

 

Пројекат: 0901-0030 Куповина сеоских кућа са окућницом за интерно расељена лица и 

куповина грађевинског материјала за адаптацију  

Функционална: 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 

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 

Функционална: 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 
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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 

навци ГМ" 

              

 

 

Пројекат: 0901-0032 Пружање услуге помоћ у кући одраслим и остарелим лицима 

Функционална: 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 

              

       

Пројекат 0901-0033 Куповина сеоске куће са окућницом и додаела једнократне помоћи у  

грађевинском материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће интерно 

расељених лица док су у расељеништву а која живе на територији општине Лајковац 

Функционална  070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на 

другом месту 
Сврха: Решавање стамбених потреба интерно расељених лица откупом сеоских кућа са окућницом и 

доделом пакета грађевинског материјала за  дораду и адаптацију истих 

Основ: Закон о избеглицама, ЛАП за решавање питања интерно расељена лица, "Уговор o сарадњи" 

бр.9-9/667 од 19.05.2017.год. 
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Опис: Пројекат обухвата доделу помоћи породицама интерно расељених лица док су у 

расељеништву а која живе на територији општине Лајковац кроз куповину сеоске куће са 

окућницом  и кроз набавку грађевинског материјала за поправку и адаптацију предметне 

сеоске куће са окућницом 

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 

Побољшање 
услова 

становања 

породица 
интерно 

расељених 

лица 

Број кућа 0 1 2 4 6 

1."Уговор о додели 
бесповратне помоћи за 

куповину сеоске куће са 

окућницом",                                                                            
2. "Уговор о купопродаји 

непокретности",                                        

3. "Уговор о набавци 
ГМ" 

Број додељених 

пакета ГМ 
0 1 2 4 6 

1."Уговор о додели 

бесповратне помоћи за 

куповину сеоске куће са 
окућницом",                                                                            

2. "Уговор о купопродаји 

непокретности",                                      
3. "Уговор о навци ГМ" 

 

Пројекат 0901-0034- Додела помоћи у виду грађевинског матреријала за поправку или 

адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници 

програма куповине куће са окућницом 

Функционална 070- Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на 

другом месту 

 
Сврха: Решавање стамбених потреба породица избеглица 

Основ: Закон о избеглицама, ЛАП за решавање питања избеглих и интерно расељена лица, 

"Уговор о сарадњи" 9-9/1730 од 18.12.2017.год. 

Опис: Додела помоћи  у грађевинском материјалу за завршетак започете градње или 

адаптацију неусловних стамбених објеката  и то: за изградњу/реконструкцију носеће 

конструкција (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, 

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 Kомесеријатом за избеглице и 

миграције Републике Србије за породична домаћинства која су били корисници  

програма куповине сеоске куће са окућницом 2014.год.  из средстава  буџета 

Републике  Србије и АП Војводине, 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 

Побољшање 

услова 

становања 
породица 

избеглица 

Број грађевинских 

пакета(кумулативно) 
0 1 1 1 1 

1."Уговор о додели 

бесповратне помоћи 

за куповину сеоске 
куће са окућницом",                                                                            

2. "Уговор о 

купопродаји 
непокретности",                                        

3. "Уговор о набавци 
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ГМ" 

Број новозбринутих 

породица ИРЛ 
0 1 1 1 1 

1."Уговор о додели 

бесповратне помоћи 
за куповину сеоске 

куће са окућницом",                                                                            

2. "Уговор о 
купопродаји 

непокретности",                                      

3. "Уговор о навци 
ГМ" 

 

Пројекат 0901-0035 Економско оснаживање интерно расељених лица кроз доходовне 

активности 

Функцонална 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на 

другом месту 
Сврха: Покретање самосталног посла и економских активности у циљу самозапошљавања 

ИРЛ 

Основ: ЛАП за решавање питања избеглих и интерно расељена лица, Уговор o сарадњи на 

реализацији помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу 

доходовних активности наш бр. 410-217/III-2018 

Опис: Додела помоћи за економско оснаживање интернорасељених лица кроз доходовне 

активности.  

Трајање пројекта: 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 

Побољшање 

услова 

становања 
породица 

избеглица 

Број додељених пакета 

помоћи 

(кумулатнивно) 

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 0901-0036  Куповина грађевинског материјала за завршетак или адаптацију 

стамбеног објекта за интерно расељена лица у циљу побољшања услова становања 

Функционална 070- Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на 

другом месту 

 
Сврха: Решавање стамбених потреба породица интернорасељених лица доделом помоћи у 

грађевинском материјалу 

Основ: Закон о избеглицама, ЛАП за решавање питања интерно расељена лица, Уговор о 

сарадњи 410-210/III- 2018 

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. 
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Трајање пројекта: 2018-2019 

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 

Побољшање 

услова 
становања 

породица 

избеглица 

Број грађевинских 

пакета(кумулативно) 
15 15 18 22 24 

1.  "Уговор о 

купопродаји 

непокретности",                                      
2. "Уговор о 

навци ГМ" 

Број новозбринутих 

породица ИРЛ 
15 15 18 22 24 

1.  "Уговор о 

купопродаји 
непокретности",                                      

2. "Уговор о 

навци ГМ" 

 

 

 

 

1801 Програм 12.  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 14665 12400 12300 12200 

Статистички 

 податци 

              

 

Програмска активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене 

заштите 

Функционална: 760 - Здравство некласификовано на другом месту   

       

Сврхa: Редовно одржавање објекта и опреме 

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 



 

 

144 

 

 

  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% 96,12% 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 

Функционална: 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 

Број опредељених 
пацијената у сеоским 

2792 2791 3000 3000 3000 
извештај дома 
здравља 
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заштите за све 

категоије 
становника 

амбулантама Лајковац 

Број прегледа од стране 

консултаната -
секундарна здравствена 

заштита 

3406 6107 7000 7000 7000 

извештај дома 

здравља 

Лајковац 

Број прегледаних 

неосигураних лица 
359 456 212 200 200 

извештај дома 
здравља 

Лајковац 

 

 

Пројекат 1801-0022 Реконструкција котларнице Дома здравља 

Функционална: 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 и информисање 
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 
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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 

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 

вреднос

т у 2017. 

години 

Циљан

а 

вреднос

т у 

2018. 

години 

Циљан

а 

вреднос

т у 

2019. 

години 

Циљан

а 

вреднос

т у 

2020. 

години 

Извор верификације 

1 

Подстица

ње 

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 Републички завод за 

статистику, 

Скупштунска одлука 
о оснивању установе 

Укупан број посетилаца 

на свим културним 

догађајима  који су 

одржани 

6945 7460 7440 7570 7770 
Евиденција установа 

културе 

Укупан број  установа, 
удружења и других 

субјеката у култури који 

добијају средства из 
буџета 

12 12 12 12 12 

Извештај општинског 

већа, евиденција 
одељења за општу 

управу 

               

  Циљ 

Индикатори  

Назив индикатора 

Вредност 

у базној 

години 

(2016) 

Очекива

на 

вреднос

т у 2017. 

години 

Циљан

а 

вреднос

т у 

2018. 

години 

Циљан

а 

вреднос

т у 

2019. 

години 

Циљан

а 

вреднос

т у 

2020. 

години 

Извор верификације 

2 

Остварив

ање 
јавног 

интереса 

из обласи 
информи

сања 

Број сати произведених 
и емитованих ТВ и 

радио садржаја који 

доприносе остварењу 
општег интереса 

128 169 169 169 169 

Извештаји по Уговору 

о реализацији 

пројекта 

              

              

 

 

 

Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе   

Функционална: 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, 
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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 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- Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 

Функционална: 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 

Љубица Новаковић, начелник општинске управе 
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спровођење 

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 

Унапређење 

разноврсности  
културне 

понуде 

Број програма и 

пројеката удружења 
грађана подржаних од 

стране града/општине 

11 4 8 8 8 
Извештај 
општинског већа 

број удружења који 

добијају средства из 

буџетa 

11 4 8 8 8 

Извештај 
општинског 

већа, евиденција 

одељења за 

општу управу 

              

 

Програмска активност: 1201-0003-Унапређење система очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа 

Функционална: 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. 
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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 

Функционална: 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 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 1284 1200 1300 1300 

Уговор са 

подносиоцима чији 

су пројекти 
одобрени. 

Број различитих 

тематских типова 

програма за боље 
информисање  

3 8 7 8 8 

Уговор са 

подносиоцима чији 

су пројекти 
одобрени. 



 

 

150 

 

              

 

 

Пројекат 1201-0021 Манифестација "Дани Лајковца"  

Функционална: 820- Услуге културе       

        
Сврха: Доступност културних садржаја свим старосним и социјалним групама становништва 

општине Лајковац 

Основ: Програм обележавања Градске славе 

Опис: Организовање мноштво културних,научних,едукативних ,музичких, традиционалних и 

етно програма током јула месеца поводом обележавања Градске славе Огњене Марије 

Трајање пројекта: 10 дана 20-30 јула 

Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

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 

1 

Развијање 

интересовања 

свих циљних 
група 

становништва 

за различите 
културне 

садржаје 

број 

различитих 
врста програма 

7 8 8 9 9 

извештај о 

реализацији 
програма 

број нових 

активних 
чланова у 

културним 

секцијама 

18 20 23 25 28 извесшај установе 

број програма 
који добијају 

традиционални 

карактер 

3 3 3 3 3 
упоредни извештај 

по годинам 

 

Пројекат: 1201-0022 Текуће поправке у културном центру-Биоскопска сала, доња 

галерија 

Функционална: 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 

услова рада 

проценат повећања 

посетилаца у односу 
5% 5,26% 16% 18% 20% 

извештај о 

реализацији 
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и пружања 

услуга 
корисницима 

на предходну годину програма 

број одржаних 

пројекција 
28 5 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 

Лајковац, Уговор о финансирању завршетка изградње комплекса спортског центра 

затвореног базена у Лајковцу са ЈП "Електропривреда Србије" Београд - огранак РБ 

Колубара Лазаревац 

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/Буџетс

ки 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 

верификације 

1 

Обезбеђење 

услова за 
бављење 

спортом свих 

грађана и 
грађанки  

града/општин

е 

Број спортских 
организација преко 

којих се остварује 

јавни интерес у 
области спорта 

32 34 33 33 33 

Решење 

општинског 

већа 

Број жена чланова 

спортских 
организација и 

удружења 

130 250 170 170 170 

Годишњи 

програм 
спортских 

организација 

Број спроведених 

акција, програма и 
пројеката који 

подржавају активно и  

рекреативно бављење 
спортом 

40 40 40 40 40 

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 

верификације 

2 

Активно 

партнерство 
субјеката 

омладинске 

политике у 
развоју 

омладинске 

политике и 
спровођењу 

омладинских 

активности, 
као и у 

развоју и 

спровођењу 

% укључених младих у 

омладинске програме / 
пројекте у односу на 

укупан број младих у 

локалној заједници 

28 27 28 28 28 

Евиденција 

координатора 
Канцеларије 

за младе, 

Статистика 

Регистрован број 

волонтера 
45 43 48 50 52 

Евиденција 
координатора 

Канцеларије 

за младе 
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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 

верификације 

3 

Стварање 

услова за 

унапређење и 

развој 

спортских 

активности 

кроз 

изградњу и 

опремање 

спортске 

инфраструкт

уре 

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 

Функционална: 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 

2 1 2 2 2 
Решење  
Општинског већа 
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којих се остварује 

јавни интерес у 
области спорта у 

граду/општини 

стране 

града/општине  

Број годишњих 
програма спортских 

организација 

финансираних од 
стране 

града/општине 

45 39 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 

Функционална: 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 

(2016.) 

Очекивана 

вредност у 

2017. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2018. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 

у 2020. 

години 

Извор 

верификације 

2 

Редовно одржавање 

спортских објеката од 

интереса за општину 

Број постојећих 

функционалних 

спортских 

5 5 8 9 9 
Евиденција 
одељења 
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објеката за које 

установа врши 
одржавање  

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 

Функционална: 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 1100 1500 2500 2500 

Евиденција 

координатора 

Канцеларије за младе 

Број младих 
жена 

укључених у 

програме 
КЗМ 

105 110 100 200 200 

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 

Функционална: 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, Стратегија развоја општине Лајковац и Уговор о финансирању завршетка 

изградње комплекса спортског центра затвореног базена у Лајковцу са ЈП 

"Електропривреда Србије" Београд - огранак РБ Колубара Лазаревац 

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 

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 

Планско 
подстицање и 

креирање услова за 

бављење спортом за 
све грађане и 

грађанке општине 

Лајковац 

Број 

изграђених 
затворених 

базена 

0 2 2 2 2 

окончана 

ситуација, 
записник о 

примопредаји 

Проценат 

реализације  
5% 60% 100% 100% 100% 

окончана 
ситуација, 

записник о 

примопредаји 

              

 

Пројекат: 1301-0033 Клизалиште 

Функционална: 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 за сезону 2017/18 је пренета обавеза, a  планирано је и 

уговарање клизалишта за сезону 2018/19 

Трајање пројекта: 2017-2019 

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  

Функционална: 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: Прикључак струје на свлачионицу 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 

Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан 

брисан Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан 

 Дужина 
кабла 

 0 0 250 0 0 

 Одељење за комунално-

стамбене и грађевинске 
послове“. 

 

 

Пројекат: 1301-0035 Завршетак радова на свлачионици у Непричави 
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Функционална: 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 Непричави, надзор над изградњом објекта и 

прикључак струје на свлачионицу у Непричави 

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 
0 672 677,58 0 0 

Одељење за 

комунално-

стамбену 

делатност 

керамичарски 

радови у м2 
0 243,15 243,15 0 0 

Одељење за 

комунално-

стамбену 

делатност 

              

 

Пројекат 1301-0036 Реконстукција и доградња свлачионице ФК Задругар 

Функционална: 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: Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу свлачионице ФК Задругар 

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  

развој 

спортских 
активности 

који 

поспешују 
дух 

омладине 

Израда идејног 
решења, ПГД, 

ПЗИ 

0 0 1 0 0 Рачун 

 

 

0602  Програм 15.  Опште улсуге локалне самоуправе 
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. 



 

 

157 

 

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) 

Очекивана 

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  

430125408.72 370000000 375000000 380000000 

Одлука о 
завршном 

рачуну буџета 

општине 
Лајковац 

Број донетих  
аката органа и 

служби 

града/општине 

712 3045 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** 

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 

Функционална: 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 
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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 43,32 78 80 82 

интерна 

евиденција 

служби у оквиру 

општинске 

управе 

Проценат попуњености 

радних места која 
подразумевају вођење 

управног поступка 

85.71 81,42 81.25 81.25 81.25 

Одсек за радне 

односе и лична 

стања грађана 

              

 

Програмска активност 0602-0002 Месне заједнице 

Функционална: 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 

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 

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 
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становништва 

деловањем 
есних заједница 

% средстава који 

се издваја за рад 
Месних заједница 

0.2 0.7 0.60 0.6 0.6 

Извештај 

председника месне 
заједнице 

              

 

Програмска активност: 0602-0003 Управљање јавним дугом 

Функционална: 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% 0,66% 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 

Функционална: 330 - Судови 

 
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 

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 

Заштита 
имовинских 

права и 

интереса  
града/општине 

Број решених предмета у 

односу на укупан број 
предмета на годишњем нивоу 

140 158 146 150 153 

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 75 79 81 83 

Извештај 

јавног 
правобраниоца 

              

 

Програмска активност: 0602-0009 Текућа буџетска резерва 
Функционална: 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 

Функционална: 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 

(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: 0602-0014 Ванредне ситуације 

Функционална: 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 
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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 61 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 

Функционална: 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 арима 

0 0 60 60 60 

Извештај одељења за 

ком.стамб. и 

грађ.послове 

              

 

Брисан Пројекат: 0602-0024 Санација дела фасаде на згради општине  

Функционална: 660 - Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 
Сврха: Брисан 

Основ: Брисан 

Опис: Брисан 

Трајање пројекта: Брисан 

Одговорно лице за 

спровођење пројекта: 

Брисан 

 
  Циљ* Индикатори** 



 

 

162 

 

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 Брисан 

Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан 

Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан Брисан 

              

 

2101 Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе 
Сврха: Обављање основних Функционална 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 

Функционална: 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 

 

  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  

171 158 163 170 180 

Службени 

гласних 

општине 

Број седница 
скупштине 

13 10 10 13 15 

Службени 

гласних 

општине 

Број седница 
сталних 

радних тела  

26 28 27 28 29 
Записници са 
седница 

радних тела 
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Програмска активност 2101-0002 Функционисање извршних органа 

Функционална: 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 

303 339 330 330 330 Службена евиденција  

Број 
седница 

извршних 

органа 

26 34 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 
339 330 330 330 

Службена 

евиденција  

Број седница 

извршних 
органа 

26 34 35 35 35 
Службена 

евиденција  

              

 

0501 Програм 17. Енергетска ефикасност 
Сврха: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења 
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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) 

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 

Повећање 

удела 
обновљиви

х 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 

Функционална:620 - Развој заједнице 
Назив 

организационе 

јединице/Буџетск

и 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 

      Татијана Панић 

 

____________________      ________________________ 

  

 


