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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ 
 
 

Информатор органа општине Лајковац је објављен на основу чл. 39 Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 
36/10) и Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Сл. 
гласник РС", бр. 68/10). 

 
Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања 
права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. 

 
Информатор издају органи општине Лајковац, а сврха његовог објављивања је информисање 
јавности о документима и информацијама које поседује или којима располаже општина 
Лајковац у оквиру делокруга свог рада. 

 
Овлашћено лице за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја је 
Љубица Новаковић, руководилац Одељења за општу управу и друштвене делатности, 
Општинске управе општине Лајковац. Телефон: 014/3432-760, e-mail: 
opstauprava@lajkovac.org.rs. 

 
За тачност и потпуност података у информатору, правилну израду и објављивање 
информатора и његово редовно ажурирање, одговорна је Љубица Новаковић, начелник 
Општинске управе општине Лајковац. 

 
Информатор је објављен и у електронској верзији путем објављивања на веб презентацији 
општине Лајковац, а заинтересованом лицу ће се без накнаде омогућити увид у Информатор 
и снимити екектронска верзија Информатора на медиј заинтересованог лица, односно дати 
му примерак Информатора, уз накнаду нужних трошкова. 

 
Информатор је први пут објављен марта 2006. године на интернет презентацији општине 
Лајковац, на адреси www.lajkovac.org.rs , под насловом "Информатор о раду општине 
Лајковац". 

 
Увид у информатор се може остварити у згради општине Лајковац, Омладински трг бр. 1, на 
другом спрату, канцеларијa бр.  209, где се може набавити и штампана копија 
информатора. Адреса са које се може преузети електронска копија информатора је 
www.lajkovac.org.rs. 

 
Последње ажурирање података објављених у Информатору обављено је у августу 2016. 
године. 

mailto:opstauprava@lajkovac.org.rs
http://www.lajkovac.org.rs/
http://www.lajkovac.org.rs/
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2. НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ 
 
 

Општина  Лајковац  је  јединица  локалне  самоуправе  у којој  грађани  остварују право  на 
локалну самоуправу, непосредно и преко својих слободно изабраних представника. 

 
Општина преко својих органа, у складу са Уставом и законом: 

 
1. доноси програме  развоја; 
2. доноси урбанистичке планове Општине; 
3. доноси буџет и завршни рачун; 
4. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање 

висине локалних такси и накнада; 
5. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и 

дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, 
производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски 
превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, 
одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, 
рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавне расвете, 
уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, 
материјалне и друге услове за њихово обављање; 

6. стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује 
висину накнаде за одржавање стамбених зграда; 

7. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке 
просторије у стамбеним зградама; 

8. доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење 
послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за 
уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 

9. доноси програме  и спроводи пројекте локалног економског  развоја и стара  се о 
унапређењу општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе; 

10. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину 
накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем 
пословног простора; 

11. стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите 
природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе 
и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и 
специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне 
средине; 

12. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и 
реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и 
некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу; 

13. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника; 
14. уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на 

територији општине, као и одређује делове обале и воденог простора на којима се 
могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти. 

15. оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног 
министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва; 

16. оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне 
здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и 
обезбеђује њихово функционисање; 
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17. оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово 
функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које 
оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање 
услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности 
установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља 
послове државног старатеља; 

18. организује вршење  послова у вези са  заштитом  културних добара  од значаја  за 
Општину, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства 
за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја 
за Општину и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе 
чији је оснивач; 

19. организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и 
ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица; 

20. доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се 
о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и 
одлучује о привођењу пашњака другој култури; 

21. уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и 
чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и 
водопривредне дозволе за објекте локалног значаја; 

22. стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са 
природним лековитим својствима; 

23. подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину 
боравишне таксе; 

24. стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно 
време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за 
њихов рад; 

25. управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о 
њиховом очувању и увећању; 

26. уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и 
егзотичних животиња; 

27. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса; 
28. образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује љихову 

организацију и рад. 
29. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним 

потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим 
грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим 
социјално-хуманитарним организацијама на својој територији.; 

30. подстиче и помаже развој задругарства; 
31. организује службу правне помоћи грађанима; 
32. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и 

колективних права припадника националних мањина и етничких група; 
33. утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на 

територији општине; 
34. стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно 

информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на 
територији Општине, оснива телевизијске и радио станице ради  извештавања на 
језику националних мањина који је у Општини у службеној употреби, као и ради 
извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када 
такво извештавање представља достигнути ниво мањинских права; 

35. прописује прекршаје за повреде општинских прописа; 
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36. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа 
и других општих аката из надлежности Општине; 

37. уређује организацију и рад мировних већа; 
38. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине; 
39. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане у складу са Уставом, 

Законом и Статутом; 
 

Поред напред наведених послова Општина обавља и друге послове од непосредног интереса 
за грађане и то: 

1. утврђује, наплаћује и контролише изворне приходе у складу са Законом; 
2. установљава јавна признања и додељује награде организацијама и појединцима за 

значајна остварења у области привреде, културе, спорта, уметничког стваралаштва, 
заштите животне средине, образовања и развоја комуналних делатности, просвете, 
предузетништва, развоја и еманципације Општине, промоције локалних вредности, 
хуманизације и толеранције у социјалним односима. 

3. сарађује са невладиним организацијама, хуманитарним и другим организацијама, ако 
је то у интересу грађана; 

4. сарађује са општинама и градовима других држава у складу са Законом; 
5. стара се и предлаже мере за уређење и одржавање спољњег изгледа стамбених и 

пословних објеката, зелених површина, дечјих игралишта и објеката јавне расвете; 
6. одређује мере за одржавање и уређење локалних и некатегорисаних путева, улица и 

других објеката од јавног значаја за локалну заједницу ; 

Општина преко својих органа и служби врши послове које јој повери Република Србија. 

Општина обавља као поверене послове, поједине послове инспекцијског надзора.  
 

Општина може поједине послове из своје надлежности поверити предузећу, месној 
заједници, предузетнику или организовати јавну службу, у складу са посебном одлуком коју 
доноси Скупштина општине. 



 

6 
 

3. ОРГАНИ ОПШТИНЕ И ЊИХОВА НАДЛЕЖНОСТ 
 
 
Послове Општине врше органи Општине у оквиру своје надлежности утврђене Законом и 
Статутом. Органи Општине су: 

- Скупштина општине 
- Председник Општине 
- Општинско веће 
- Општинска управa 
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3.1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти, 
утврђене Уставом, законом и Статутом општине. 

 
Скупштину општине чине  одборници, које бирају грађани  на непосредним  изборима,  тајним 
гласањем, у складу са законом и Статутом општине. 

 
Скупштина општине има 35 одборника. 

Одборници се бирају на четири године. 

Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен Законом. 
 

Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада 
мирују му док траје његов одборнички мандат. 

 
Даном  потврђивања   одборничког   мандата  лицима  која  је  именовала,   односно  поставила 
Скупштина општине, престаје функција на коју су именовани, односно постављени. 

 
Скупштина општине, у складу са законом: 

 
1. доноси Статут општине и Пословник о раду Скупштине општине; 
2. доноси буџет и завршни рачун Општине; 
3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине 

локалних такси и накнада: 
4. доноси програм развоја Општине и појединих делатности; 
5. доноси урбанистички план Општине и уређује коришћење грађевинског земљишта; 
6. доноси прописе и друге опште акте; 
7. расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се 

о   предлозима садржаним у грађанској иницијативи и  утврђује  предлог  одлуке  о 
самодоприносу; 

8. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације утврђене Статутом општине и 
врши надзор над њиховим радом; 

9. именује и разрешава управни и надзорни одбор, директоре јавних предузећа, установа, 
организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са 
законом; 

10. бира и разрешава председника Скупштине општине и заменика председника Скупштине 
општине; 

11. поставља и разрешава секретара Скупштине општине; 
12. бира и разрешава председника Општине и на предлог председника Општине бира заменика 

председника Општине и чланове Општинског већа; 
13. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону; 
14. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 
15. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 
16. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 
17. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 
18. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу; 
19. даје сагласност на употребу имена грба и другог облежја Општине; 
20. обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом; 
21. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 
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Поред  напред  наведених  послова  Скупштина  општине  обавља  и  друге  послове  предвиђене 
Статутом и то: 

1. разматра извештаје и даје сагласност на програм рада корисника буџета; 
2. доноси  одлуку  о  успостављању  сарадње  и  удруживању  са  градовима,  општинама, 

удружењима и невладиним организацијама; 
3. доноси општа акта којима одређује мере за одравање и уређење локалних и 

некатегорисаних путева, улица и других објеката од јавног значаја за локалну заједницу; 
4. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије 

општине; 
5. оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности; 

 
Радна тела дају мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине, и 
обављају друге послове утврђене Статутом општине. 

 
Стална радна тела су Савети и Комисије. Савети имају од 7 до 11 чланова, Комисије имају 5 
чланова. Савети Скупштине су: 
- Савет за буџет и финансије, 
- Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине, 
- Савет за пољопривреду и село, 
- Савет за друштвену бригу о деци омладину и спорт, 
- Савет за националне мањине, 
- Привредно-економски савет, који има 11 чланова, 
- Локални савет за запошљавање општине Лајковац, 
- Савет за здравље општине Лајковац 
- Савет за борбу против наркоманије 

 
Комисије Скупштине су: 
- Комисија за статутарна питања, и нормативна акта, 
- Комисија за кадровска и административна питања и радне односе, 
- Мандатно - имунитетска комисија, 
- Комисија за представке и жалбе, 
- Комисија за планове СО Лајковац, 
- Општинска изборна Комисија, 
- Комисија за именовање СО Лајковац. 

Председника и чланове радних тела бира и Скупштина општине из реда одборника. 

Изузетно за поједина радна тела чланови се могу бирати из реда грађана. 

Скупштина општине Лајковац има 35. одборника и то: 
- 4 одборника Патриотски блок Лајковац, Демократске странке Србије и Двери, 
- 4 одборника Демократске странке, 
- 8 одборника Социјалистичке партије Србије и Јединствене Србије, 
- 17 одборника Српске напредне странке, 
- 2 одборника Српске радикалне странке 

 
Од укупно 35. одборника у Скупштини општине, 9 су жене, што чини преко 25% од укупног 
састава. 
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ИЗВОД ИЗ ПОСЛОВНИКАО РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
("Сл. гласник Општине Лајковац", бр. 14/08) 

 
V СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

 
1. Припремање и сазивање седнице 

 
Чл. 67. 

 
О припремању седнице стара се председник Скупштине, уз стручну помоћ секретара Скупштине.   
У поступку припреме седнице, у делу који се односи на предлагање дневног реда, председник 
Скупштине сарађује са шефовима одборничких група. 

 
Чл. 68. 

 
Седницу Скупштине сазива председник Скупштине по потреби, а најмање једном у три месеца. 
Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев председника Општине, Општинског 
већа или једне трећине одборника, у року од 7 дана од дана подношења захтева, тако да дан 
одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева. 
Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из става 2 овог члана, седницу може 
заказати подносилац захева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева. 
Подносилац захтева може поводом истог питања само једном сазвати седницу. 

 
Чл. 69. 

 
Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не постоји 
кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина. 

 
Чл. 70. 

 
Седница Скупштине сазивају се писаним путем. 
Позив за седницу садржи место, време одржавања седнице, и предлог дневног реда. 
Позив за седницу доставља се одборницима најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице. 
Када постоје оправдани разлози, који морају бити образложени, овај рок може бити и краћи. 
Уз позив за седницу одборницима се доставља материјал који се односи на предложени дневни 
ред, и записник са претходне седнице. Изузетно, материјал за седницу се одборницима може 
уручити непосредно пред одржавање седнице и на самој седници. 
Материјал за седницу и позив достављају се и председнику Општине, заменику председника 
Општине, члановима Општинског већа, начелнику Општинске управе, руководиоцима одељења и 
шефовима служби Општинске управе, као и другим државним органима и службама у зависности 
од питања која се на тој седници разматрају. 
Позив за седницу Скупштине обавезно се доставља средствима јавног информисања. 

 
2. Дневни ред и отварање седнице 

Члан 71. 
 

Дневни ред седнице предлаже председник Скупштине на основу извештаја секретара Скупштине о 
пристиглим предлозима за разматрање. 
Кад председник Општине сазива седницу Скупштине, председник Општине предлаже дневни ред 
седнице. 
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Кад седницу сазива Општинско веће, Општинско веће предлаже дневни ред седнице. 
Кад седницу сазива једна трећина одборника, једна трећина одборника предлаже дневни ред 
седнице. 
Захтев за сазивање седнице са предложеним дневним редом стручна Служба доставља 
одборницима. 
Предложени дневни ред садржи све предлоге овлашћених предлагача који су достављени до 
момента заказивања седнице. 
Уз предлоге да се одређена питања и предлози уврсте у дневни ред, достављају се предлози аката 
(општи и појединачни) са образложењем, у облику у коме их Скупштина доноси. 
Предлози који немају карактер општег, односно појединачног акта, као што су препоруке, 
извештаји, планови, програми и слично, подносе се у облику у коме их Скупштина разматра. 

 
Члан 72. 

 
Седницом  председава  председник  Скупштине,  а  у  случају  његове  спречености  или 

одсутности председава заменик председника Скупштине. 
 

3. Ток седнице 
 

Члан 73. 
 

Пошто отвори седницу, председник Скупштине, на основу извештаја секретара Скупштине, 
утврђује да ли седници присуствује довољан број одборника за пуноважно одлучивање, односно да 
ли постоји кворум. 
Утврђени кворум валидан је до утврђивања новог. 
За пуноважан рад и одлучивање на седници потребно је присуство већине одборника. Ако се 
утврди да већина није присутна, председник Скупштине одлаже седницу за одговарајући сат или 
дан. О одлагању седнице одсутни одборници се обавештавају писаним путем. 
Ако председник Скупштине изрази сумњу да седници не присуствује већина одборника, наложиће 
прозивање или пребројавање. Прозивка или пребројавање извршиће се и кад то затражи неки од 
одборника. Прозивање на седници врши секретар Скупштине. 

 
Члан 74. 

 
Пре преласка на утврђивање дневног реда, усваја се записник са претходне седнице. 
По примедбама на записник не може се отварати расправа. 
Одборник може затражити да му се за следећу седницу припреми део записника са седнице који је 
оспорио, под условима из члана 97. овог Пословника. 

 
Члан 75. 

 
После усвајања записника са претходне седнице, приступа се утврђивању дневног реда.   
Општинско веће, радна тела Скупштине, сваки одборник, најмање 5% бирача путем грађанске 
иницијативе, односно други овлашћени предлагачи у складу са општим актима Скупштине могу 
предложити да се у дневни ред, поред предложених, унесу и друга питања и предлози аката за које 
сматрају да су хитни, с тим да предлог акта мора бити сачињен у складу са чланом 99. овог 
Пословника. 
Предлагач је дужан да хитност разматрања образложи. 
О предлозима за измене и допуне предложеног дневног реда не води се расправа. 
На истој седници не може се више пута износити исти предлог за допуну предложеног дневног 
реда. 
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Одборници се посебно изјашњавају прво о сваком предлогу за измену и допуну предложеног 
дневног реда, и то по редоследу предлагања, а затим о предложеном дневном реду у целини. 
Дневни ред се утврђује већином гласова присутних одборника. 

 
Члан 76. 

 
После утврђивања дневног реда прелази се на расправу о појединим тачкама по утврђеном 
редоследу. 
Скупштина може, у току седнице, без расправе, извршити измене у редоследу разматрања 
појединих тачака дневног реда, на предлог председника Скупштине, сваког одборника и 
Општинског већа. 
О поднетом предлогу Скупштина се изјашњава јавним гласањем. 
Поводом сваке тачке дневног реда расправља се док има пријављених говорника. 
По закључењу расправе о појединој тачки предлагач, односно овлашћени представник предлагача 
има право на завршну реч, а расправа се о истој тачки не може поново отворити. 

 
Члан 77. 

 
На седници Скупштине има право да говори сваки одборник, члан Општинског већа, председник 
Општине, односно заменик председника Општине, начелник и заменик начелника Општинске 
управе и предлагач, односно представник предлагача. 
Скупштина може одлучити да о одређеним питањима саслуша представнике појединих предузећа, 
јавних служби, органа и организација, као и поједине грађане. 
Нико не може приступити говорници док му председник Скупштине то не дозволи. 
Ако председник Скупштине жели да учествује у расправи, препушта председавање заменику 
председника Скупштине и излази за говорницу. На исти начин председник Скупштине остварује 
право на реплику. По завршеном учешћу у расправи, председник Скупштине наставља са 
председавањем седницом. 
На седници Скупштине може да говори само учесник коме је председник Скупштине дао реч. 

 
Члан 78. 

 
Пријава за реч подноси се председнику Скупштине чим расправа почне и може се подносити све 
до њеног закључења. 
Председник Скупштине даје говорницима реч по редоследу пријављивања. 
Председник Скупштине може преко реда дати реч предлагачу, односно представнику предлагача. 
Кад председник Скупштине оцени да ће расправа о појединим питањима дуже трајати, или кад је 
пријављен већи број говорника, може предложити да се ограничи трајање говора сваког учесника у 
претресу,  сем  говора  предлагача,  односно  представника  предлагача,  секретара  Скупштине  и 
председника Општине и да сваки учесник у претресу говори само једанпут. 
Ограничење трајања говора може предложити и сваки одборник. 
Кад је трајање говора ограничено, председник Скупштине ће у случају прекорачења одређеног 
времена опоменути говорника да је време протекло, а ако овај у току наредног минута не заврши 
говор одузеће му реч. 

 
Члан 79. 

 
Говорник у расправи о истом питању може добити реч само једанпут. 
Говорник може да добије реч по други пут тек пошто се исцрпи листа говорника који говоре први 
пут и када председник Скупштине оцени да питање које је на дневном реду није довољно 
расправљено. 
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Председник Општине, заменик председника Општине и секретар Скупштине у свим питањима, 
чланови Општинског већа у питањима за која су задужени, као и предлагач, односно представник 
предлагача, имају право да добију реч увек када је затраже, и на њих се не односи ограничење у 
погледу трајања излагања. 
Шеф одборничке групе који жели да изнесе став те групе о питању које је на дневном реду, има 
право да добије реч преко реда, с тим што не може говорити дуже од времена одређеног за 
излагање, ако је то време ограничено, односно више од једанпут о истом питању. 
Шеф одборничке групе дужан је да нагласи да иступа у том својству. 

 
Члан 80. 

 
Одборници су дужни да поштују достојанство Скуштине. 
Одборници су дужни да се обраћају једни другима са уважавањем. 
Није дозвољено коришћење увредљивих израза, нити изношење чињеница и оцена које се односе 
на приватни живот других лица. 

 
Члан 81. 

 
Уколико се одборник у свом излагању на седници Скупштине увредљиво изрази о другом 
одборнику односно другом лицу које присуствује седници, наводећи његово име или функцију, 
односно погрешно протумачи његово  излагање,  одборник, односно  лице на које се излагање 
односи, има право на реплику. 
Уколико се увредљиви изрази односе на одборничку групу, односно политичку странку чији 
одборници припадају тој одборничкој групи, у име одборничке групе право на реплику има шеф 
одборничке групе. 
Председник Скупштине може ускратити право на реплику уколико  оцени да нису испуњени 
услови из става 1. и 2. овог члана. 

Реплика не може трајати дуже од три минута. 
Реплика на реплику није дозвољена. 

 
Члан 82. 

 
Одборнику који затражи да говори о повреди овог Пословника председник Скупштине даје реч 
чим је затражи, а по завршеном излагању претходног говорника. 
Одборник је дужан да наведе која је одредба овог Пословника по његовом мишљењу повређена, да 
је цитира и образложи у чему се састоји повреда, с тим што може говорити најдуже три минута. 
Председник Скупштине је дужан да да објашњење поводом изречене примедбе. 
Ако одборник и после објашњења председника Скупштине остане при тврдњи да је Пословник 
повређен, Скупштина ће, без претреса, одлучити о том питању гласањем. 

 
Члан 83. 

 
Говорник може говорити само о питању које је на дневном реду. 
Ако се говорник удаљи од дневног реда, председник Скупштине ће га опоменути и позвати да се 
држи дневног реда. Уколико одборник и поред опомене настави да говори, председник Скупштине 
ће му одузети реч. 
Говорника може прекинути или опоменути на ред само председник Скупштине. 
Није дозвољено ометање говорника добацивањем или коментарисањем излагања, нити други 
поступком којим се омета слобода говора. 
Председник Скупштине је дужан да се брине да говорник не буде ометан у свом излагању. 
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4. Одлучивање 
 

Члан 84. 
 

Скупштина о сваком предлогу који је стављен на дневни ред седнице одлучује после расправе, 
осим у случајевима у којима је овим Пословником одређено да се одлучује без расправе. 
Председник Скупштине може одредити паузу у раду седнице Скупштине да би се извршиле 
потребне консултације или прибавило мишљење. 
Пре или после расправе Скупштина може одлучити да се поједино питање скине са дневног реда 
или да се врати одговарајућем предлагачу на даље проучавање, измену или допуну. 

 
Члан 85. 

 
После закључене расправе прелази се на гласање о предлогу. 
О предлогу се гласа у целини. 
Ако је стављен амандман, прво се гласа о амандману, а затим о предлогу у целини. 

 
Члан 86. 

 
Скупштина одлучује већином гласова присутних одборника. 
Изузетно од става 1. овог члана, Скупштина, већином од укупног броја одборника: 

1) доноси Статут, 
2) доноси буџет, 
3) доноси програм развоја Општине и појединих делатности, 
4) доноси урбанистичке планове, 
5) доноси просторне планове, 
6) доноси одлуку о расписивању референдума, 
7) доноси одлуку о јавном задуживању Општине, 
8) доноси одлуку о оснивању и укидању месне заједнице, 
9) одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и Статутом. 

 
Члан 87. 

 
Гласање на седници Скупштине је јавно, осим ако законом, Статутом, овим Пословником или 
одлуком Скупштине није одређено да се гласа тајно. 
Одборници  гласају  изјашњавањем  ''за''  предлог  или  ''против''  предлога  или  се  уздржавају  од 
гласања. 

 
Члан 88. 

 
Јавно гласање се врши дизањем руке или поименично-прозивком. 
Када се гласа дизањем руке, председник Скупштине прво позива да се изјасне одборници који 
гласају "за", затим они који гласају "против" и најзад, одборници који су уздржани. 
Пребројавање гласова у току гласања врши запослени који обавља административно - стручне 
послове у Служби за скупштинске послове. 
Податке о бројању запослени из претходног става јавно саопштава председнику Скупштине. 
Председник Скупштине објављује резултате гласања, тако што саопштава колико је одборника 
гласало ''за'', колико ''против'' и колико је било уздржано и констатује да ли је предлог усвојен или 
не. 
Поименично се гласа тако што одборници по прозивци секретара Скупштине изјављују да гласају 
"за" или "против" или да су уздржани. 
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Ако  председник Скупштине,  шеф  одборничке групе или  неки од одборника изрази  сумњу  у 
тачност бројања, гласање се понавља поименично – прозивком. 

 
Члан 89. 

 
Скупштина може одлучити да гласање буде тајно, на предлог једног одборника. 
Тајно гласање врши се на гласачким листићима који су исте величине, облика и боје и оверени 
печатом Скупштине, заокруживањем ''за'' или ''против'' предлога. 
Сваки одборник по прозивци добија гласачки листић. 
Неважећим гласачким листићима сматрају се они из којих се не може тачно утврдити да ли је 
одборник гласао "за" или "против" предлога, односно на који се начин изјаснио. 

 
Члан 90. 

 
Тајним гласањем руководи председник Скупштине, а помажу му секретар Скупштине и по један 
одборник из две највеће одборничке групе у Скупштини. 
По завршеном гласању председник Скупштине објављује резултате гласања и констатује да ли је 
предлог усвојен или не. 

 
5. Одржавање реда на седници 

 
Члан 91. 

 
О реду на седници Скупштине стара се председник Скупштине. 
Због  повреде  реда  на  седници  председник  Скупштине  може  да  изрекне  меру  упозорења  и 
одузимања речи. 
Скупштина, на предлог председника Скупштине, може да изрекне меру удаљења са седнице. 

 
Члан 92. 

 
Мера упозорења изриче се одборнику: 

- који је пришао говорници без дозволе председника Скупштине, 
- који је почео да говори пре него што је затражио и добио реч, 
- који је прекорачио време одређено за излагање, ако је то време ограничено, 
- који говори о питању које није на дневном реду, 
- који прекида говорника у излагању или добацује, односно омета говорника, или на други 

начин угрожава слободу говора, 
- који износи чињенице и оцене које се односе на приватни живот других лица, 
- који употребљава псовке или увредљиве изразе, 
- који другим поступцима нарушава ред на седници или поступа противно одредбама овог 

Пословника. 
 

Члан 93. 
 

Мера одузимања речи изриче се одборнику коме је претходно изречена мера упозорења, а који и 
после тога чини повреду из члана 92. овог Пословника. 
Одборник коме је изречена мера одузимања речи, дужан је да се без одлагања удаљи са говорнице, 
у супротном, председник Скупштине може да искључи озвучење, а по потреби одреди паузу. 
Мера одузимања речи не односи се на право одборника на реплику у даљем току седнице. 

 
Члан 94. 
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Мера удаљења са седнице изриче се одборнику који и после изречене мере одузимања речи, омета 
или спречава рад на седници, не поштује одлуку председника Скупштине о изрицању мере 
одузимања речи или наставља да чини друге прекршаје у смислу члана 92. овог Пословника, као и 
у другим случајевима одређеним овим Пословником. 
Мера удаљења са седнице може се изрећи одборнику и без претходно изречених мера, у случају 
поступања којим се угрожава физички или морални интегритет учесника седнице. 
Одборник може бити удаљен само са седнице на којој је повредио ред. 
Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице дужан је да се одмах удаљи из сале у којој се 
одржава седница. 
Ако председник Скупштине редовним мерама не може да одржи ред на седници, одредиће кратак 
прекид седнице, у трајању потребном да се успостави ред и обезбеде услови за наставак седнице. 

 
Члан 95. 

 
Одредбе о одржавању реда на седници Скупштине, садржане у члановима 91. до 94. овог 
Пословника, примењују се и на све друге учеснике у раду седнице Скупштине. 

 
6. Записник 

 
Члан 96. 

 
О раду на седници Скупштине води се записник.  
О вођењу записника стара се секретар Скупштине. 
Записник потписују председавајући Скупштине, секретар Скупштине и записничар. 
У записник се обавезно уноси: време и место одржавања седнице; име председавајућег и 
записничара; имена оправдано и неоправдано одсутних одборника; имена лица која су 
присуствовала седници по позиву и као гости; кратак ток седнице са назнаком питања о којима се 
расправљало и одлучивало и именима говорника; резултат гласања о појединим питањима; назив 
свих аката донетих на седници; изречене мере на седници. 
Председник Скупштине формулише поједине закључке који се уносе у записник. 
Право на формулацију својих предлога и мишљења има и сваки говорник. 
Битни делови изјаве одборника, који је на седници издвојио мишљење, уносе се у записник на 
његов захтев. 
Оригинал записника чува се у документацији Скупштине, а препис записника доставља се 
одборницима уз позив за наредну седницу. 

Тонски запис и стенографске белешке 
 

Члан 97. 
 

Потпуни ток седнице Скупштине снима се аудио техником. 
Тонски  запис  садржи  комплетан  ток  седнице,  односно  говоре,  изјаве  и  извештаје  како  су 
изложени, дати или поднети. 
Сваки  говорник  има  право  да,  на  лични  захтев,  оствари  увид  у  тонски  запис  са  седнице 
Скупштине. 
Сваки говорник има право да текст свог излагања, или његов део, добије у писаном облику, 
веродостојно пренет из тонског записа. 
Секретар Скупштине стара се да се текст излагања, или његов део, благовремено сачине и да се 
сваком говорнику, на његов захтев, обезбеди право на ауторизацију. 
Тонски запис служи, по правилу, за рад Службе за скупштинске послове. 
Јавно коришћење у писаном облику излагања, или дела излагања говорника, који је своје излагање 
ауторизовао, одобрава секретар Скупштине. 
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На седници Скупштине могу се водити и стенографске белешке. 
 
 
 

VI ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКА И ДРУГИХ АКАТА У СКУПШТИНИ 
 

1. Акти које доноси скупштина 
 

Члан 98. 
 

Скупштина доноси: Статут, одлуку, програм, план, решење, закључак, пословник, препоруку, 
друге акте у складу са законом, Статутом и овим Пословником и даје аутентично тумачење 
прописа чији је доносилац. 

 
 
 

2. Предлагање одлуке 
 

Члан 99. 
 

Предлог одлуке може да поднесе Општинско веће, радна тела Скупштине, сваки одборник, 
најмање 5% бирача путем грађанске иницијативе, односно други овлашћени предлагачи у складу 
са општим актима Скупштине. 
Предлог одлуке подноси се у облику у коме се одлука доноси и мора бити образложен. 
Образложење мора да садржи правни основ и разлоге за доношење одлуке, објашњење циља који 
се жели постићи и образложење конкретних решења. 

 
Члан 100. 

 
Општинско веће и радна тела Скупштине, могу предложити Скупштини да прихвати предлог 
одлуке у целини, или предложити да Скупштина донесе одлуку у тексту измењеном, делом или у 
целини, у односу на текст који је поднео предлагач, или да предлог одлуке не прихвати. 

 
Члан 101. 

 
Претрес предлога одлуке у Скупштини почиње извештајем известиоца, потом се предлог претреса 
у начелу, а затим у појединостима. 
Предлагач одлуке, односно представник предлагача, може, на почетку расправе, да изложи 
допунско образложење предлога. Он има право да учествује у расправи све до њеног закључења, 
да даје објашњења и износи своје мишњење. 
По окончању расправе, предлагач, односно представник предлагача има право на завршну реч. 

 
Члан 102. 

 
Предлагач одлуке има право да повуче предлог одлуке пре почетка гласања о предлогу одлуке у 
целини. 
Кад се заврши претресање предлога одлуке, и кад је завршено гласање о предложеним 
амандманима ако их је било, прелази се на гласање о предлогу одлуке у целини. 
Предлог одлуке усвојен је када  га Скупштина, према одредбама овог Пословника, изгласа у 
целини. 
Текст одлуке који је усвојила Скупштина проглашава председник Скупштине. 

 
Члан 103. 
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При предлагању других аката из члана 98. овог Пословника сходно се примењују одредбе овог 
Пословника о доношењу одлука. 

 

3. Амандман 
 
 

Члан 104. 
 

Предлог за измену и допуну предлога одлуке подноси се у облику амандмана. 
Амандман се подноси председнику Скупштине у писаном облику и мора бити образложен. 
Амандман може поднети: Општинско веће, радна тела Скупштине, сваки одборник, најмање 5% 
бирача путем грађанске иницијативе, односно други овлашћени предлагачи у складу са општим 
актима Скупштине. 
Амандман се подноси пре седнице, а изузетно на седници о предлогу који је поднет на седници. 
Амандман садржи: назив предлога одлуке на који се амандман односи, текст измена односно 
допуна предлога у целости, образложење са назначеним разлозима за подношење амандмана и 
назив односно име подносиоца амандмана. 
Пре гласања о амандману о њему ће се обавезно изјаснити предлагач одлуке, односно представник 
предлагача. 
Амандман са којим се сагласи предлагач одлуке, постаје саставни део предлога одлуке, и о њему 
Скупштина посебно не одлучује. 
Ако  се  предлагач  одлуке  у  начелу  не  сложи  са  формулацијом  амандмана,  предложиће  нову 
формулацију. 
Ако подносилац амандмана прихвати нову формулацију, амандман постаје саставни део предлога 
одлуке, и о њему Скупштина посебно не одлучује. 
Ако подносилац не прихвати нову формулацију, онда Скупштина прво гласа о амандману у тексту 
како га је формулисао подносилац. 
Подносилац амандмана не може подносити више амандмана на исти члан предлога одлуке. 

 
Члан 105. 

 
О амандманима се гласа према редоследу чланова предлога одлуке на коју се односе. 
Ако је поднето више амандмана на исти члан предлога одлуке, прво се одлучује о амандману 
којим се предлаже брисање одредбе тог члана, а затим о амандману којим се предлаже измена 
целог члана. 
О амандманима на одлуку одлучује се истом већином гласова која је потребна за доношење 
одлуке. 
Прихваћени амандмани постају саставни део предлога одлуке. 

 
4. Аутентично тумачење 

 
Члан 106. 

 
Предлог за доношење аутентичног тумачења прописа чији је доносилац Скупштина, може поднети 
свако правно или физичко лице. 
Предлог из става 1. овог члана подноси се у писаном облику и мора бити образложен. 
Скупштина, на предлог Општинског већа, даје аутентично тумачење прописа чији је доносилац, по 
поступку предвиђеном овим Пословником за доношење одлука. 
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5. Хитан поступак 
 

Члан 107. 
 

Ако за доношење појединог акта постоји неодложна потреба или ако би недоношење таквог акта у 
одређеном року имало или могло имати штетне последице по интересе грађана или правних лица, 
односно за обављање послова из надлежности Општине, предлог акта може се изнети Скупштини 
на разматрање и одлучивање без претходног разматрања у радним телима Скупштине. 
Када предлаже хитан поступак, предлагач акта мора образложити разлоге због којих тражи хитан 
поступак. 

Члан 108. 
 

О предлогу за уношење у дневни ред седнице акта по хитном поступку одлучује се без расправе. 
Пре гласања о том питању Скупштина ће саслушати образложење предлагача. 
Ако Скупштина усвоји предлог да се акт разматра по хитном поступку, предлог акта се уноси у 
дневни ред исте седнице. 
Скупштина може у току седнице затражити хитно мишљење надлежног радног тела Скупштине и 
Општинског већа када оно није предлагач. 
Предлог акта који се доноси по хитном поступку мора се доставити одборницима најкасније до 
почетка седнице. 

 
6. Скраћени поступак 

 
Члан 109. 

 
По скраћеном поступку одлучује се без претходне расправе. 
По  скраћеном  поступку Скупштина  може  одлучивати  о  појединачним  конкретним  актима,  у 
случајевима: 

- подношења оставке изабраних, именованих и постављених  лица у органима локалне 
самоуправе, 

- подношења оставке или истека мандата члановима органа управљања предузећа, установа 
и организација чији је оснивач Скупштина, у складу са законом, 

- подношења оставке  или истека мандата члановима других  органа  у које Скупштина 
именује своје представнике, у складу са законом и посебним одлукама Скупштине. 

 
Члан 110. 

 
После утврђивања дневног реда, на предлог председника Скупштине или неког од одборника, 
Скупштина издваја тачке дневног реда о којима ће одлучивати по скраћеном поступку.   
Председник Скупштине појединачно ставља на гласање предлоге о којима ће се одлучивати по 
скраћеном поступку, и о њима се Скупштина изјашњава јавним гласањем.. 

 
7. Потписивање и објављивање аката 

 
Члан 111. 

 
Акте донете на седници Скупштине потписује председник Скупштине. 
Изворник акта поднетог на потпис председнику Скупштине својим потписом претходно оверава 
секретар Скупштине. 

 
Члан 112. 
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Изворник акта у тексту који је усвојен на седници Скупштине, потписан од стране председника 
Скупштине и оверен печатом Скупштине, чува се у документацији Скупштине. 
На основу изворника акта сачињавају се отправци акта који су истоветне садржине као изворник 
акта. 
О изради изворника аката и њихових отправака, о чувању изворника аката и њиховој евиденцији, 
објављивању аката и њиховом достављању заинтересованим органима и организацијама стара се 
секретар Скупштине и Служба за скупштинске послове. 

 
Члан 113. 

 
Акти из члана 98. овог Пословника објављују се у "Службеном гласнику општине Лајковац", у 
складу са посебном одлуком Скупштине. 

 
IX ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА 

 
Члан 121. 

 
Одборник је дужан да учествује у раду Скупштине и њених радних тела чији је председник или 
члан. 
О спречености да присуствује седници Скупштине одборник је дужан да обавести председника 
Скупштине. 
Председник Скупштине може да одобри одборнику одсуство са седнице,  о  чему обавештава 
Скупштину. 

 
Члан 122. 

 
Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог 
мишљења или давања гласа на седници Скупштине и радних тела. 

 
Члан 123. 

 
Одборник има право да буде обавештаван о свим питањима чије му је познавање потребно ради 
вршења функције одборника. 
Одборник има право да од председника Скупштине, секретара Скупштине, председника сталних 
радних тела Скупштине и начелника Општинске управе тражи обавештења и објашњења о 
питањима која се односе на послове из оквира њихових права и дужности, а која су му потребна за 
вршење функције одборника. 

Члан 124. 
 

Одборник има право да постави одборничко питање. 
Одборник може поставити одборничко питање између две седнице, у писаном облику, непосредно 
председнику Скупштине, или га  може, у усменом  или писаном  облику, поставити на  крају 
седнице Скупштине, односно пошто Скупштина оконча рад по свим тачкама дневног реда. 

 
Члан 125. 

 
Приликом постављања одборничког питања, одборник треба да се изјасни да ли жели да се на 
питање одговори усмено или у писаном облику, непосредно њему ван седнице или на седници 
Скупштине. 
На питање које је постављено између две седнице, одговор се, по правилу, доставља на првој 
наредној седници. 
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Ако то није могуће због потребе прикупљања података и информација или из других разлога, 
представник органа или радног тела на које се питање односи има право да затражи да Скупштина 
одреди дужи рок за припрему одговора. 
На одборничко питање постављено на седници одговара се, ако је могуће, на истој седници, а ако 
то није могуће, на првој наредној седници. 
Када се одговор на одборничко питање не даје на истој седници на којој је питање постављено, 
одговор се по правилу, даје у писаном облику одборнику који је одборничко питање поставио. 
 На захтев одборника који је питање поставио, одговор се доставља свим одборницима. 
 

Члан 126. 
 

Поводом добијеног одговора, одборник који је поставио питање, као и сваки одборник, може 
предложити да се о питању на које се одговор односи отвори расправа. 
О предлогу из става 1. овог члана одлучује Скупштина. 
Када одборници прихвате да се о питању на које се односи одговор води расправа, то питање се 
увршћује у дневни ред наредне седнице као последња тачка дневног реда, ако Скупштина не 
одлучи другачије. 
 

Члан 127. 
 

Општинска управа обезбеђује, у оквиру својих задатака, услове за вршење функције одборника и 
на њихово тражење, пружа им стручну помоћ у изради предлога које они подносе Скупштини и 
радним телима Скупштине. 
 

Члан 128. 
 

Одборник има право на накнаду трошкова за обављање одборничке функције и друга примања 
која утврђује Скупштина посебном одлуком. 
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3.2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
 
Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, 
тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. 
Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да 
обавља своју дужност. 
Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине. 
Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда 
одборника, кога бира Скупштина општине на исти начин као председника Општине. 
 

Неспојивост функција 
 

 
 
Председнику  Општине  и  заменику  председника  Општине  избором  на  ове  функције  престаје  мандат 
одборника у Скупштини општине. 
Председник Општине и заменик председника Општине су на сталном раду у Општини. 
 

 
 

Надлежност 
 
 
 

Председник Општине врши послове утврђене чланом 44. Закона о локалној самоуправи, и то: 
1) представља и заступа Општину; 
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина; 
3) наредбодавац је за извршење буџета; 
4) усмерава и усклађује рад Општинске управе; 
5) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком 

 
6) врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине. 

Поред послова из става 1. тачке  1) до 6) овог члана, председник Општине обавља и друге послове 
утврђене овим Статутом, и то: 

1) подноси извештај Скупштини о извршењу буџета, 
2) одлучује о узимању краткорочних кредита за финансирање дефицита текуће 

ликвидности, који настаје услед неуравнотежености кретања прихода и расхода буџета, у складу са 
одредбама закона којим се утврђује јавни дуг, 

3) одлучује о промени апропријације у току године, у складу са законом којим се 
утврђује буџетски систем, 

4) даје сагласност на опште акте корисника буџета, којима се утврђује број и 
структура запослених, 

5) доноси одлуку о употреби текуће и сталне буџетске резерве, у складу са законом, 
6) тражи  ванредне  извештаје  о  раду и  утрошку буџетских  средстава корисника 

буџета. 
 

Председник Општине Лајковац је Андрија Живковић, тел. 014/3433-109, e-mail: 
kabinet@lajkovac.org.rs и opstinalajkovac@gmail.com. 

 
 
 
 
 
 

mailto:%20kabinet@lajkovac.org.rs%20и%20opstinalajkovac@gmail.com.
mailto:%20kabinet@lajkovac.org.rs%20и%20opstinalajkovac@gmail.com.
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ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 

Председник Општине има заменика, који га замењује у случају његове одсутности и спречености 
да обавља своју дужност. 

 
Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника, из реда 
одборника, кога бира Скупштина општине на исти начин као и председника. 

 
Заменику председника , избором на ову  функцију, престаје мандат одборника у  Скупштини 
општине. 

 
Заменик председника је на сталном раду у Општини. 

 
Заменик председника може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на предлог 
председника Општине или најмање 1/3 одборника, на исти начин на који је изабран. 

 
Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника , председник је дужан да 
Скупштини општине поднесе предлог за избор новог заменика председника, која истовремено 
доноси одлуку о разрешењу и о избору. 

 
У случају разрешења или подношења оставке, заменик председника остаје на дужности и врши 
текуће послове до избора новог заменика председника. 

 
Заменик председника  Општине Лајковац  је Ненад Џајевић, тел. 014/3433-109, e-mail: 
kabinet@lajkovac.org.rs и opstinalajkovac@gmail.com. 

 
 
 
 
 
 

mailto:%20kabinet@lajkovac.org.rs%20и%20opstinalajkovac@gmail.com.
mailto:%20kabinet@lajkovac.org.rs%20и%20opstinalajkovac@gmail.com.
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3.2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Састав и избор 

 
 

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и 9 чланова 
Општинског већа. 
Председник Општине је председник Општинског већа. 
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији. 
Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од 4 године, тајним гласањем, 
већином од укупног броја одборника. 
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине. 

 
Неспојивост функција 

 
 

Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно 
или више одређених подручја из надлежности Општине. 
Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат. 

 
 

Надлежност 
 

Општинско веће врши послове утврђене чланом 46. Закона о локалној самоуправи, и то: 
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине 

општине; 
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе 

буџет пре почетка фискалне године; 
4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе 

који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси 
Скупштина општине; 

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа 
и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине; 

6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, 
односно аутономне покрајине; 

7) поставља и разрешава начелника Општинске управе. 
 

Положај председника Општине у Општинском већу 
 

Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице. 
Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа. 

 
Кворум за рад и одлучивање 

 
Општинско веће одлучује на седници ако на њој присуствује већина од укупног броја његових 
чланова. 
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова, осим за поједина питања о којима се 
одлучује већином гласова од укупног броја чланова, и то о: 

1) доношењу одлуке о предлогу Статута, 
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2) доношењу предлога одлуке о буџету, 
3) доношењу одлуке о привременом финансирању, 
4) постављењу начелника Општинске управе, 
5) предлогу акта о организацији Општинске управе. 

 
Пословник Општинског већа 

 
Општинско веће има свој Пословник којим се уређује организација, начин рада и одлучивања у 
складу са законом и Статутом. 

 
Подношење извештаја Скупштини општине 

 
 
 

Председник Општине и Општинско веће дужни су да редовно извештавају Скупштину општине по 
сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката Скупштине 
општине. 

 
Разрешење председника Општине 

 
Председник Општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен 
предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран. 
О предлогу за разрешење председника Општине мора се расправљати и одлучивати у року од 15 
дана од дана достављања предлога председнику Скупштине. 
Ако Скупштина не разреши председника Општине, одборници који су поднели предлог за 
разрешење не могу поново предложити разрешење председника Општине, пре истека рока од шест 
месеци од одбијања претходног предлога. 

 
Дејство разрешења председника Општине 

 
Разрешењем председника Општине престаје мандат заменика председника Општине и 
Општинског већа. 

 
Разрешење заменика председника Општине односно члана Општинског већа 

 
Заменик председника Општине, односно члан Општинског већа, могу бити разрешени пре истека 
времена на које су бирани, на предлог председника Општине или најмање једне трећине 
одборника, на исти начин на који су изабрани. 
Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника Општине или члана Општинског 
већа, председник Општине је дужан да Скупштини општине поднесе предлог за избор новог 
заменика председника Општине или члана Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о 
разрешењу и о избору. 
Председник Општине, заменик председника Општине или члан Општинског већа који су 
разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог 
председника Општине, заменика председника Општине или члана Општинског већа. 

 
Престанак мандата извршних органа Општине због престанка мандата Скупштине 

 
 

Престанком мандата Скупштине престаје мандат извршних органа Општине, с тим да они врше 
текуће послове из своје надлежности до ступања  на дужност новог председника Општине и 
Општинског већа, односно председника и чланова привременог органа ако је Скупштини мандат 
престао због распуштања Скупштине. 
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Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и 9 чланова 
Општинског већа. 
Председник Општине је председник Општинског већа. 
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији. 
Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од 4 године, тајним гласањем, 
већином од укупног броја одборника. 
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине. 
Чланови Општинског већа општине Лајковац су: 

 
1. Андрија  Живковић, председник Општинског већа, 
2. Ненад Џајевић,  заменик  председника  Општинског већа, буџет и финансије   
3. Миломир Негић задужен за Урбанизам,  
4. Младен Бајић, задужена за приватно предузетништво, цивилну заштиту, 
5. Владан Костић, задужен за рударство, енергетику и грађевину, 
6. Милутин Нишавић, задужена за социјалну политику и питања националних мањина, 
7.Душан П. Жујовић, задужен за друштвену бригу о деци, омладини и спорту, 
8. Бојан Лукић, задужен за образовање, културу и заштиту људских и грађанских права, 
заштита животне средине, 
9. Радован Јовичић, задужен за комуналне делатности, , 
10. Горан Гавриловић, задужен за пољопривреду и село, 
11. Аца Мештеровић,задужен за инфраструктуру. 
  

Општинско веће врши послове утврђене чланом 46. Закона о локалној самоуправи, и то: 
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине 

општине; 
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе 

буџет пре почетка фискалне године; 
4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе 

који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси 
Скупштина општине; 

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа 
и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине; 

6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, 
односно аутономне покрајине; 

7) поставља и разрешава начелника Општинске управе. 
 

Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа детаљније су уређени Пословником о 
раду Општинског већа општине Лајковац ("Сл. гласник општине Лајковац", бр. 12/08). 
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3.4 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
 
 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова 
за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа образује се Општинска 
управа. 

 
Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно  и политички неутрално и 
дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права и правних интереса, 
даје потребне податке и  обавештења, пружа правну помоћ, сарађује  са грађанима и поштује 
њихову личност и достојанство. 

 
Општинска управа је дужна да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права 
и правних интереса. 

 
Општинска управа: 

1. Припрема нацрте прописа и других аката, које доноси Скупштина општине, председник 
Општине и Општинско веће, 

2. Извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског 
већа,  

3. Решава  у  управном  поступку  у  првом  степену  о  правима  и  дужностима  грађана, 
предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине, 

4. Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката 
Скупштине општине, 

5. Извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини, 
6. Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине 

и Општинско веће. 
 

Општинска управа се образује као јединствен орган. 
 

За вршење послова из члана 8. Одлуке оснива се Општинска управа као јединствен орган (у даљем 
тексту: Општинска управа), у оквиру кога се образују организационе јединице и то одељења и 
службе. 
За вршење управних, стручних и других послова за потребе Скупштине општине, Општинског 
већа, председника Општине образују се стручне службе Општинске управе. 
Ради обједињавања истих или сличних послова који су међусобно повезани, и успешнијег 
извршавања послова из утврђеног делокруга одељења, пуне запослености и одговорности радника, 
могу се у оквиру основних организационих јединица образовати одсеци, групе послова, реферати 
и др. 

 
Поједине послове у Општинској управи могу вршити самостални извршиоци и други главни 
стручњаци за поједине области изван свих основних организационих јединица, ако то налаже 
природа или обим послова. 

 
Послове Општинске управе у оквиру права и дужности Општине врше: 

1. Одељење за општу управу и друштвене делатности, 
2. Одељење за привреду и имовинско-правне послове, 
3. Одељење за комуналне, стамбене, грађевинске, урбанистичке послове, 
4. Одељење за буџет и финансије. 
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За обављање одређених стручних и организационих послова за председника општине, Скупштину 
општине, Општинско веће и радних тела Скупштине општине, образују се стручне службе и то: 

1. Служба за скупштинске послове, 
2. Служба за буџетску инспекцију и ревизију, 
3. Служба правне помоћи, 
4. Служба за инспекцијске послове, 
5. Служба за послове Општинског већа. 

 
У оквиру Одељења за општу управу и друштвене делатности постоје одсеци и то: 
- Одсек за заједничке послове, 
- Одсек за радне односе и лична стања грађана. 

 
У оквиру Одељења за буџет и финансије постоје одсеци: 
- Одсек за рачуноводствене послове, 
- Одсек за послове буџета и трезора, 
- Одсек за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода. 

 
Радом Општинске управе руководи начелник. 
За свој рад и рад Општинске управе, начелник одговара Скупштини општине и Општинском већу, 
у складу са Статутом и овом Одлуком. 

 
За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, 
положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци. 
Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као и 
начелник. 

 
Начелник Општинске управе: 

1. организује, координира рад Општинске управе и представља Општинску управу, 
2. доноси  Правилник  о  унутрашњој  организацији  и  систематизацији  радних  места  у 

Општинској управи уз сагласност Општинског већа, 
3. доноси правилник о платама, додацима на плате, накнадама и осталим примањима 

запослених у Општинској управи, уз сагласност председника Општине, 
4. доноси и друге опште акте у складу са посебним законима, као и појединачне акта из 

надлежности Општинске управе, 
5. одлучује о правима и обавезама из радноправних односа запослених и постављених 

лица у Општинској управи у складу са законом, 
6. решава  сукоб  надлежности  између основних  организационих  јединица  Општинске 

управе,  
7. подноси Скупштини општине и Општинском већу извештај о раду Општинске управе, 

најмање једанпут годишње, 
8. врши и друге послове који су му законом, Статутом и другим општим актом стављени у 

надлежност. 

О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће у складу са законом. 

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на 5 година. 
Начелник  Општинске  управе  има  заменика  који  га  замењује  у  случају  његове  одсутности  и 
спречености да обавља своју дужност. 
Заменик начелника Општинске управе поставља се на исти начин и под истим условима као и 
начелник. 
Руководиоце организационих јединица у Општинској управи распоређује начелник. 
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Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу, 
у складу са овим Статутом и Одлуком о Општинској управи. 
Општинско веће може разрешити начелника, односно заменика начелника на основу образложеног 
предлога председника Општине или најмање две трећине чланова Општинског већа. 
Предлог за разрешење начелника, односно заменика начелника, може поднети и најмање трећина 
одборника Скупштине општине. 
Општинска управа у обављању управног надзора може: 

1) наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року; 
2) изрећи мандатну казну; 
3) поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и 

поднети захтев за покретање прекршајног поступка; 
4) издати привремено наређење, односно забрану; 
5) обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за који је тај орган 

надлежан; 
6) предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом. 

 
У поступку пред Општинском управом, у коме се решава о правима, обавезама и интересима 
грађана и правних лица, примењују се прописи о управном поступку. 

 
Послове Општинске управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и 
правних лица могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен стручни испит 
за рад у органима државне управе и одговарајуће радно искуство, у складу са законом и другим 
прописима. 

 
Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других предузећа, 
организација и установа, кад на основу одлуке Скупштине општине одлучују о појединим правима 
грађана, правних лица или других странака. 

 
Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности измађу унутрашњих организационих 
јединица у оквиру Општинске управе. Начелник Општинске управе је Љубица Новаковић дипл. 
правник. 
О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће. О изузећу службеног лица у 
Општинској управи решава начелник. 

 
А ДЕЛОКРУГ ПОСЛОВА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 
Одељење за општу управу и друштвене делатности врши послове Управе који се односе на: 
унапређење организације рада Општинске управе, надзор над применом Закона, управно правне 
послове из области грађанских стања, припрему и израду нормативних аката и аналитичких 
материјала из делокруга одељења, вођење матичних књига и књига држављана, надзор над радом 
месних канцеларија, вођење бирачких спискова грађана, стручно техничке послове на спровођењу 
избора и других облика изјашњавања грађана, послове око пописа становништва, стручне 
информатичке, статистичко евиденционе и персоналне послове из области рада и радних односа 
запослених у Управи, оверу потписа, преписа и рукописа, издавање уверења о статусним 
питањима грађана запослених у иностранству и чланова њихових породица, послове пријемне 
канцеларије, писарнице, архиве стручне послове из области информатике и АОП-а, послове 
заштите на раду и противпожарне заштите, послове у области предшколског васпитања и 
образовања и основног образовања и васпитања, врши надзор над радом и организацију вршења 
послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину, подстицање развоја 
културно-уметничког аматеризма и стварање услова за рад библиотека и других установа културе 
чији је оснивач општина, ученичка и студентска питања, друштвену бригу о деци, социјалну 
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заштиту и здраствену заштиту, борачко-инвалидску заштиту, послови месних заједница, радне 
односе, физичке културе, повереништво Комесаријата за избеглице и друге послове у складу са 
Законом. 

У саставу Одељења за општу управу и друштвене делатности, ради обављања појединих 
послова из надлежности Општинске управе образујe се меснa канцеларијa за подручјe: 

1. Месна канцеларија Јабучје – за подручје насељеног места Јабучје, Мали Борак и Скобаљ; 
 
У саставу Одељења за општу управу и друштвене делатности може се образовати 

Канцеларија за младе која ће радити на: изради Локалних акционих планова који су у складу са 
Националном стратегијом, а специфични су у односу на локални ниво; афирмацији млaдих и 
њиховом укључивању у друштво; информисању младих и пружању подршке њиховим 
иницијативама и пројектима – организовање и едукација младих; промовисању волонтерског рада 
младих; оснаживању невладиних организација које се баве младима; координацији и подршци 
сарадњи различитих интересних група које се баве младима, и другим пословима од интереса за 
младе. 
Ово одељење врши и послове који се односе на коришћење, одржавање и обезбеђење зграде и 
службених просторија и обезбеђује и друге услове рада Општинске управе, коришћење и превоз 
моторним возилима и друге сервисне послове, оперативне послове, набавку канцеларијског 
материјала, рад бифеа, ТТ централе, послове текућег и инвестиционог одржавања пословног 
простора и опреме, одржавања хигијене у пословним просторијама, организује рад доставне 
службе и врши друге послове за потребе органа Општине. 

 
Одељење за привреду и имовинско-правне послове обавља послове:  
 
Област пољопривреда: 

- Израда Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 
- Израда програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
- Утврђивање висине накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 
- Расподела подстицајних средстава намењених развоју пољопривреде и руралном развоју (расписивање и 

спровођење Конкурса, обрада захтева и сл) 
- Помоћ пољопривредницима при регистрацији газдинства и попуњавању захтева  за подстицајна 

средства Министарства пољопривреде и заштите животне средине 
- Други послови из области пољопривреде и руралног развоја 

 
Област заштите животне средине: 

- Послове из области заштите и унапређења животне средине (изада нацрта Одлука,учествовање  у 
спровођењу поступака јавних набавки ,расписивање и спровођење Конкурса из области животне 
средине,.....); 

- Израда нацрта Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине 
Лајковац, 

- Израда предлога пројеката који ће се финансирати по  Програму буџетског фонда за заштиту животне 
средине из надлежности општинске управе 

- Израда годишњег  Извештаја о утрошку средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 
општине Лајковац  

- Спровођење поступка Процене утицаја на животну средину , по захтеву физичких и правних лица који 
су у поступку добијања грађевинске дозволе за пројекте за које је обавезна процене утицаја и за које се 
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може захтевати процена утицаја на животну средину а у складу са Уредбом и Законом о процени утицаја 
на животну средину 

- Спровођење поступка за издавање дозволе за управљање отпадом за оператере који обављају активности 
на територији општине а у складу са Законом о управљању отпадом 

- Давање мишљења у вези са Стратешком проценом утицаја на животну средину за пројекте из области 
урбанизма а по захтеву Одељења за урбанизам комунално,стамбене и грађевинске послове општинске 
управе у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину 

- Спровођење поступка за издавање IPPC дозволе по захтеву оператера који су у обавези да прибаве а у 
складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

- ажурирање података везаних за локални регистар извора загађивања 
 
Област приватног предузетништа и рачунарска обрада података: 

- Прослеђивање Агенцији за привредне регистре,  регистрационе пријаве оснивања предузетника, пријаве 
промене података о регистрованим привредним субјектима и пријаве брисања предузетника уписаних у 
регистар привредних субјеката. 

- Посредовање са Агенцијом по захтеву странке 
- Отварање радних књижица и вршења свих промена у радној књижици по захтеву странке  
- Квартално достављање Обрачуна накнаде (за рефундацију накнаде по Споразуму) Агенцији за 

привредне регистре 
- Послове везане за такси превознике ( спровођење поступка до доношења решења) 
- Записничар приликом саслушања странака у поступку експропријације непокретности 

 
Координатор канцеларије за локални економски развој 

- Израда нацрта програма развоја делатности за које је надлежна Општина 
- Припрема и реализација пројеката од значаја за Локални економски развој (ЛЕР) 
- Припрема документације за учествовање Општине на конкурсима, јавним позивима (Фонда за развој, 

Националне службе за запошљавање...) 
- Обављање маркетинг послова и других послова који се односе на ЛЕР 
- Сарадња  са привредним сектором , јавним предузећима и установама 
- Ажурирање података о активним привредним друштвима, предузетницима, удружењима на територији 

општине Лајковац према подацима Агенције за привредне регистре 
 
Одељење за комуналне, стамбене, грађевинске и урбанистичке послове врши послове 
Општинске управе који се односе на праћење и проучавање стања урбанизма и просторног 
планирања,  као  и  комунално-стамбене,  саобраћајне,  грађевинске  области  и  области  заштите 
животне средине и давање предлога за предузимање мера, давање стручних мишљења на нацрте и 
предлоге прописа из ових области, припрему и доношење урбанистичких планова за територију 
општине који доноси Скупштина општине, издавање обавештења о могућностима и ограничењима 
уређења простора, издавање извода из планске документације и планова парцелације; 
прикупљање, сређивање, обраду и чување урбанистичке документације; издавање одобрења за 
изградњу, доградњу, реконструкцију, надградњу и текуће одржавање објеката; издавање одобрења 
за употребу објеката, издавање одобрења по посебним условима, издавање уверења о степену 
изграђености објеката, управни поступак за заузеће јавних површина; израду регистра улица и 
друге послове из комуналне области; вођење управног поступка из стамбене области, прикупљање 
података и израду аналитичких и других материјала из области саобраћаја, прати стање путева, 
улица и тротоара на територији Општине и благовремено извештава органе и организације који се 
старају о одржавању истих, техничко регулисање саобраћаја из надлежности Општине, оверу реда 
вожње за локални саобраћај, утврђује потребе и предлаже све врсте саобраћајне сигнализације. 
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Одељење врши и друге послове у складу са прописима. 
 

Одељење за буџет и финансије врши послове који се односе на: припрему, спровођење, 
извештавање о извршењу буџета Општине; увид у коришћење буџетских средстава; послове 
трезора који обухватају послове финансијског планирања, управљања готовином, контроле 
расхода, управљања дугом, буџетско рачуноводство, извештавање и управљање финансијским 
информационим системом; послове везане за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода 
општине, у складу са Законом и послове јавних набавки. 
Ово Одељење врши финансијско рачуноводствене послове за председника Општине, Скупштину 
општине, Општинско веће, њихова тела и Општинску управу који се односи на формирање 
документације о исплати и обустави законских и других обавеза, фактурисање услуга, благајничко 
пословање, вођење пословних књига и других евиденција, усаглашавање потраживања и обавеза и 
израду периодичних обрачуна и завршних рачуна, припрему и израду финансијског плана, 
расподелу средстава индиректним корисницима буџетских средстава у оквиру одобрених 
апропријација и припрему и комплетирање документације за извршење финансијског плана, врши 
контролу и даје мишљење на одлуке о формирању цена услуга предузећа и установа чији је 
оснивач Општина. 
Одељење врши и друге послове у складу са прописима. 

 
Служба за скупштинске послове врши стручне и организационе послове за председника 
Општине, за Скупштину општине и радне тела, прикупља и проверава формално-правну 
исправност предлога аката који се припремају за седнице Скупштине, припрема седнице 
Скупштине, стара се о роковима извршавања обавеза које одреди Скупштина општине, прикупља и 
испитује потпуност одговора на одборничка питања, стара се о објављивању аката Скупштине 
општине и води евиденцију о томе. Стручно обрађује акта усвојена на седницама Скупштине 
општине и радних тела, сарађује са одборницима између седница и обезбеђује им одговарајуће 
материјале у вези припремања за разматрање питања на дневном реду седнице Скупштине. Пружа 
стручну и техничку помоћ председнику Скупштине општине у вођењу и припремању седница 
Скупштине општине и радних тела, обрађује представке и предлоге грађана и врши пријем грађана 
општине на разговор са председником Општине, председником Скупштине општине, организује 
пријем делегација код председника Општине, припрема предлог протокола и брине о реализацији 
истих уколико не постоји кабинет председника Општине. 
Служба обавља и друге послове које одреди председник Општине, председник Скупштине 
општине и начелник Општинске управе. 
Служба за буџетску инспекцију и ревизију надлежна је за спровођење инспекције и интерне 
ревизије над: 

1. директним и индиректним корисницима средстава буџета локалне власти; 
2.јавним предузећима основаним од стране локалне власти, правним лицима основаним од 

стране тих јавних предузећа, односно правним лицима над којима локална власт има директну или 
индиректну контролу над више од 50% капитала, или више од 50% гласова у Управном одбору, 
као и над другим правним лицима у којима локална јавна средства чине више од 50% укупног 
прихода, и у тим оквирима: 

- у оквиру послова интерне ревизије: врши проверу примене закона и поштовања правила 
интерне контроле; врши оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, 
успешности и потпуности; даје савете када се уводе нови системи, процедуре или задаци; врши 
ревизију начина рада (перформанси) која представља оцену пословања и процеса укључујући и 
нефинаснсијске операције у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности; успоставља 
сарадњу са екстерном ревизијом; врши остале задатке неопходне за остварење сигурности у 
погледу функционисања система интерне ревизије; 

- у оквиру послова буџетске инспекције: врши контролу примене закона у области 
материјално-финасијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника 
буџетских средстава, организација, предузећа односно правних лица из тачке 2 став 1. овог члана; 
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- врши друге послове у складу са законом. 
Рад буџетске инспекције је независан. 

 
 

Служба за инспекцијске послове врши послове који се односе на: инспекцијски надзор у 
грађевинској и комуналној области, области екологије и саобраћаја, послове инспекцијског 
надзора у области образовања (предшколско, основно и средње образовање), културе, примарне 
здравствене заштите, физичке културе, дечије и социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово 
функционисање, у складу са законом и прописима Општине и спроводи поступак извршења за 
потребе Општинске управе. 
Служба обавља и друге послове у складу са прописима. 

 
Служба за послове Општинског већа врши стручне и организацијоне послове за потребе 
председника општинског Већа, за Општинско веће као и за радна тела Општинског већа. Служба 
прикупља и проверава формално-правну исправност нацрта аката која се у предлогу достављају 
Скупштини општине на разматрање. Стара се о објављивању аката које доноси Општинско веће, у 
сарадњи са Службом за Скупштинске послове и води евиденцију о томе. Обрађује акта усвојена на 
седницама Већа, сарађује са члановима Већа између седница, обезбеђује им и благовремено 
доставља одговарајуће материјале у вези припремања и разматрања питања на дневном реду 
седнице Општинског већа. Служба пружа стручну и техничку помоћ председнику Општинског 
већа у вођењу и припремању седница Општинског већа. 
Служба обавља и друге послове које одреди председник Општинског већа и начелник Општинске 
управе. 

 
Стручне, оперативне, организационе и административно техничке послове за потребе председника 
Општине, може обављати Кабинет председника Општине. 
Број извршилаца, као и опис послова дефинисаће се Правилником о систематизацији.  

 
А.1 ОСНИВАЊЕ И ПОСЛОВИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 

Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног значаја за грађане са дела територије 
Општине, у Општини се образују месне заједнице и други облици месне самоуправе. 
Месна заједница се образује за једно или више села. Уколико се месна заједница образује за више 
села, у сваком селу се могу образовати месни одбори. 
Месне заједнице и други облици месне самоуправе могу се образовати и у градским насељима. 
Месна заједница односно други облик месне самоуправе има својство правног лица у 
оквиру права и дужности утврђених овим Статутом и Одлуком о оснивању. 
Месни одбори немају својство правног лица. 

 
Предлог за оснивање нове месне заједнице, промену подручја и укидање месне заједнице, односно 
других облика месне самоуправе могу поднети председник Општине, најмање 1/4 одборника, савет 
месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе или грађани са пребивалиштем на 
територији на коју се предлог односи, путем грађанске иницијативе. 
О оснивању нове месне заједнице, промени подручја и укидању месне заједнице односно другог 
облика месне самоуправе одлучује Скупштина општине већином од укупног броја одборника. 
Скупштина општине дужна је да пре доношења одлуке о оснивању нове месне заједнице, промени 
подручја и укидању месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе прибави мишљење 
грађана са дела територије Општине на који се предлог односи као и мишљење савета месне 
заједнице односно другог облика месне самоуправе на које се предлог односи. 

 

 
Рад органа месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе јаван је. Јавност 
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рада и обавештавање грађана нарочито се обезбеђује: 
1. истицањем дневног реда и материјала за седницу Савета месне заједнице односно другог 

облика месне самоуправе, као и предлога одлука месне заједнице, односно другог облика месне 
самоуправе на огласној табли, огласном простору који је доступан највећем броју грађана, 
истицањем усвојених одлука и других аката, као и обавештавањем грађана о седницама Савета 
месне заједнице односно другог облика месне самоуправе, о зборовима грађана и другим 
скуповима од локалног интереса, најмање 8. дана пре дана њиховог најављеног одржавања: 

2. правом грађана да остварују увид у записнике и акте Савета месне заједнице, односно 
другог облика месне самоуправе и право да присуствују седницама Савета месне заједнице, 
односно другог облика месне самоуправе. 
Уколико се месна заједница оснива за више села, Савет месне заједнице дужан је да обезбеди 
постављање огласне табле, односно да обезбеди огласни простор за истицање обавештења из тачке 
1. у сваком од села. 
Јавност рада и обавештавање грађана ближе се уређују Статутом месне заједнице, односно другог 
облика месне самоуправе. 

 
 
 

У месној заједници, односно другом облику месне самоуправе образује се Савет месне заједнице 
као представничко тело грађана. 
Послови и задаци Савета, број чланова Савета и начин одлучивања у Савету уређују се Статутом 
месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе. 
Изборе за Савет месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе расписује председник 
Скупштине општине, а по правилу одржавају се у исто време када и општи избори за одборнике 
Скупштине општине. 
Органи месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе бирају се непосредним, тајним 
гласањем на основу општег и једнаког изборног права. Сваки грађанин са пребивалиштем на 
подручју месне заједнице или другог облика месне самоуправе, који је навршио 18. година живота 
има право да бира и да буде биран у органе месне заједнице, односно другог облика месне 
самоуправе. 
Право предлагања кандидата за члана Савета месне заједнице,  односно другог  облика месне 
самоуправе има днајмање 10. грађана са подручја месне заједнице, односно другог облика месне 
самоуправе са бирачким правом на том подручју. На гласачком листићу упусују се имена и 
презимена свих кандидата, њихова година рођења и занимање. 
Изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова од броја чланова који се бирају. 
Чланство у органима месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе престаје оставком, 
због  безусловне  осуде  на  казну  затвора,  због  потпуног  или  делимичног  губљења  пословне 
способности,  због  губљења  држављанства  Републике  Србије  или  промене  пребивалишта  ван 
подручја месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе, опозивом или смрћу. 
Начин избора органа месне заједнице или другог облика месне самоуправе ближе се уређује 
одлуком о месној самоуправи. 

 

 
Средства за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе обезбеђују се из: 

1. средстава обезбеђених у буџету Општине, 
2. средстава које грађани обезбеђују самодоприносом, 
3. донација, 
4. прихода које месна заједница оствари својом активношћу. 

Средства која Општина преноси месној заједници обезбеђују се у буџету Општине посебно за 
сваку месну заједницу, по наменама: 

1. средства за рад органа месне заједнице за текуће трошкове, 
2. средства за обављање послова који су поверени месној заједници, 
3. средства за суфинансирање програма самодоприноса, који је уведен за подручје или део 

подручја месне заједнице, 
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4. средства за рад месних одбора. 
Средства за финансирање месне самоуправе обезбеђују се у буџету Општине у висини одређеној 
одлуком о буџету, у складу са законом. 
Износ средстава из става 3. овог члана не обухвата средства која се у буџету Општине издвајају за 
капитална улагања на основу програма уређења јавног и осталог грађевинског земљишта. 
Месна заједница, односно други облик месне самоуправе користи средства у складу са 
финансијским планом, на који сагласност даје надлежни орган Општине. 

 
Одлуком Скупштине општине може се свим и појединим месним заједницама, односно другим 
облицима месне самоуправе поверити вршење одређених послова из надлежности Општине, уз 
обезбеђивање за то потребних средстава. 
При поверавању послова полази се од тога да ли су ти послови од непосредног и свакодневног 
значаја за живот становника месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе. 

 
За обављање одређених послова из надлежности Општинске управе, може се организовати рад 
Општинске управе у месним заједницама. 
Послове из става 1. овог члана одређује председник Општине на предлог начелника Општинске 
управе. 

 
Месне заједнице на подручју Општине Лајковац 

 
На територији Општине Лајковац образовано је 18 месних заједница и то: 

 
1. МЗ Лајковац, 14224 Лајковац 
2. МЗ Рубрибреза, 14224 Лајковац 
3. МЗ Непричава, 14223 Словац 
4. МЗ Словац, 14223 Словац 
5. МЗ Степање, 14223 Словац 
6. МЗ Бајевац, 14223 Словац 
7. МЗ Маркова, Црква 14223 Словац 
8. МЗ Ратковац, 14223 Словац 
9. МЗ Придворица, 14223 Словац 
10. МЗ Стрмово, 14223 Словац 
11. МЗ Пепељевац, 14224 Лајковац 
12. МЗ Врачевић, 14225 Боговађа 
13. МЗ Доњи Лајковац, 14225 Боговађа 
14. МЗ Боговађа, 14225 Боговађа 
15. МЗ Ћелије, 14224 Лајковац 
16. МЗ Јабучје, 14226 Јабучје 
17. МЗ Мали Борак, 14224 Лајковац 
18. МЗ Скобаљ, 14224 Лајковац 

 
 

А.2 МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

Налази се на другом спрату зграде општине, канцеларија 219. 
 

Телефон: 014/3432-760; 014/3433-371; 014/3433-113; 

Матичне књиге се воде за насељена места Лајковац, Село Лајковац, Рубрибреза, Словац, Непричава, 

Степање, Бајевац, Маркова Црква, Ратковац, Придворица, Врачевић, Боговађа, Доњи Лајковац, 
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Пепељевац, Стрмово и Ћелије. А за матично подручје Јабучје насељена места Јабучје, Мали Борак и 

Скобаљ. 

 Издавање извода из матичних књига рођених, венчаних и умрлих како за територију општине 
Лајковац тако и за градове који сеналазе у централном систему. 
Чињенице које су уписане у изводу су веродостојне и служе као доказно средство грађанину да 
оствари своја друга права и да докаже свој идентитет путем ових исправа. 
Изводи служе грађанину приликом уписа у књигу држављана, бирачки списак, добијања радне и 
здравствене књижице, личне карте, пасоша, оружног листа, за остваривање права по основу 
пензијског, инвалидског, здравственог и социјалног осигурања, као и других права за чије 
остварење је потребно пружити веродостојне податке о статусном праву грађанина. 
Чињенице које су уписане у изводу други органи и судови прихватају као веродостојне и истините 
све док се одређени подаци у овим изводима не пониште или измене. 
Изводи се издају истог дана. 
Документација потребна за остваривање права: 

- писани захтев 
- административна такса. 

 
Издавање уверења о држављанству 

 
Документација потребна за остваривање права: 

- писани захтев 
- административна такса. 

 
Упис рођења детета 

 
Ако је дете рођено у здравственој установи, пријаву за његов упис у књигу рођених подноси та 
установа. Ако је дете рођено изван здравствене установе, пријаву за упис рођења органу градске 
управе надлежном за матичне послове подноси отац детета или друо лице. 

 

Пријава се подноси матичару града - општине на чијој територији се налази здравствена установа у 
којој је дете рођено. 

 
Пријава се подноси у року од 15 дана. Ако је дете мртворођено, пријава мора да се поднесе у року 
од 24 часа. 

 
Документа потребна за остваривање права: 

- извод из матичне књиге венчаних 
- лична карта 
- уверење о држављанству 
- записник о личном имену за ванбрачно рођену децу, извод из матичне књиге рођених за 

родитеље и записник о признавању очинства 
Ослобођено плаћања таксе. 

 
Упис рођења матичар врши истог дана без одлагања. 

 
Закључење брака 

 
Пријаву  за  закључење  брака  подносе  пунолетни  мушкарац  и  жена,  држављани  Србије,  који 
намеравају да ступе у брак. 
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Пријаву могу поднети и страни пунолетни држављани који имају привремено место боравка на 
територији Србије и доказ да су слободног брачног стања у земљи чији су држављани. Уколико 
страни држављанин не зна језик обавезно је присуство овлашћеног судског тумача. 

 
Малолетно лице може поднети пријаву за закључење брака само на основу судске одлуке којом му 
се одобрава ступање у брак пре пунолетства. 

 
Брак се закључује давањем сагласних изјава мушкарца и жене пред матичарем и проглашавањем 
да је брак закључен. 

 
Закључени брак се одмах уписује у матичну књигу венчаних у коју се потписују брачни другови, 
сведоци и матичар. 

 
О чину закључења брака брачним друговима се издаје извод из матичне књие венчаних. 

Будући брачни другови могу да захтевају закључење брака изван службене просторије матичара. 

Документа потребна за остваривање права: 
- лична карта 
- извод из матичне књиге рођених 
- уверење о држављанству 
- страни  држављани  подносе  и   уверење  о   слободном  брачном  стању  и   уверење   о 

привременом боравку 
- општинска административна такса. 

 
Издавање уверења о слободном брачном стању 

 
Документа потребна за остваривање права: 

- подаци о женику или невести - фотокопија њиховог пасоша 
- административна такса. 

 

Упис у матичну књигу умрлих 
 

Упис у матичну књигу умрлих се врши у месту где је наступила смрт. 
 

Чињеницу смрти за лице које је умрло у здравственој установи, касарни, казнено-поправној 
установи, хотелу или  другој организацији матичару пријављује надлежно овлашћено лице из 
наведене организације или члан породичног домаћинства. 

 
Пријаву за лице умрло у кући или стану подноси члан породице са којим је умрли живео или други 
члан који сазна за смрт. 

Пријава се подноси у року од 3 дана од дана смрти. 

Документа потребна за остваривање права: 
- лична карта пријавиоца 
- потврда о смрти издата од здравствене установе 
- лична карта умрлог 
- извод из МКР, извод из МКВ уколико је лице у браку, 
- уверење о држављанству 
Ослобођено плаћања таксе. 
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Упис у књигу умрлих врши матичар без одлагања. 

 
Издавање смртовнице 

 
Поступак за састављање смртовнице могу покренути законски наследници умрлог, који уз захтев 
прилажу податке о наследницима првог или других наследних редова и податке о 
непокретностима иза смрти оставиоца. 

 
Сачињена смртовница се доставља општинском суду на чијој територији је оставилац   - умрли 
имао последње место пребивалишта. 

 
На територији Општине Лајковац, матична евиденција води се и у 1 меснoj канцеларији: 
- МК Јабучје за насељена места Јабучје, Мали Борак, Скобаљ. 

 
 
 

А.3 ГРАЂАНСКА СТАЊА 
 

Промена личног имена 
 

Документа потребна за остваривање права: 
- извод из матичне књиге рођених 
- извод из матичне књиге венчаних - за лица у браку 
- уверење Основног суда да се против подносиоца захтева не води кривична истрага и 

кривични поступак 
- фотокопија личне карте 
- извештај СУП-а да подносилац захтева није осуђиван (тражи се од СУП-а према месту 

рођења странке) 
- уверење о држављанству 
- правноснажна судска пресуда о разводу брака - ако се промена презимена тражи због 

развода брака 
- административна такса. 

 
Промена личног имена малолетног детета 

 
За малолетно дете је потребна сагласност оба родитеља, а за дете старије од 10 година и његова 
сагласност. Од доказа се подносе извод из матичне књиге рођених и личне карте родитеља. 

 
Накнадни упис у матичну књигу рођених 

 
Накнадни упис у књигу рођених може да се изврши након 30 дана од дана рођења детета. 

Пријаву могу поднети оба или један од родитеља. 

Документа потребна за остваривање права: 
- потврда од матичара места пребивалишта да лице није уписано у књигу рођених 
- доказ о рођењу од здравствене установе, односно саслушање сведока 
- административна такса. 

Надлежно Одељење Општинске управе доноси решење о одобрењу накнадног уписа у књигу 
рођених. 
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На основу правноснажног  решења,  матичар  врши  упис података  о  рођењу  у матичну књигу 
рођених и уписује да је упис дозвољен накнадно по решењу. 

 
Накнадни упис у матичну књигу умрлих 

 
Документа потребна за остваривање права: 

- потврда о смрти од здравствене организације 
- потврда од надлежне матичне службе да чињеница смрти није уписана у законском року 
- извод из МКР 
- фотокопија личне карте 
- административна такса. 

 
Накнадни упис података у матичну књигу 

 
Документа потребна за остваривање права: 

- лична карта 
- извод из матичне књиге рођених 
- уверење о држављанству 
- неки од доказа у којима се наводе подаци који су потребни 
- административна такса. 

 
Исправка грешке у матичним књигама 
Грешку коју примети пре закљученог уписа матичар исправља сам. 
Грешка која се примети после закљученог уписа у матичну књигу рођених може се исправити само на 
основу решења Општинске управе у месту вођења матичне књиге. 

 
Исправљена грешка се уписује у матичну књигу рођених у посебној рубрици. 

 
Документа потребна за остваривање права: 

- извод из матичне књиге рођених 
- фотокопија личне карте 
- извод из матичне књиге венчаних (за лица у браку) 
- уверење о држављанству 
- уверење да се не води кривични поступак и истрага 
- ослобођено плаћања таксе. 

 
 
 

Закључење брака преко пуномоћника 
 

Документа потребна за остваривање права: 
- оверено пуномоћје 
- уверење о слободном брачном стању 
- извод из МКР 
- лична карта - копија 
- уверење о држављанству 
- административна такса. 
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А.4 БИРАЧКИ СПИСКОВИ 
 

Други спрат зграде Општине, канцеларија број 219, телефон: 014/3432-760. 
 

Упис у бирачки списак спроводи Одељење за општу управу и друштвене делатности по службеној 
дужности, на основу извештаја СУП-а у Лајковцу. 

 
Грађанин има право да у свако време изврши увид у бирачки списак и утврди да ли је у исти 
уписан. 

 
На сајту Општине www.lajkovac.org.rs грађани могу одмах да провере да ли су уписани у бирачки 
списак за подручје Општине Лајковац. Провера се врши на начин што се само унесе матични број 
грађанина и као резултат упита се одмах види да ли је уписан у бирачки списак, на којем бирачком 
месту гласа и његов број у бирачком списку. 

 
Грађанин има обавезу да приликом промене места боравка, као и пребивалишта, ту промену 
пријави надлежном Одељењу Општинске управе које води бирачки списак. 

 
а) Упис у бирачки списак 

 
Када грађанин на основу извршеног увида у бирачки списак уочи да није уписан, има право да 
поднесе захтев за упис у бирачки списак. 

 
Одељење за општу управу и друштвене делатности је дужно да решење о упису у бирачки списак 
донесе одмах, а по правноснажности решења у року од 48 сати изврши упис у бирачки списак. 
Документа потребна за остваривање права: 

- захтев, по службеној дужности 
- лична карта 
Ослобођено плаћања таксе 

 
 

б) Брисање из бирачког списка 
 

Захтев за брисање из бирачког списка за умрлог или бирача лишеног пословне способности може 
поднети члан породичног домаћинства. 

 
Одељење за општу управу и друштвене делатности доноси решење о брисању у року од 48 сати. 
На основу правноснажног решења врши се брисање из бирачког списка. 

 
Документа потребна за остваривање права: 

- захтев 
- извод из МКУ 
- решење о лишавању пословне способности 
- решење о отпусту из држављанства 
- одјава пребивалишта 
Ослобођено плаћања таксе 

 
в) Измена података у бирачком списку 

 
Захтев за измену, односно исправку података бирач подноси Општинској управи општине 
Лајковац - Одељењу за општу управу и друштвене делатности. То Одељење доноси решење у року 
од 48 сати и на основу овог решења врши исправку у бирачком списку. 

http://www.lajkovac.org.rs/
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Документа потребна за остваривање права: 

- захтев 
- лична карта Ослобођено 
плаћања таксе. 

 
 
А.5 ОВЕРА ДОКУМЕНАТА 
 

Овера преписа и фотокопија докумената 
 

Оверу преписа/фотокопија врши орган тако што ставља потврду на препис/фотокопију у којој 
назначава да је препис/фотокопија изворне исправе писан рукописом, машином, хемијском 
оловком, компјутером, да има одређен број страница са назначењем да се изворна исправа налази 
код странке и да је препис/фотокопија веран оригиналу исправе. У потврду се уноси број и датум 
овере преписа/фотокопије. Потврду потписује овлашћено лице за оверу и на потпис ставља печат 
државног органа. 

 
Овера се врши одмах. 

 
Документа потребна за оверу преписа: 

- оригинал документа 
- најмање два примерка фотокопије или преписа докумената 
- административна такса. 

 
Овера превода 

 

Документа потребна за оверу: 
- оригинал превод од судског тумача на увид 
- две фотокопије превода 
- административна такса. 

 
Овера преписа списа из управног поступка 

 
Грађанин има право да тражи оверен препис списа и аката из предмета у управном поступку код 
надлежног Одељења општинске управе. 

 
Одељење је дужно да одмах изда оверен препис. 

 
Препис акта или списа оверава службено лице које је водило управни поступак. 

 
Издавање радне књижице 

 
Документа потребна за остваривање права: 

- два захтева за издавање радне књижице 
- лична карта 
- радна књижица (купује се у књижари) - попуњава је службено лице 
- доказ о стручној спреми (сведочанство, диплома, уверење) - 

оригинал или оверена фотокопија Ослобођено 
плаћања таксе. 

 
Издавање дупликата радне књижице 
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Дупликат радне књижице се издаје у случајевима када је радна књижица изгубљена, оштећена и 
ради уписа иностраног радног стажа. 

 
Документа потребна за остваривање права: 

- два захтева за издавање радне књижице 
- лична карта 
- радна књижица 
- доказ да је радна књижица оглашена неважећом (признаница о уплати огласа) 
- доказ  о  стручној  спреми  (сведочанство,  диплома,  уверење  -  оригинал  или  оверена 

фотокопија) 
 

Промена података у радној књижици 
 

1. Промена презимена - потребна документа 
- извод из МКВ 
- лична карта 

Промена презимена у случају развода брака врши се на основу записника матичне службе 
органа управе (до 2 месеца од развода брака) или на основу решења органа управе (преко 2 
месеца од развода брака). 

 
2. Промена личног имена - потребна документа 
- решење органа управе 

 
3.  Промена датума рођења - потребна документа 
- извод из МКР 

 
4.  Накнадно уписивање стручне спреме - потребна документа 
- доказ о накнадно стеченој стручној спреми 

 
Потврда о издржавању 

 
Потврда се издаје држављанима Србије који су на привременом раду у иностранству и намењена је 
остваривању права на умањење пореза (повраћај пореза) по основу издржавања сродника у земљи 
матици. 

 
Документа потребна за издавање потврде: 

- два двојезична обрасца о издржавању 
- захтев 
- лична карта издржаваних лица - на увид 
- административна такса 

 
Потврда за дечији додатак 

 
Документа потребна за издавање потврде: 

- захтев са адресом лица у иностранству 
- два двојезична обрасца за дечији додатак 
- извод из МКР за децу (фотокопије) 
Ослобођено плаћања таксе 

 
Потврда о животу 
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Издаје се држављанима Србије који су у иностранству стекли право на пензију. Документа 

потребна за издавање потврде: 
- захтев 
- образац потврде о животу - двојезични 
- лична карта или пасош 
- обавезно лично присуство странке 
Ослобођено плаћања таксе 

 
 
 

А.6 ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ 
 

Законом о финансијској подршци породици са децом предвиђена су следећа права: дечији додатак, 
родитељски додатак, накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге 
детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, накнада трошкова боравка у предшколској 
установи за децу без родитељског старања и накнада трошкова боравка у предшколској установи 
за децу са сметњама у развоју, регресирање трошкова боравка у предшколској установи деци из 
материјално угрожених породица. 

 
Дечији додатак 
Право на дечији додатак остварује један од родитеља, хранитељ или старатељ за прво, друго, треће и 
четврто дете по реду рођења у породици. Право се признаје деци (редовни ученици) до навршених 
19 година живота, деци после навршених 19 година живота за коју је донет акт о 
разврставању, као и деци над којима је продужено родитељско право најдуже до 26. године 
живота. Дечији додатак се исплаћује у новчаном износу, у висини коју решењем месечно утврђује 
надлежно министарство. 

 
Документација потребна за остваривање права: 

 захтев за остваривање права на дечији додатак (образац се добија бесплатно на шалтеру) 
 извод из МКР за сву децу у породици (фотокопија) 
 уверење о држављанству Републике Србије, за подносиоца захтева 
 личне карте одраслих чланова заједничког домаћинства, а за децу пријава пребивалишта 

(фотокопије) 
 оверена здравствена књижица за подносиоца захтева (фотокопија) 
 потврда о приходима за три месеца која претходе месецу у којем је поднет захтев, за све 

чланове заједничког домаћинства (и то: зарада, самостална делатност, приходи од 
пољопривреде и шумарства и други приходи који се опорезују према Закону о порезу на 
доходак грађана, пензија, инвалиднина, примања по прописима РВИ-а, накнада за време 
незапослености, приход сродника који има законску обавезу издржавања, отпремнина у 
случају престанка потребе за радом запосленог остварена у години пре подношења захтева, 
, нерегистровани приходи) 

 уверење Републичког геодетског завода о катастарском приходу у претходној години за све 
чланове заједничког домаћинства (из места рођења и места пребивалишта) 

 Уверење Пореске управе за сваког члана заједничког домаћинства из места рођења и 
становања 

 докази о поседовању непокретности, као и одговарајућег стамбеног простора (власнички 
лист, уговор о куповини непокретности, решење о порезу, уговор о коришћењу стана, 
Уверење Републичког геодетског завода) 

 потврда о својству редовног ученика за децу школског узраста (основна и средња школа) 
 доказ о нередовном школовању (потврда здравствене установе) 
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 доказ о незапослености (уверење Националне службе за запошљавање и фотокопија радне 
књижице) 

 изјава коју подносилац захтева даје под кривичном и материјалном одговорношћу: о 
члановима заједничког домаћинства, да непосредно брине о деци, о непоседовању 
ликвидних и новчаних средстава (текст изјаве на обрасцу захтева) 

 докази који се достављају само у случају утврђивања статуса: 
- самохрани родитељ (умрлица за другог родитеља, судско решење о поверавању детета по 

прекиду брачне или ванбрачне заједнице, извод из МКР за дете неутврђеног очинства, 
потврда војног органа, потврда казнено поправне установе) 

- старатељство или хранитељство (решење органа старатељства) 
- разврставање детета ометеног у развоју (решење надлежног градског органа) 
- продужење родитељског права (судско решење) 
 картица текућег рачуна (фотокопија) 
 други релевантни докази по оцени службеног лица које води поступак 

 
 

Обнова дечјег додатка 
 

Ради остваривања права на дечији додатак у континуитету, корисник дечијег додатка може 
обновити право најраније 30 дана пре истека важности решења, а најкасније до дана истека 
решења. 
Документација потребна за остваривање права: 

- захтев за остваривање права на дечији додатак - обнова (образац се добија бесплатно на 
шалтеру) 

- потврда о приходима у три месеца која претходе месецу у којем је поднет захтев за све 
чланове заједничког домаћинства (и то: зарада, самостална делатност и други приходи који 
се опорезују према Закону о порезу на доходак грађана, пензија, инвалиднина, примања по 
прописима РВИ-а, накнада за време незапослености, приход сродника који има законску 
обавезу издржавања, отпремнина у случају престанка потребе за радом запосленог 
остварена у години пре подношења захтева, нерегистровани приходи) 

- други докази - само за промене које су од утицаја на остваривање права 
 

Родитељски додатак 
 

Право на родитељски додатак остварује мајка за своје прво, друго, треће и четврто дете. Уместо 
мајке, под одређеним условима, ово право остварује и отац. Родитељски додатак се исплаћује 
једнократно, за прворођено дете, а за остале у месечним ратама, у износу који важи на дан исплате 
(износ се утврђује решењем надлежног министарства). 

Документација потребна за остваривање права: а) 

Мајка подносилац захтева 
 захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке (образац се добија бесплатно на 

шалтеру, а подноси се најкасније до 6 месеци живота детета) 
 пријава пребивалишта за децу о којој непосредно брине 
 извод из МКР за сву своју децу (оригинал или оверена копија) 
 уверење о држављанству Србије ( уверење не може бити старије од 6 месеци) 
 лична карта (фотокопија) 
 здравствена књижица (фотокопија) 
 уверење надлежног органа старатељства: 

- да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев 
- да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, 
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хранитељску или старатељску породицу или дата на усвајање 
- да мајка није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења 

 
б) Отац подносилац захтева 

 захтев за остваривање права на родитељски додатак оца (образац се добија бесплатно на 
шалтеру, а подноси се најкасније до 6 месеци живота детета) 

 доказ да је мајка умрла (извод из МКУ) или напустила дете (уверење органа старатељства) 
или теже болесна (потврда надлежне здравствене установе) или лишена пословне 
способности (судско решење) или на издржавању казне затвора (потврда казнено-поправне 
установе о почетку и завршетку казне) 

 извод из МКР, за сву своју децу као и децу мајке детета за које се подноси захтев 
 уверење о држављанству Србије за себе и мајку детета (уверења не могу бити старија од 6 

месеци) 
 пријава пребивалишта за децу о којој непосредно брине 
 лична карта за себе и мајку детета (фотокопије) 
 здравствена књижица за себе и мајку детета (фотокопије) 
 уверење надлежног органа старатељства: 

- да отац непосредно брине о детету за које је поднео захтев 
- да  његова  деца  претходног  реда  рођења  нису  смештена  у  установу  социјалне 

заштите, хранитељску или старатељску породицу или дата на усвајање 
- да отац није лишен родитељског права у односу на своју децу претходног реда 

рођења 
 

Накнада зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и 
одсуства са рада ради посебне неге детета 

 
Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета има 
мајка детета, а под одређеним условима и отац детета, један од усвојилаца, хранитељ или старатељ 
детета, који ово право остварују као запослени код послодавца (правна и физичка лица) и као лица 
која самостално обављају делатност (немају друге запослене). Исплату накнаде зараде за запослене 
код послодавца врши послодавац истовремено када исплаћује и друге запослене, док исплату 
накнаде зараде лицима која самостално обављају делатност, а немају друге запослене врши 
Општинска управа. Ради рефундације средстава исплаћених на име накнаде зараде, послодавац 
доставља Општинској управи на оверу образац НЗ-1, као и доказе о извршеној исплати накнаде 
зараде (оверене обрасце и извод) . Накнада зараде се исплаћује у висини зараде коју би то лице 
остваривало да ради, за пуно радно време и стандардни учинак, тј. у висини основне зараде, 
увећане по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном 
односу, у складу са Законом. 

 
Документација потребна за остваривање права: 

 
а) Мајка подносилац захтева - остварује породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета   
у укупном трајању од 365 дана за прво и друго дете, односно две године за треће, четврто и свако 
наредно дете, или остварује само породиљско одсуство у трајању од три месеца од дана порођаја. 

 Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета, и захтев за остварење права на породиљско одсуство (образац се 
добија бесплатно на шалтеру) 

 извештај о привременој спречености за рад - дознака (оригинал) 
 здравствена књижица (фотокопија) 
 изводи из МКР за сву децу (фотокопије) 
 решење послодавца о праву на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета 
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 уговор о раду 
 потврда послодавца о висини основне зараде запосленог и увећане зараде по основу 

времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу за 12 
месеци који претходе месецу у којем отпочиње коришћење одсуства, за сваки месец 
појединачно 

 образац М-4 Фонда ПИО запослених (фотокопију подноси мајка запослена код правних или 
физичких лица) 

 образац М-4/СЗ Фонда ПИО самосталних делатности (фотокопију подноси мајка која 
самостално обавља делатност) 

 решење надлежног органа о привременом затварању радње, односно о привременом 
поверавању обављања те делатности другом лицу (односно личну изјаву да у време трајања 
одсуства неће обављати исту или другу делатност) 

 уверење пореске управе о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно 
пензијско и инвалидско осигурање за 12 месеци који претходе месецу у којем је започето 
коришћење одсуства, и по истеку године, 

 решење о коначној основици (подноси мајка која самостално обавља делатност) 
 извештај надлежне здравствене установе да је дете мртворођено, односно да је умрло пре 

уписа у МКР (подноси се само за остваривање права на породиљско одсуство) 
 извод из МКУ за дете које је умрло после уписа у МКР, односно пре истека породиљског 

одсуства (подноси се само за остваривање права на породиљско одсуство) 
 

б) Отац подносилац захтева - остварује породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге 
детета уместо запослене или незапослене мајке, у трајању од дана испуњења услова до 
престанка разлога који су онемогућили или спречили мајку да се стара о детету 
 захтев за остваривање права на накнаду зараде за породиљско одсуство и одсуство са рада 

ради неге детета, или захтев за остваривање права на накнаду зараде за породиљско 
одсуство (образац се добија бесплатно на шалтеру) 

 доказ да је мајка умрла (извод из МКУ), или напустила дете (уверење органа старатељства), 
или теже болесна (потврда надлежне здравствене установе), или лишена пословне 
способности (судско решење), или на издржавању казне затвора (потврда казнено-поправне 
установе) 

 извештај о привременој спречености за рад - дознака мајке (подноси отац за мајку детета, 
која је у радном односу) 

 уверење о незапослености, или фотокопија здравствене књижице мајке (подноси отац за 
мајку детета, која није у радном односу) 

 здравствена књижица оца (фотокопија) 
 изводи из МКР за сву децу (фотокопије) 
 решење послодавца о праву на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета, 

или решење послодавца о праву на породиљско одсуство оца 
 потврда послодавца о висини основне зараде запосленог и увећане зараде по основу 

времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада осварену у радном односу, за 12 
месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства за сваки месец 

 образац М-4 Фонда ПИО запослених (фотокопију подноси отац запослен код правног или 
физичког лица) 

 образац М-4/СЗ Фонда ПИО самосталних делатности (фотокопију подноси отац који 
самостално обавља делатност) 

 решење надлежног органа о привременом затварању радње, односно о привременом 
поверавању обављања те делатности другом лицу (подноси отац који самостално обавља 
делатност) 

 уверење пореске управе о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно 
пензијско и инвалидско осигурање, за месец који претходи месецу у којем је започето 
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коришћење одсуства, и по истеку године, решење о коначној основици (подноси отац који 
самостално обавља делатност) 

 лична изјава да у време трајања одсуства неће обављати исту или другу делатност (подноси 
отац који самостално обавља делатност) 

в) Отац подносилац захтева - преузима од мајке остваривање права на одсуство са рада ради 
неге детета (у трајању од завршетка породиљског одсуства па до истека 365 дана одсуства за 
прво и друго дете, односно две године за треће, четврто и свако наредно дете, на основу 
међусобног договора) 
 захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради неге детета 

(захтев се добија бесплатно на шалтеру) 
 међусобни договор родитеља, у писаној форми, да отац преузима остваривање права 
 извештај о привременој спречености за рад - дознака мајке (подноси отац за мајку детета, 

која је у радном односу) 
 здравствена књижица оца (фотокопија) 
 изводи из матичне књиге рођених за сву децу (фотокопије) 
 решење послодавца о праву на одсуство са рада ради неге детета 
 потврда послодавца о висини основне зараде запосленог и увећане зараде по основу 

времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу, за 12 
месеци који претходе месецу у којем одпочиње коришћење одсуства, за сваки месец 
појединачно 

 образац М-4 Фонда ПИО запослених (фотокопију подноси отац запослен код правног или 
физичког лица) 

 образац М-4/СЗ Фонда ПИО самосталних делатности (фотокопију подноси отац који 
самостално обавља делатност) 

 решење надлежног органа о привременом затварању радње, односно о привременом 
поверавању обављања те делатности другом лицу (подноси отац који самостално обавља 
делатност) 

 уверење пореске управе о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно 
пензијско и инвалидско осигурање, за 12 месеци који претходи месецу у којем је започето 
коришћење одсуства, и по истеку године, у року од 3 месеца о коначној основици (подноси 
отац који самостално обавља делатност) 

 лична изјава да у време трајања одсуства неће обављати исту, или другу делатност (подноси 
отац који самостално обавља делатност) 

 
г) Усвојилац, хранитељ или старатељ подносилац захтева - остварује право на одсуство са рада 
ради неге детета: у трајању од 8 месеци непрекидно од момента смештаја детета у породицу, а 
најдуже до навршених 5 година живота детета (за смештај детета млађег од 5 година живота); у 
трајању до навршених 11 месеци живота детета (за смештај детета старости до три месеца 
живота) 
 захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради неге детета 

(образац се добија бесплатно на шалтеру) 
 доказ о чињеници смештаја детета у усвојитељску, хранитељску или старатељску породицу, 

односно о постојању статуса усвојиоца, хранитеља или старатеља (уверење органа 
старатељства) 

 извештај о привременој спречености за рад подносиоца захтева (дознака) 
 здравствена књижица подносиоца захтева (фотокопија) 
 изводи из МКР за сву децу (фотокопије) 
 решење послодавца о праву на одсуство са рада ради неге детета 
 потврда послодавца о висини основне зараде запосленог и увећане зараде по основу 

времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу, за 12 
месеци  који  претходе  месецу  у  којем  отпочиње  коришћење  одсуства,  за  сваки  месец 
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појединачно 
 образац М-4 Фонда ПИО запослених (фотокопију прилаже подносилац захтева запослен 

код правног или физичког лица) 
 образац М-4/СЗ Фонда ПИО самосталних делатности (фотокопију прилаже подносилац 

захтева који самостално обавља делатност) 
 решење надлежног органа о привременом затварању радње, односно о привременом 

поверавању обављања те делатности другом лицу (прилаже подносилац захтева који 
самостално обавља делатност) 

 уверење пореске управе о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно 
пензијско и инвалидско осигурање, за 12 месеци који претходи месецу у којем је започето 
коришћење одсуства, и по истеку године, у року од 3 месеца о коначној основици (прилаже 
подносилац захтева који самостално обавља делатност) 

 лична изјава да у време трајања одсуства неће обављати исту или другу делатност (прилаже 
подносилац захтева који самостално обавља делатност) 

 
Накнада зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета 
Право на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета остварује један од 
родитеља, усвојилац, хранитељ или старатељ (са пуним или половином пуног радног времена) за 
дете млађе од 5 година, којем је неопходна посебна нега због тешког степена психофизичке 
ометености. Право се остварује у трајању од истека породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета најдуже до навршених 5 година живота детета. 

 
За остваривање права на одсуство са рада ради посебне неге детета потребно је приложити следећа 
документа: 

 захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге 
детета (образац се добија бесплатно на шалтеру) 

 акт о разврставању детета (мишљење комисије о степену психофизичке ометености детета) 
 извештај о привременој спречености за рад ради посебне неге детета (дознака лекара 

педијатра) 
 здравствена књижица мајке, односно подносиоца захтева (фотокопија) 
 извод из МКР за сву децу 
 решење послодавца о праву на одсуство са рада ради посебне неге детета 
 потврда послодавца о висини основне зараде запосленог и увећане зараде по основу 

времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу, за 12 
месеци који претходе месецу у којем отпочиње коришћење одсуства, за сваки месец 
појединачно 

 образац М-4 Фонда ПИО запослених (фотокопију прилаже подносилац захтева запослен 
код правног или физичког лица) 

 образац М-4/СЗ Фонда ПИО самосталних делатности (фотокопију прилаже подносилац 
захтева који самостално обавља делатност) 

 решење надлежног органа о привременом затварању радње, односно о привременом 
поверавању обављања те делатности другом лицу (прилаже подносилац захтева који 
самостално обавља делатност) 

 уверење пореске управе о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно 
пензијско и инвалидско осигурање, за 12 месеци који претходи месецу у којем је започето 
коришћење одсуства, и по истеку године, у року од три месеца о коначној основици 
(прилаже подносилац захтева који самостално обавља делатност) 

 лична изјава да у време трајања одсуства корисник права неће обављати исту или другу 
делатност (прилаже подносилац захтева који самостално обавља делатност) 
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Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања 

 
Право на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања 
остварује се на основу захтева установе социјалне заштите, хранитеља, односно старатеља. Право 
се признаје деци предшколског узраста без родитељског старања, у трајању од дана подношења 
захтева до истека текуће радне године. 

 
За остваривање права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без 
родитељског старања потребно је приложити следећа документа: 

 захтев за накнаду трошкова боравка у предшколској установи за дете без родитељског 
старања (образац се добија бесплатно на шалтеру информација у приземљу) 

 акт установе социјалне заштите о смештају детета у установу, односно решење органа 
старатељства о смештају детета у хранитељску, односно старатељску породицу 

 решење о оствареном праву на дечији додатак (подноси старатељ или хранитељ) 
 потврда предшколске установе о упису детета. 

 
Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју 
Право на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу ометену у развоју остварује 
се на основу захтева родитеља, установе социјалне заштите, хранитеља или старатеља. Право се 
признаје деци предшколског узраста ометеној у развоју, у трајању од дана подношења захтева до 
истека текуће радне године. 

 
Документација потребна за остваривање права: 

 захтев за накнаду трошкова боравка у предшколској установи за дете ометено у развоју 
(образац се добија бесплатно на шалтеру информација у приземљу) 

 акт о разврставању детета ометеног у развоју 
 решење о оствареном праву на дечији додатак (подноси се само за дете које борави у 

редовној васпитној групи) 
 потврда предшколске установе о упису детета у посебну, односно редовну васпитну групу, 

са подацима у погледу дужине дневног боравка детета 
 

Регресирање трошкова боравка у предшколској установи деце из материјално угрожених 
породица 

 
Ово право остварује подносилац захтева у складу са одлуком о регресирању трошкова боравка 
деце у предшколској установи из материјално угрожених породица и то: 
- 100% за треће и свако наредно дете из породице 
- 100% за децу без родитељског старања, децу у хранитељским породицама и децу из породице 
која остварују право на материјално обезбеђење 
- 20% за друго дете 
- 50% за самохране родитеље (под условом да други родитељ не плаћа алиментацију) и децу 
ометену у развоју уколико су смештени у родовну групу 

 
Потребна документација: 
- захтев 
-    изводи рођених за сву децу 
-   потврда предшколске установе да дете борави у 

установи 
-   доказ да је родитељ самохран, користи материјално обезбеђење да се деца налазе у хранитељској 
породици, да је дете ометено у развоју и сл. 
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Једнократна новчана накнада породиља на територији општине Лајковац: 
Захтев за једнократну новчану накнаду породиља могу поднети незапослене и запослене породиље 
уз потребну документацију: 

- Извод рођених за дете, 
- Доказ о пријави пребивалишта – боравишта за мајку, копија личне карте, 
- Доказ да није у радном односу (незапослена породиља) 
- Доказ да је у радном односу (запослена породиља) 
- Копија картице текућег рачуна, 
- Други докази. 

 
Захтев за признавање права на трошкове вантелесне оплодње се може поднети уз потредну 
документацију: 

- Доказ о пријављеном пребивалишту на територији општине Лајковац за оба супружника, ванбрачна 
партнера, 

- Уверење о држављанству Републике Србије за оба супружника, 
- Акт надлежне комисије Опште болнице или Здравствене установе о испуњености здравствених 

услова за укључивање у процес вантелесне оплодње, 
- Извод из матичне књиге венчаних, 
- Извод из матичне књиге рођених за жену (уколико није приложена фотокопија личне карте), 
- Доказ Опште болнице или Здравствене установе да за финансирање покушаја вантелесне оплодње 

за који се подноси захтев нису обезбеђена средства из других извора. 
 

А.7 Борачко-инвалидска заштита 
 

1. Права  војних  инвалида,  породица  палих  бораца  и  чланова  породице  умрлог  војног 
инвалида 

 
Својство ратног војног инвалида по основу ране, повреде, озледе и болести 

 
Ово својство могу да остваре лица, учесници рата 1941 - 1945, као и лица која су учествовала у 
ратовима на простору бивше СФРЈ од 1990. до 1995. као припадници и добровољци у ЈНА и 
припадници Војске Југославије и лица која су обављала послове државне безбедности у оружаним 
акцијама за време НАТО агресије. 

 
Документација потребна за остваривање права: 
- захтев за признавање својства ратног војног инвалида 
- лична карта (фотокопија) 
- извод из МКР 
- уверење о држављанству 
- медицинска документација о лечењу из времена настанка оштећења и времена подношења 

захтева 
- уверење о околностима повређивања (издаје надлежни војни или други надлежни орган)  

- војна књижица (фотокопија) 
 

Својство мирнодопског војног инвалида по основу ране, повреде, озледе и болести 
 

Ово својство могу да остваре лица држављани Србије која су у миру као војници на служењу 
војног рока, студенти Војне академије, ученици средње војне школе, лица у резервном саставу, 
слушаоци школе за резервне официре, као и добровољци на војној дужности у Војсци СЦГ или 
Војсци Србије у вршењу војне службе или дужности који су у вези са службом задобили повреду 
или озледу без своје кривице па је наступило оштећење њиховог организма најмање 20% (за 
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наведена лица која су оболела на служби у Војсци Србије тражени проценат оштећења је 60%). 
 

Документација потребна за остваривање права: 
- захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида 
- лична карта (фотокопија) 
- извод из МКР 
- уверење о држављанству 
- медицинска документација о лечењу 
- уверење војне јединице о околностима повређивања или решење о отпуштању из Војске 

Србије 
- уверење Војног одсека о времену проведеном на редовном одслужењу војног рока (издаје 

војни одсек према месту пребивалишта странке) 
- војна књижица (фотокопија). 

 
Повећање процента војног инвалидитета 

 
Лица која имају својство ратног или мирнодопског војног инвалида могу тражити повећање већ 
постојећег процента војног инвалидитета. 

 
По истеку две године од дана доношења коначног решења о стицању својства ратног или 
мирнодопског војног инвалида, војни инвалид може поднети нови захтев за утврђивање новог 
процента инвалидитета, а у вези с насталом променом. 

 
Документација потребна за остваривање права: 

- захтев за повећање процента војног инвалидитета 
- налаз лекара специјалисте о томе да је наступила промена од утицаја на раније утврђени 

инвалидитет. 
 

Породична инвалиднина по палом борцу 
 

Основно право породице палог борца је право на породичну инвалиднину (право на месечни 
новчани износ). 

Документација потребна за остваривање права: 
- захтев за остваривање права на породичну инвалиднину по палом борцу 
- лична карта или избегличка легитимација (фотокопија) 
- извод из МКВ 
- изјава два сведока да се удова није преудала 
- извод из МКР за децу 
- потврда да се дете налази на редовном школовању 
- уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу 
- уверење о околностима погибије палог борца (издаје надлежан војни орган) 
- извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право. 

 
Увећање породичне инвалиднине 

 
Родитељ палог борца који није имао друге деце или који је имао више деце којем су остала деца 
изгубила живот као грађанске жртве рата има право на увећање породичне инвалиднине. Такође, и 
брачни друг палог борца који нема деце односно ако има једно дете или више деце која су 
неспособна за привређивање, под условом да је неспособност наступила пре 15. године живота, 
односно до навршених 26 година, ако је дете било на школовању, поред права на породичну 
инвалиднину има право на увећану породичну инвалиднину. 
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Документација потребна за остваривање права: 
- захтев за признавање права 
- фотокопија личне карте или легитимације прогнаног лица 
- изјава два сведока да подносилац захтева нема више деце, тј. да му је погинули борац био 

једино дете 
- извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право 
- уверење војног органа о датуму и околностима погибије палог борца 
- извод из МКР за дете палог борца 
- потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 година живота. 

 
Породична инвалиднина по умрлом војном инвалиду 

 
Чланови уже породице палог борца, чланови уже породице војног инвалида од I до VII групе, 
после његове смрти и чланови уже породице лица које је погинуло или умрло од последица ране, 
повреде, озледе или болести задобијене под околностима из чл. 7. и 9. Закона о основним правима 
бораца, војних инвалида и породица палих бораца имају право на породичну инвалиднину (односи 
се на мирнодопске војне инвалиде). 

 
Документација потребна за остваривање права: 

- захтев за признавање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду 
- фотокопија личне карте 
- извод из МКВ 
- изјава два сведока да се удова није преудала 
- извод из МКР за подносиоца захтева и децу 
- потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 година живота 
- уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу 
- извод из МКУ за покојног војног инвалида. 

 
Борачки додатак 

Борачки додатак је додатак уз зараду остварену по основу радног односа. 

Документација потребна за остваривање права: 
- захтев за признавање права на борачки додатак 
- потврда да је лице у радном односу, коју издаје послодавац 
- потврда о висини исплаћене месечне зараде (издаје је послодавац) 
- потврда о минималној заради по колективном уговору 

 
Здравствена заштита војних и породичних инвалида 

 
Документација потребна за остваривање права: 

- захтев за признавање права на здравствену заштиту 
- уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности) 
- уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравствену заштиту 
- доказ о имовном стању и коришћењу пензије, за лица из бивших република, из општине у 

којој су живели (Служба за катастар непокретности и Фонд за пензијско и инвалидско 
осигурање) 

 
Здравствена заштита брачног друга и деце војног инвалида 

 
Документација потребна за остваривање права: 

- захтев за признавање права на здравствену заштиту 
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- уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности) 
- уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравствену заштиту 
- извод из МКР за брачног друга и децу 
- извод из МКВ 
- доказ о имовном стању и коришћењу пензије, за лица из бивших република, из општине у 

којој су живели (Служба за катастар непокретности и Фонд за пензијско и инвалидско 
осигурање) 

 
Ортопедска и друга помагала 

 
Војни инвалид има право на ортопедска и друга помагала за оштећење организма, по основу којих 
му је признат војни инвалидитет, у складу са Правилником о ортопедским помагалима војних 
инвалида ("Сл. гласник РС", бр. 45/09) 

 
Документација потребна за остваривање права: 

- захтев за признавање права на ортопедска и друга помагала 
- налаз специјалисте физикалне медицине и рехабилитације и специјалисте ортопедије о 

оправданости добијања помагала 
 

Једнократна помоћ по основу смрти војног инвалида 
 

Документација потребна за остваривање права: 
- захтев за признавање права на једнократну помоћ 
- извод из МКУ за војног инвалида 
- фотокопија личне карте подносиоца захтева 
- изјава два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у истом домаћинству са 

војним инвалидом или се старао о њему најмање годину дана пре смрти и да је сносио 
трошкове сахране умрлог војног инвалида. 

 
Накнада за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту по позиву 
надлежног органа 

 
Документација потребна за остваривање права: 

- захтев за признавање права 
- фотокопија личне карте корисника личне или породичне инвалиднине 
- фотокопија личне карте пратиоца корисника личне или породичне инвалиднине којем је 

признато право на додатак за негу и помоћ и пратиоца детета корисника до навршене 15. 
године живота 

- извод из МКР за дете корисника породичне инвалиднине 
 

Додатак за негу и помоћ 
 

Право на негу и помоћ има: 
- војни инвалид I групе 
- војни инвалид II,III и IV групе са оштећењем организма које је , са војним инвалидитетом, 
једнако оштећењу организма војног инвалида I групе 

 
Документација потребна за остваривање права: 

- захтев за признавање права на додатак, негу и помоћ 
- налаз лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица 

 
Ортопедски додатак 
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Право на ортопедски додатак (месечни новчани износ) има војни инвалид од I до VI групе коме је 
војни инвалидитет утврђен због оштећења организма које је непосредна последица задобијене 
ране, повреде, озледе или болести која је проузроковала ампутацију екстремитета или тешко 
оштећење екстремитета као и због губитка вида на оба ока. 

 
Документација потребна за остваривање права: 

- захтев за признавање права на ортопедски додатак 
- налаз лекара специјалисте о здравственом стању организма, а које је непосредна последица 

задобијене ране, повреде, озледе или болести која је проузроковала тешко оштећење 
екстремитета 

 
 

Накнада за време незапослености ратних војних инвалида од I до IV групе инвалидитета 
 

Документација потребна за остваривање права: 
- захтев за признавање права 
- уверење да је војни инвалид незапослено лице (издаје Завод за тржиште рада) 
- уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности) 
- уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравствену заштиту (издаје 

Фонд за здравствену заштиту) 
- доказ о имовном стању и коришћењу пензије, за лица из бивших република, из општине у 

којој су живели. 
 

Накнада трошкова сахране умрлог носиоца "Партизанске споменице 1941." 
 

Документација потребна за остваривање права: 
- захтев за признавање права за наведену накнаду 
- фотокопија "Партизанске споменице 1941" 
- извод из МКУ 
- фотокопија личне карте за подносиоца захтева и покојног носиоца "Партизанске споменице 

1941" 
- уверење о држављанству за подносиоца захтева 
- изјава два сведока о чињеници да је подносилац захтева сносио трошкове сахране умрлог 

носиоца споменице 
- рачун погребног предузећа 

 
Месечно новчано примање по основу незапослености ратних војних инвалида од V до X 
групе инвалидитета 
 
Документација потребна за остваривање права: 
 

- захтев за признавање права 
- уверење да је војни инвалид незапослено лице (издаје Завод за тржиште рада) 

 
Породични додатак 

 
Породични додатак остварују материјално необезбеђени корисници породичне инвалиднине по 
основу смрти војног инвалида којме је припадао додатак за негу и помоћ од стране другог лица, 
ако они и чланови њиховог домаћинства немају редовних прихода, који по члану домаћинства 
прелазе износ 85% од додатка за негу и помоћ од стране другог лица. 
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Родитељи имају право на породични додатак под истим условима, ако то право не користе чланови 
уже породице. Сауживаоцима породичне инвалиднине припада само један породични додатак. 
Документација потребна за остваривање права: 

- захтев за остваривање права на породични додатак 
- лична карта (фотокопија) 
- извод из МКР за подносиоца захтева 
- извод из МКВ 
- уверење о држављанству за подносиоца захтева 
- доказ о приходима домаћинства 
- уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности) 
- доказ о имовном стању и коришћењу пензије, за лица из бивших република, из општине у 

којој су живели 
 
2. Права цивилних инвалида рата 

 
Својство и права цивилног инвалида рата и право на личну инвалиднину 
 
Цивилни инвалид рата је лице код којег је наступило телесно оштећење од најмање 50% услед 
ране, повреде или озледе, које су оставиле видне трагове задобијене злостављањем или лишењем 
слободе од стране непријатеља за време рата, извођења ратних операција, од заосталог ратног 
материјала или непријатељских диверзантских, односно терористичких акција. 

 
Документација потребна за остваривање права: 

- захтев за признавање права 
- лична карта (фотокопија) 
- уверење о држављанству 
- извод из МКР 
- медицинска документација из времена настанка оштећења организма 
- уверење  о  околностима  повређивања  (издаје  Одељење  цивилне  заштите  или  СУП,  у 

Ваљеву) 
- доказ да лице није било у саставу непријатељских формација или помагач 

 
Додатак за негу и помоћ од стране другог лица 

 
Документација потребна за остваривање права: 

- захтев за признавање права 
- налаз лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи од стране другог лица 

 
Ортопедски додатак 

 

- захтев за признавање права 
- налаз лекара специјалисте о здравственом стању организма, а које је непосредна последица 

задобијене ране, повреде, озледе или болести која је проузроковала тешко оштећење 
екстремитета 

- фотокопија личне карте 
 

Здравствена заштита 
 

Документација потребна за остваривање права: 
- захтев за признавање права на здравствену заштиту 
- уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности) 
- уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравствену заштиту (издаје 
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Фонд за здравствену заштиту) 
- доказ о имовном стању и коришћењу пензије, за лица из бивших република, из општине у 

којој су живели 
 

Месечно новчано примање 
Документација потребна за остваривање права: 

- захтев за признавање права 
- извод из МКВ, уколико је корисник у браку 
- извод из МКР за децу, уколико су чланови домаћинства корисника 
- потврда да су на редовном школовању, за децу старију од 15 година 
- уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности) 
- уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравствену заштиту 
- доказ о имовном стању и коришћењу пензије, за лица из бивших република, из општине у 

којој су живели 
 

Накнада погребних трошкова 
Документација потребна за остваривање права: 

- захтев за признавање права 
- извод из МКУ, за инвалида 
- фотокопија личне карте, за подносиоца захтева 
- изјаве два сведока о чињеници да је лице сносило трошкове сахране инвалида 
- извештај Фонда здравствене заштите о месечном износу накнаде погребних трошкова 

 
Накнада за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту, по позиву 
надлежног органа 

 
Документација потребна за остваривање права: 

- захтев 
- позив од надлежног органа 
- лична карта 
- докази о трошковима смештаја, исхране и превоза. 

3. Права бораца, учесника НОР-а Месечно новчано примање 

Документација потребна за остваривање права: 
- захтев за признавање права 
- правноснажно решење о својству подносиоца захтева и то решење да је подносиоцу захтева 

време проведено у рату признато у двоструком трајању, у посебан стаж за учеснике НОР-а 
или удове истих, решење о својству војног инвалида или решење о својству породичног 
инвалида 

- лична карта (фотокопија) 
- уверење о држављанству 
- извод из МКР за подносиоца захтева 
- извод из МКР за децу, уколико су чланови домаћинства подносиоца захтева и потврде да су 

на редовном школовању, уколико су старија од 15 година 
- извод из МКВ 
- изјава два сведока о приходима и саставу домаћинства 
- уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности) 
- уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравствену заштиту 
- доказ о имовном стању и коришћењу пензије, за лица из бивших република, из општине у 

којој су живели (Служба за катастар непокретности и Фонд пензијског и инвалидског 
осигурања) 
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Увећање месечног новчаног примања по основу самохраности 
 

Документација потребна за остваривање права: 
- захтев за признавање права 
- изјаве два сведока о чињеници да је подносилац захтева самохрано лице, ко сачињава ужу 

породицу корисника, да ли има живе родитеље и децу ван домаћинства и да ли исти 
остварују приход 

- извод из МКР или МКВ или МКУ за родитеље подносиоца захтева 
- извод из МКР за децу подносиоца захтева 

 
Увећање месечног новчаног примања по основу везаности за постељу, односно додатак за 
негу 
Документација потребна за остваривање права: 

- захтев 
- извештај лекара опште праксе - образац број 1, са предлогом за туђу негу, са налазима 

лекара специјалисте 
 

Накнада погребних трошкова 
 

Документација потребна за остваривање права: 
- захтев 
- извод из МКУ за инвалида 
- лична карта подносиоца захтева (фотокопија) 
- изјаве два сведока о чињеници да је лице сносило трошкове сахране инвалида 
- извештај Фонда здравствене заштите о износу накнаде, по одлуци Фонда 

 
Помоћ у случају смрти 
Члан домаћинства са којим је инвалид живео последњу годину живота, односно лице које се о 
војном инвалиду старало у последњој години његовог живота има право на једнократну помоћ у 
висини двоструког износа личне инвалиднине умрлог војног инвалида. 

 
Документација потребна за остваривање права: 

- захтев 
- лична карта подносиоца захтева (фотокопија) 
- извод из МКУ за бившег корисника 
- изјаве два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у домаћинству са бившим 

корисником 
 

Накнада трошкова смештаја у установи социјалне заштите 
 

Ово право могу остварити корисници месечног новчаног примања који остварују додатак за негу и 
самохрани корисници, који су због неспособности за самосталан живот смештени у одговарајуће 
установе социјалне заштите. 

 
Документација потребна за остваривање права: 

- захтев 
- доказ од када се лице налази у установи 

 
Материјално обезбеђење чланова породице лица на обавезној војној служби 

 
Документација потребна за остваривање права: 

- захтев 
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- лична карта подносиоца захтева (фотокопија) 
- извештај војног одсека од када се хранилац налази на одслужењу војног рока 
- извод из МКВ 
- извод из МКР за децу 
- потврде да су на редовном школовању, за децу старију од 15 година 
- медицинска документација о здравственом стању за родитеље храниоца, уколико су млађи 

од 60 година мушкарци, односно 55 година жене 
- извештај лекара специјалисте о постојању трудноће за супругу храниоца, уколико нема 

деце 
- изјаве два сведока о приходима и саставу домаћинства 
- уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности) 
- уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравствену заштиту (издаје 

Фонд за здравствену заштиту у Ваљеву) 
 
 
 

А.8 ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Министарство просвете Владе Републике Србије сваке године објављује конкурс за доделу 
студентских и ученичких стипендија, кредита и домова, За остваривање ових права потребно је 
уверење о имовном стању које издаје Општинска управа општине Лајковац - Одељење за општу 
управу и друштвене делатности. Образац уверења је саставни део брошуре коју издаје 
Министарство просвете, а набавља се на факултетима и у школама. 

 
Студентски кредит - Ученички кредит 

 
Документација потребна за издавање уверења: 

 брошура за кредит или стипендију (набавља се на факултету и у школи) 
 изјава о заједничком домаћинству оверена од стране два сведока 
 потврда о приходима за запослене чланове домаћинства, за период од јануара до јуна текуће 

године и то: плата, пензије - старосне, породичне и инвалидске, накнада за рад хранитеља, 
примања  по  прописима  РВИ-а,  матерински  додатак,  туђа  нега  и  помоћ,  накнада  за 
незапослене,  социјална  помоћ,  накнада  за  социјалне  програме,  приход  остварен  преко 

сервиса и нерегистровани приход, а за незапослена лица потврда Завода за тржиште рада, за 
исти период. 

 уверење о имовном стању (из пореске управе) 
 потврда о редовном похађању школе или факултета, за брата или сестру 
 потврда о катастарском приходу у претходној години 
 легитимација за избегла и прогнана лица (фотокопија) 
 потврда војног одсека, за лица на одслужењу војног рока Уверење се издаје одмах. 

 
Студентски дом - Ученички дом 

 
Документација потребна за издавање уверења: 

 два обрасца уверења за дом (може се добити на шалтеру општинске писарнице или код 
запосленог на пословима образовања) 

 изјава о заједничком домаћинству, оверена са два сведока 
 потврда о приходима, за период од јануара до јуна текуће године и то: плата, пензије – 

старосне, породичне и инвалидске, накнада за рад хранитеља, примања по прописима РВИ- 
а,  матерински  додатак,  туђа  нега  и  помоћ,  накнада  за  незапослене,  социјална  помоћ, 
накнада за социјалне програме, приход остварен преко сервиса и нерегистрован приход 

 уверење о имовном стању (из пореске управе) 
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 незапослена лица, потврду од Завода за тржиште рада, за исти период 
 за ученике, потврду о редовном похађању школе 
 потврда о катастарском приходу у претходној години 
 фотокопија легитимације за избегла и прогнана лица (и за чланове домаћинства) 
 потврда из војног одсека, за лица на одслужењу војног рока Уверење се издаје одмах. 

 
Стипендије за студенте 

 
      Скупштина општине Лајковац је донела одлуку о студентским стипендијама. 
 

Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 24.12.2013. године, на основу члана 11а. 
Закона о ученичком и студентском стандарду (''Службени гласник Републике Србије'', бр.18/10, 55/13) и 
члана 39. тачка 6. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 11/08), донела 
је 

 
О Д Л У К У 

О СТУДЕНТСКИМ СТИПЕНДИЈАМА 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђују се услови, начин и поступак као и критеријуми за доделу студентских стипендија. 
 

Члан 2. 
 

Право на студентску стипендију имају : 
студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, за студије I, II и III степена, који нису 
губили ниједну годину током студија и постигли просечну оцену најмање 7,50 и који имају пребивалиште на 
територији општине Лајковац најмање две године пре дана подношења захтева за доделу стипендије, као и један 
од родитеља или старатеља.  
 

Члан 3. 
 

Општинско веће општине Лајковац расписује конкурс за доделу студентских стипендија најраније 01. 
новембра текуће године, а најкасније до 15. фебруара наредне године. 
Конкурс из став 1. овог члана садржи нарочито: услове за доделу студентске стипендије, потребне доказе, рокове 
за пријављивање на конкурс и одлучивање о додели стипендије. 
Конкурс се објављује на званичној интернет страници Општине Лајковац и путем локалних медија. 
 

Члан 4. 
  

Предлог листе студената за доделу стипендија као и предлог износа стипендија утврђује комисија коју 
образује Општинско веће. 
Предлог листе из става 1. овог члана истиче се на званичној интернет страници Општине Лајковац и на огласној 
табли Општинске управе.  
На утврђени предлог листе дозвољен је приговор који се подноси Општинском већу општине Лајковац ,у року од 
осам дана од дана истицања.  
 

Члан 5. 
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Одлуку о додели студентских стипендија доноси Општинско веће, на основу предлога комисије из члана 
4. Одлуке. 

Одлука из става 1. овог члана је коначна. 
 

 
 

Члан 6. 
 

На основу одлуке о додели студентских стипендија, студент, његов родитељ или старатељ закључује 
уговор о стипендији са председником Општине, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем 
стипендије. 

 
 
 

Члан 7. 
 

Стипендија се додељује без обавезе враћања и исплаћује се у месечном новчаном износу који утврђује 
Општинско веће за сваку школску годину. 

Стипендија се исплаћује за десет месеци, тј. за период трајања школске године. 
 

Члан 8. 
 

Студент за кога се утврди да је злоупотребом остварио право на студентску стипендију, трајно губи право 
на исту. 

 Члан 9. 
 

Критеријуми за доделу студентских стипендија и висина стипендије: 
 

1.За студенте који први пут уписују прву годину студија: да су проглашени за ђака генерације или да 
су носиоци дипломе Вук Караџић, до 15% просечне месечне нето зараде у Републици Србији, по задњем познатом 
податку ; 
 

2. За студије I степена (основне академске студије и основне струковне студије): 
- просечна оцена од 7,50 до 8,00, до 15% просечне месечне нето зараде у Републици Србији, по задњем познатом 
податку 
- просечна оцена од 8,00 до 9,00, до 20% просечне месечне нето зараде у Републици Србији, по задњем познатом 
податку 
- просечна оцена од 9,00 до 10,00, до 25% просечне месечне нето зараде у Републици Србији, по задњем познатом 
податку; 
 

3. За студије II степена (мастер академске студије; специјалистичке струковне студије и 
специјалистичке академске студије) 
- да подносилац захтева није у радном односу - до 25% просечне месечне нето зараде у Републици Србији, по 
задњем познатом податку; 
 

4. За студије III степена ( докторске академске студије) 
  - да подносилац захтева није у радном односу -  до 25% просечне месечне нето зараде у Републици Србији, по 
задњем познатом податку; 
 

Члан 10. 
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Потребна документација којом се доказује испуњеност услова: 

 
1.За студенте који први пут уписују прву годину студија: 

- доказ о пребивалишту за себе и једног од родитеља или старатеља 
- уверење о упису 
- доказ да је проглашен за ђака генерације или да је носилац дипломе Вук Караџић 
 

2. За студије I степена (основне академске студије и основне струковне студије): 
- доказ о пребивалишту за себе и једног од родитеља или старатеља 
- уверење о први пут уписаној години студија 
- уверење о положеним испитима из претходних година са просечном оценом 
 

3. За студије II степена (мастер академске студије; специјалистичке струковне студије и 
специјалистичке академске студије): 
- доказ да није у радном односу 
- доказ о пребивалишту за себе и једног од родитеља или старатеља 
- уверење о упису 
 

4. За студије III степена ( докторске академске студије): 
- доказ да није у радном односу 
- доказ о пребивалишту за себе и једног од родитеља или старатеља 
- уверење о упису 
 

Члан 11. 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Лајковац''. 
 

Члан 12. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Општинског Фонда за стипендирање 
студената и постдипломаца (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 6/09, измене и допуне: 1/10) као и 
Правила Фонда за стипендирање студената и постдипломаца општине Лајковац (''Службени гласник општине 
Лајковац'', број. 2/10).  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 
Број: 06-109/II од 24.12. 2013. године 

 
 
 

       СЕКРЕТАР                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК                       
                 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                    
Јелена Живојиновић                                                     Предраг Мирковић 
 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
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Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 11а. Закона о ученичком и студентском 

стандарду (''Службени гласник Републике Србије'', бр.18/10, 55/13) и члану 39. тачка 6. Статута општине Лајковац 
(''Службени гласник општине Лајковац'', број: 11/08). 

Циљ доношења Одлуке је стварање материјалне подршке студентима и њиховим породицама под 
условима и на начин прописан Одлуком. 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 
 
 Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 13.11.2014. године, на основу члана 
11а. Закона о ученичком и студентском стандарду ("Службени гласник Републике Србије", бр. 18/10, 
55/13) и члана 39. тачка 6. Статута општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", број: 
11/08), донела је 
 

О Д Л У К У 
О ДРУГИМ ИТМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СТУДЕНТСКИМ СТИПЕНДИЈАМА 

 
Члан 1. 

 Врше се измене и допуне Одлуке о студентским стипендијама ("Сл. гласник општине Лајковац 
бр. 7/2013, 1/14), тако што се члан 2. мења и гласи: 
 
"Право на студентску стипендију имају: 
студенти високошколских установа чији је оснивач Република србија, за студије I, II и 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 стипендије, као и један од родитеља или 
старатеља. 
Студент не може остварити право на студентску стипендију за поновљену годину студија, за коју је већ 
примао стипендију." 
 

Члан 2. 
 Мења се члан 9а. и гласи: 
"Студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, за студије I и II степена, који су 
већ корисници студентске стипендије, а у текућој школској години су положили све испите први пут 
уписане године, закључно са јулским испитним роком, са просечном оценом 9,50 и више, стичу право на 
увећани износ стипендије која ће се исплатити за месец јун текуће године, у висини до 50% просечне 
месечне нето зараде у Републици Србији, по задњем познатом податку. 
Право на увећану стипендију из става 1. овог члана, студент ће остварити достављањем потврде о први 
пут уписаној години студија, као и потврде о положеним свим испитима у текућој школској години 
закључно са јулским испитним роком и просечном оценом, најкасније до 20. јула текуће године. 
Одлуку о додели и висини стипендије из става 1. овог члана доноси Општинско веће на основу предлога 
комисије из члана 4. Одлуке:" 
 
 

Члан 3. 
 У осталом делу, Одлука о студентским стипендијама ("Сл. гласник општине Лајковац бр. 7/2013 
и 1/14), остаје непромењена. 
 

Члан 4. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине 
Лајковац" 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-108/14-II од 13.11.2014. године 

 
 СЕКРЕТАР                      ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
        Горан Илић с.р.                                                                 Јагош Лончар с.р. 
 
 

А.9 СЛУЖБА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 

Шеф службе: Јован Беговић  
III спрат канцеларија бр. 312, тел. 014/3432-760, локал 137 

 
Служба обавља послове који се односе на послове инспекцијског надзора у области: 

- грађевинарства, 
- саобраћаја, 
- заштите животне средине, 
- инспекције путева и у комуналној области, 
- просвете 
- послове принудног извршења решења из своје надлежности. 
- снабдевања водом 
- јавног превоза путника у насељима, 
- одржавања  и  коришћења  пијаца,  одржавања  чистоће,  комуналне  хигијене  и  депонија, 
пречишћавања и одвођења отпадних вода, одржавања гробаља и пружања погребних услуга, 
- праћења  стања  у  области:  одржавања  улица,  саобраћајница  и  других  јавних  површина, 
одржавања паркова, зелених и рекреационих површина, 
а)  управни надзор над актима јавних предузећа из области комуналне делатности, просвете, 
заштите животне средине и грађевине, 

в) обезбеђивање услова за заштиту и унапређење животне средине и предузимање мера за 
спречавање и отклањање штетних последица које угрожавају животну средину и доводе у 
опасност живот и здравље људи, 

г) послове инспекцијског надзора и друге инспекцијске послове из надлежности комуналне, 
грађевинске, инспекције путева и заштите животне средине, 

д) вршење других послова у складу са законом и одлукама Скупштине општине Лајковац, Служба 
у свом саставу има 
Одељење у свом саставу има: комуналну, грађевинску, просветну и еколошку инспекцију 
 

 
Сагласност за пријем пословног објекта у погледу мера заштите животне средине 

 
Сагласност за пријем пословног објекта у погледу мера заштите животне средине дужни су да 
прибаве сви пословни објекти који су потенцијални загађивачи животне средине. 

 
Захтев се упућује Одељењу за инспекцијске послове - инспектору за заштиту животне средине и 
предаје се на писарници, уз таксу. 

 
По пријему захтева инспектор за заштиту животне средине излази на терен и утврђује чињенично 
стање. 
Инспектор за заштиту животне средине доноси решење о сагласности да пословне просторије 
испуњавају услове заштите животне средине.  
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Решење инспектора за заштиту животне средине је услов за почетак обављања делатности. 
 
А.10 ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА 
 

Шеф  службе  је  Бојана Бојичић,  служба  се  налази  на  трећем  спрату  зграде  Општине  у 
канцеларијама 312 и 313. Контакт телефон је: 014/3433-329, локали 137 и 139. 

 
ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ЗАХТЕВЕ: ИНФОРМАЦЈА О ЛОКАЦИЈИ 

Уз  захтев  з  а  издавање  информације  о  локацији,  која  садржи  податке  о  могућностима  и 
ограничењима градње на катастарској парцели, 

- копија плана парцеле  

ЛОКАЦИЈСКА ДОЗВОЛА 

Захтев за издавање локацијске дозволе се подноси искључиво у електронском 

облику преко Централне евиденције обједињених процедура – ЦЕОП. Овом систему се 

приступа преко сајта Агенције за привредне регистер на адреси www.apr.gov.rs и захтев 

се попуњава електронски у прописаној форми и према упутствима у самом систему и 

на сајту  www.gradjevinskedozvole.rs. Захтев треба да буде потписан квалификованим 

електронским сертификатом и уз њега се прилажу докази о уплати такси у електронској 

форми. 

ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА 

Захтев за издавање грађевинске дозволе се подноси искључиво у електронском 

облику преко Централне евиденције обједињених процедура – ЦЕОП. Овом систему се 

приступа преко сајта Агенције за привредне регистер на адреси www.apr.gov.rs и захтев 

се попуњава електронски у прописаној форми и према упутствима у самом систему и 

на сајту  www.gradjevinskedozvole.rs. Захтев треба да буде потписан квалификованим 

електронским сертификатом и уз њега се прилажу докази о уплати такси у електронској 

форми. 

УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА 

Захтев за издавање употребне дозволе се подноси искључиво у електронском 

облику преко Централне евиденције обједињених процедура – ЦЕОП. Овом систему се 

приступа преко сајта Агенције за привредне регистер на адреси www.apr.gov.rs и захтев 

http://www.gradjevinskedozvole.rs/
http://www.gradjevinskedozvole.rs/
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се попуњава електронски у прописаној форми и према упутствима у самом систему и 

на сајту  www.gradjevinskedozvole.rs. Захтев треба да буде потписан квалификованим 

електронским сертификатом и уз њега се прилажу докази о уплати такси у електронској 

форми. 

 
НАКНАДНО ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ И УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ 

 
27.11.2015. године на снагу је ступио нови Закон о озакоњењу објеката објављен у Службеном 

гласнику Републике Србије бр. 96/2015.  
 
Према новом Закону поступак озакоњења се покреће на један од следећих начина: 
 

1) за лица која су поднела захтев за легализацију објеката до 29.01.2014. год. По ранијем закону поступак 
се покреће даном ступања на снагу новог Закона, 
 

2) за лица која су власници незаконито изграђеног објекта за који није поднет захтев за легализацију а за 
које је грађевински инспектор донео решење о рушењу поступак се покреће даном достављања тог 
решења надлежном органу, 
 
 

3) за лица из члана 6. Став 7. Овог закона односно лица из члана 13. Став 2. Закона о посебним условима за 
упис права својине по чијем захтеву није окончан поступак уписа, поступак се покреће даном 
достављања списа предмета од стране органа надлежног за послове државног премера и катастра 
надлежном органу, 
 

4) за лица из члана 6. Став . 8 овог закона, односно лица из члана 13. Став 2. Закона о посебним условима 
за упис права својине на објектима изграђеним без грађ. Доз. По чијем захтеву је извршен упис права 
својине на објекту поступак се покреће подношењем захтева за озакоњење.  
 
 
 
 
 
 

4. ЗАЈЕДНИЧКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ВАЉЕВА 
И ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ЉИГ, МИОНИЦА И ОСЕЧИНА 

 
 

Одлуком о Заједничком јавном правобранилаштву општина Ваљево, Лајковац, Љиг, Мионица и 
Осечина и Одлуком о изменама Одлуке о заједничком јавном правобранилаштву општина Ваљево, 
Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина одређен је делокруг рада Заједничког јавног 
правобранилаштва. 

 
Заједничко јавно правобранилаштво обавља послове правне заштите имовинских права и интереса 
Града Ваљева и општина: Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, односно предузима правне радње и 
користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања 
имовинско-правних интереса наведеног града и општина, њихових органа и других правних лица 
чије се финансирање обезбеђује у буџетима тог града и општина. 

 
Седиште Заједничког јавног правобранилаштва је у Ваљеву, Карађорђева 64 (десети спрат). 

 
Радом Заједничког јавног правобранилаштва руководи јавни правобранилац, који има два 
заменика. 
Јавног правобраниоца и његове заменике именују и разрешавају Скупштине: града Ваљева и 

http://www.gradjevinskedozvole.rs/


 
 

Информатор о раду органа Општине Лајковац  

64 
 

општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина. 
 

Јавни правобранилац се именује на период од 4 године, након чега може бити поново именован, а 
заменици јавног правобраниоца послове заменика врше као сталну дужност. 

 
Јавни правобранилац одговара за свој рад и рад Заједничког јавног правобранилаштва – 
Скупштинама града и општина оснивача, а заменици – јавном правобраниоцу и Скупштинама 
града и општина оснивача. 

 
Средства за рад Заједничког јавног правобранилаштва обезбеђују се у буџетима Града и општина 
оснивача. Средства се утврђују почетком сваке године, споразумом оснивача, сразмерно обиму 
послова које за њих обавља Правобранилаштво. Износ средстава се опредељује почетком сваке 
године у виду аконтације, на основу обима послова из претходне године, до утврђивања коначног 
износа вредности извршених послова на крају године. 

 
Правобранилац је Љиљана Митровић, дипл. правник, тел. 014/294-736 a заменици су Ана 
Мештеровић из Лајковца и Јелена Јанковић из Ваљева. 

 

 
 
 
 

5. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА 

 
 

У Општинској управи општине Лајковац запослено је 68 лица на неодређено време од чега: 
- 24 лица са високом стручном спремом 
- 9 лица са вишом школском спремом 
- 22 лица са средњом стручном спремом 
- 9 лица КВ 
- 3 лица НК 

 
Број лица запослених на одређено време је променљив тј. зависи од периода на који су исти 
примљени. 
Постављена лица су начелник Општинске управе и секретар Скупштине општине. 

 
 
 
 
 

5.1 ЗАРАДЕ 
 
 
 

а) Зараде изабраних и постављених лица 
- за месец децембар 2015. године  
 

Функционер Нето зарада 
Председник општине 72.276,44 

Заменик председника општине 67.674,57 
Начелник Општинске управе 70.498,40 

Чланови Општинског већа на сталном раду 52.835,49 
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 Нето зарада Нето зарада Нето зарада Могући 
додаци 

10 год. стажа 20 год. стажа 30 год. стажа  
Руководиоци одељења 

Општинске управе 
53.320,65 55.371,44 57.422,24 / 

Шефови служби 
Општинске управе 

53.320,65 55.371,44 57.422,24 / 

Шефови одсека 
Општинске управе 

(висока школа) 

53.320,65 55.371,44 57.422,24 / 

Шефови одсека 
Општинске управе 

(виша школа) 

35.239,03 36.594,38 37.949,73 / 

 

 
 
 
 
 
 

б) Зараде запослених 
- за месец децембар 2015. год. - 

 
Звање нето зарада нето зарада нето зарада Могући 

додаци 
без мин. рада 10 год. 

стажа 
20 год. 
стажа 

Стимулација 

Самостални стручни 
сарадник 

46.598,60 48.462,55 50.326,49 / 

Виши стручни сарадник 43.021,10 44.741,95 46.462,79 10% 
Стручни сарадник 36.914,30 38.390,88 39.867,45 10% 

Виши сарадник 30.784,70 32.016,09 33.247,48 10% 
Сарадник 28.209,81 29.338,20 30.466,59 10% 

Виши референт 25.190,63 26.198,26 27.205,88 10% 
Референт и дактилограф 24.238,15 25.207,68 26.177,20 10% 

КВ 23.756,22 24.706,47 25.656,72 10% 
НК 19.300,19 20.072,20 20.844,21 10% 
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6. ПОДАЦИ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
          

           
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 и 103/2015), 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 25.12.2015. године, 
донела 
 

 
ОДЛУКУ  О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ  

ЛАЈКОВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
 
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Лајковац за 2016. годину ( у даљем тексту: буџет), састоји 
се од: 
 
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 РАСХОДИ И ИЗДАТАКА 
ОПИС План 

1.Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине          753,314,750.00       

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:          748,464,750.00       
    -буџетска средства(01+ 03)          739,514,750.00       
    -сопствени приходи  
   -донације (06+07+08)              8,950,000.00       
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ              4,850,000.00       
2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине       1,537,843,905.00       
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ, у чему:          664,308,750.00       
    -буџетска средства( 01+ 03)+13+15          656,110,750.00       
    -сопствени приходи 

     -донације (08+ 07+06)              8,198,000.00       
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему          873,535,155.00       

     -текући буџетски издаци(01+03)+13          872,783,155.00       

     -издаци из сопствених прихода(04+16) 
     -донације (08+ 07+06)                 752,000.00       

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ   -784,529,155.00       
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ         - 784,529,155.00       
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

 Примања од продаје финансијске имовине 
 Примања од задуживања          250,000,000.00       

Неутрошена средства из ранијих година          551,029,155.00       
Издаци за отплату главнице дуга            14,500,000.00       
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ          786,529,155.00       
 

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

ОПИС 
Економска 

класификација 
План средстaва 

буџета 
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УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

             
753,314,750.00       

1. Порески приходи(71 без714) 71-714 703,473,750.00 
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 
самодоприноса) 711+770 287,825,000.00 
1.2 Самодопринос 711180 

 1.3. Порез на имовину 713 46,350,000.00 
1.4. Oстали порески приходи 716 6,500,000.00 
2.Непорески приходи, у чему: 714,741,742,743,745 362,798,750.00 
-поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) 353,113,750.00 

-приходи од продаје добара и услуга (01 и 04) 742 11,978,000.00 
3.Донације(744+733 из 07 и 06) 731+732 1,600,000.00 
4.Трансфери(733 из 01) 733 31,413,000.00 
Примања од продаје нефинансијске имовине 8 4,850,000.00 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1,539,843,905.00 
1.Текући расходи 4 666,308,750.00 
1.1. Расходи за запослене 41 149,809,738.00 
1.2. Коришћење роба и услуга 42 235,234,783.00 
1.3. Отплата камата 44 15,529,000.00 
1.4.  Субвенције 45 51,088,750.00 
1.5. Социјална заштита из буџета 47 27,442,000.00 
1.6. Остали расходи,у чему:                                                                                                                                                       
-средства резерви 48+49 96,405,924.00 
-средства резерви 4,702,157.00 
2. Трансфери 463+465 90,798,555.00 
3.Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 873,535,155.00 
5. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 - 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА - 
1. Примања по основу отплате кредита и продаје 
финансијске имовне 92 

 2. Задуживање 91  
2.1 Задуживање код домаћих кредитора 911 250,000,000.00 
 2.2 Задуживање код страних кредитора 912 

 ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
3. Отплата дуга 61  
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 14,500,000.00 
 3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 

  3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 
 4. Набавка финансијске имовине 6211                            -         

   НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ 
ГОДИНА   (класа 3, извор финансирања 13 и 15) 3 

             
551,029,155.00       

   НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ 
ПРЕТХOДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) 3 

  
 
 
 
 
 

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 
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ОПИС План 

1.Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске 
имовине 738,039,750.00 
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 738,039,750.00 
-буџетска средства(01+ 03) 738,039,750.00 
-донације (06+07+08) 

 1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - 
2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 727,789,750.00 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ, у чему: 577,493,750.00 
-буџетска средства( 01+ 03)+13+15 577,493,750.00 
-сопствени приходи 

 -донације (08+ 07+06) - 
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему 150,296,000.00 
-текући буџетски издаци(01+03)+13 150,296,000.00 
-издаци из сопствених прихода(04+16) 
-донације (08+ 07+06) - 
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 10,250,000.00 
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 10,250,000.00 
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

 Примања од продаје финансијске имовине 
Примања од задуживања 

 Неутрошена средства из ранијих година - 
Издаци за отплату главнице дуга 10,250,000.00 
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ     -  10,250,000.00 

 
 
Приходи и примања, расходи и издаци буџета из извора  01   утврђени су у следећим износима 

ОПИС 
Економска 

класификација 

План 
средстaва 

буџета 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 738,039,750.00 
1. Порески приходи(71 без714) 71-714 334,350,000.00 
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 
самодоприноса) 711+770 281,500,000.00 
1.2 Самодопринос 711180 

 1.3. Порез на имовину 713 46,350,000.00 
1.4. Oстали порески приходи 716 6,500,000.00 
2.Непорески приходи, у чему: 714,741,742,743,745 374,776,750.00 
-поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) 353,113,750.00 
-приходи од продаје добара и услуга (01 и 04) 742 11,978,000.00 
3.Донације(744+733 из 07 и 06) 731+732+744 600,000.00 
4.Трансфери(733 из 01) 733 23,463,000.00 
Примања од продаје нефинансијске имовине 8 4,850,000.00 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 727,789,750.00 
1.Текући расходи 4 577,493,750.00 
1.1. Расходи за запослене 41 143,809,738.00 
1.2. Коришћење роба и услуга 42 180,611,783.00 
1.3. Отплата камата 44 12,279,000.00 
1.4.  Субвенције 45 41,088,750.00 
1.5. Социјална заштита из буџета 47 18,500,000.00 
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1.6. Остали расходи,у чему:                                                                                                                                                       
-средства резерви 48+49 95,905,924.00 
-средства резерви 4,702,157.00 
2. Трансфери 46 85,298,555.00 
3.Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 150,296,000.00 
5. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 

 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА - 
1. Примања по основу отплате кредита и продаје 
финансијске имовне 92 

 2. Задуживање 91 
 2.1 Задуживање код домаћих кредитора 911 
 2.2 Задуживање код страних кредитора 912 
 ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 3. Отплата дуга 61 
 3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 10,250,000.00 

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 
 3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 
 4. Набавка финансијске имовине 6211 - 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ 
ГОДИНА   (класа 3, извор финансирања 13 и 15) 3 - 
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ 
ПРЕТХOДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) 3 

  
Члан 2. 

 
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове  Одлуке у  износу од 

784,529,155.00 динара обезбедиће се из пренетих неутрошених средстава из ранијих година-суфицита и примања 
од задуживања по дугорочном кредиту за изградњу затвореног базена у износу од 250.000.000,00 динара. 
                                                                            

Члан 3. 
 

Стање јавног дуга Општине Лајковац, на дан 30. новембар 2015. године, износи 15.965.271,08 динара ( 
131.676,90 EUR) и то: 
1.Директне обавезе - унутрашњи дуг 
___________________________________________________________________________  
Р.б. Назив дуга                                                  Услови       Стање дуга         Стање дуга  
                    у EUR              у RSD 
1.1 Банка Интеса а.д. Београд –                                            131.676,90                 15.965.271,08 
Изградња спорске хале 
Први датум отплате главнице                     23.09.2007. 
Последњи датум отплате главнице             23.12.2016. 
Рата главнице за 2016. год.                          26.335,4 eur                   
Каматна стопа                                            3M EURIBOR  
                                                                             +3,9% 
 

За финансирање капиталног пројекта –Изградња затвореног базена у 2016. години општина Лајковац  потписала 
је са Hypo Alpe-Adria-Bank а.д. Београд уговор о дугорочном кредиту  бр.L1982/15.(наш број 404-105/IV-15)  oд 
16.11.2015.године  износ до 2 (два) милиона ЕУР у динарској противвредности а не више од 250.000.000,00 динара. 

 
                                                                        
 

Члан 4. 
 

Јавни приходи буџета Општине Лајковац по врстама утврђују се у следећим износима: 
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Класа/К
атегори
ја/Груп

а 

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И 
ПРИМАЊА 

 План за 2016.   

 УКУПНА 
ЈАВНА 

СРЕДСТВА  
 Средства из 

буџета  
Структ-
ура % 

 Средства из 
осталих 
извора 

финан. буџ. 
корисника  

  311712 
Пренета средства из претходне 
године   0.0%      

551,029,155.00       
       

551,029,155.00       

700000   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ   
733,189,750.00       99.3%        

15,275,000.00       
       

748,464,750.00       

710000   ПОРЕЗИ  
431,078,750.00       58.4%                            

-         
       

431,078,750.00       

711000   ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ 
И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

 
281,500,000.00       38.1%                            

-         
       

281,500,000.00       

  711111 Порез на зараде  
260,500,000.00       35.3%                            

-         
       

260,500,000.00       

  711121 

Порез на приходе од самосталних 
делатности који се плаћа према 
стварно оствареном приходу, по 
решењу Пореске управе 

     
1,550,000.00       0.2%                            

-         
           

1,550,000.00       

  711122 

Порез на приходе од самосталних 
делатности који се плаћа према 
паушално утврђеном приходу, по 
решењу Пореске управе 

     
3,400,000.00       0.5%                            

-         
           

3,400,000.00       

  711123 

Порез на приходе од самосталних 
делатности који се плаћа према 
стварно оствареном приходу 
самоопорезивањем 

     
4,200,000.00       0.6%                            

-         
           

4,200,000.00       

  711145 Порез на приходе од давања у 
закуп покретних ствари 

          
50,000.00       0.0%                            

-         
                

50,000.00       

  711148 
Порез на приходе од 
непокретности, по решењу 
Пореске управе 

          
50,000.00       0.0%                            

-         
                

50,000.00       

  711191 Порез на остале приходе    
11,500,000.00       1.6%            

11,500,000.00       

  711193 Порез на прихода спортиста и 
стручњака 

        
250,000.00       0.0%                 

250,000.00       

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ    
46,350,000.00       6.3%                            

-         
         

46,350,000.00       

  713121 
Порез на имовину (осим на 
земљиште, акције и уделе) од 
физичких лица 

   
21,000,000.00       2.8%                            

-         
         

21,000,000.00       

  713122 
Порез на имовину (осим на 
земљиште, акције и уделе) од 
правних лица 

   
20,000,000.00       2.7%                            

-         
         

20,000,000.00       

  713311 Порез на наслеђе и поклон по 
решењу Пореске управе 

        
350,000.00       0.0%                            

-         
              

350,000.00       

  713421 
Порез на пренос апсолутних 
права на непокретности, по 
решењу Пореске управе 

     
3,000,000.00       0.4%                            

-         
           

3,000,000.00       

  713423 

Порез на пренос апсолутних 
права на моторним возилима, 
пловилима и ваздухопловима, по 
решењу Пореске управе         

     
2,000,000.00       0.3%                            

-         
           

2,000,000.00       

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ    
96,728,750.00       13.1%                            

-         
         

96,728,750.00       

  714431 

Комунална такса за коришћење 
рекламних паноа, укључујући и 
истицање и исписивање фирме 
ван пословног простора на 
објектима и просторима који 
припадају јединици локалне 
самоуправе(коловози, тротоари, 
зелене површине, бандере и сл.)   

        
300,000.00       0.0%                            

-         
              

300,000.00       



 
 

Информатор о раду органа Општине Лајковац  

71 
 

  714513 

Комунална такса за држање 
моторних друмских и 
прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и 
машина 

     
5,550,000.00       0.8%                            

-         
           

5,550,000.00       

  714543 
Накнада за промену намене 
обрадивог пољопривредног 
земљишта 

        
110,000.00       0.0%                            

-         
              

110,000.00       

  714549 

Накнада од емисије SO2, NO2 
прашкастих материја и 
прашкастих материја и 
одложеног отпада 

        
125,000.00       0.0%                 

125,000.00       

  714552 Боравишна такса           
30,000.00       0.0%                            

-         
                

30,000.00       

  714562 Посебна накнада за заштиту и 
унапређење животне средине 

   
90,613,750.00       12.3%                            

-         
         

90,613,750.00       

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ      
6,500,000.00       0.9%                            

-         
           

6,500,000.00       

  716111 Комунална такса за истицање 
фирме на пословном простору 

     
6,500,000.00       0.9%              

6,500,000.00       

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ    
23,463,000.00       3.2%          

7,950,000.00       
         

31,413,000.00       

733000   ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ 
НИВОА ВЛАСТИ 

   
23,463,000.00       3.2%          

7,950,000.00       
         

31,413,000.00       

  
733151 

Ненаменски трансфери од 
Републике у корист нивоа 
општина 

   
23,463,000.00       3.2%          

7,950,000.00       
         

31,413,000.00       

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ  
278,648,000.00       37.8%          

1,000,000.00       
       

279,648,000.00       

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ  
261,320,000.00       35.4%                            

-         
       

261,320,000.00       

  741151 

Приходи буџета општина од 
камата на средства 
консолидованог рачуна трезора 
укључена у депозит банака 

        
600,000.00       0.1%                            

-         
              

600,000.00       

  741511 Накнада за коришћење 
минералних сировина 

 
260,000,000.00       35.2%                            

-         
       

260,000,000.00       

  741526 Накнада за коришћење шумског 
и шимског земљишта 

          
50,000.00       0.0%                            

-         
                

50,000.00       

  741531 

Комунална такса за коришћење 
простора на јавним површинама 
или испред пословног простора у 
пословне сврхе, осим ради 
продаје штампе, књига и других 
публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће 
радиности 

        
150,000.00       0.0%                            

-         
              

150,000.00       

  741532 

Комунална такса за коришћење 
простора за паркирање друмских 
моторних и прикључних возила 
на 
уређеним и обележеним местима 

          
20,000.00       0.0%                            

-         
                

20,000.00       

  741538 Допринос за коришћење 
грађевинског земљишта 

        
500,000.00       0.1%                 

500,000.00       

742000   ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 
ДОБАРА И УСЛУГА 

   
11,978,000.00       1.6%                            

-         
         

11,978,000.00       

  742151 

Приходи од продаје добара и 
услуга од стране тржишних 
организација у корист нивоа 
општина 

     
9,828,000.00       1.3%                            

-         
           

9,828,000.00       

  742152 

Приходи од давања у закуп, 
односно на коришћење 
непокретности у државној 
својини које користе градови и 
индиректни корисници њиховог 
буџета 

        
730,000.00       0.1%                            

-         
              

730,000.00       
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  742153 
Приходи од закупнине за 
грађевинско земљиште у корист 
нивоа општина 

        
100,000.00       0.0%                            

-         
              

100,000.00       

  742251 Општинске административне 
таксе 

        
550,000.00       0.1%                            

-         
              

550,000.00       

  742253 Накнада за уређивање 
грађевинског земљишта 

        
350,000.00       0.0%                            

-         
              

350,000.00       

  742351 
Приходи које својом делатношћу 
остваре органи и организације 
општина  

        
420,000.00       0.1%                            

-         
              

420,000.00       

743000   
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 
ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 
КОРИСТ 

     
2,550,000.00       0.3%                            

-         
           

2,550,000.00       

  743324 

Приходи од новчаних казни за 
прекршаје, предвиђене 
прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима 

     
2,500,000.00       0.3%                            

-         
           

2,500,000.00       

  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 

          
50,000.00       0.0%                            

-         
                

50,000.00       

744000   
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ 
ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 
ЛИЦА 

        
600,000.00       0.1%          

1,000,000.00       
           

1,600,000.00       

  744151 
Текући добровољни трансфери 
од физичких и правних лица у 
корист нивоа општина 

        
600,000.00       0.1%          

1,000,000.00       
           

1,600,000.00       

745000   МЕШОВИТИ И 
НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 

     
2,200,000.00       0.3%                            

-         
           

2,200,000.00       

  745151 Остали приходи у корист нивоа 
општина 

     
2,200,000.00       0.3%              

2,200,000.00       

770000   МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ 
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА                        -         0.0%          

6,325,000.00       
           

6,325,000.00       

  771111 Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода   0.0%          

6,325,000.00       
           

6,325,000.00       

800000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

     
4,850,000.00       0.7%                            

-         
           

4,850,000.00       

810000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

     
4,850,000.00       0.7%                            

-         
           

4,850,000.00       

  
811152 

Примања од продаје 
непокретности у корист нивоа 
општина 

     
4,550,000.00       0.6%              

4,550,000.00       

  812151 
Примања од продаје покретних 
ствари у корист нивоа општина 

        
300,000.00       0.0%                 

300,000.00       

900000 
  

ПРИМАЊА ОД 
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

                       -         0.0%      
250,000,000.00       

       
250,000,000.00       

910000   ПРИМАЊА ОД 
ЗАДУЖИВАЊА                         -         0.0%      

250,000,000.00       
       

250,000,000.00       

  911451 
Примања од задуживања од 
пословних банака у земљи у 
корист нивоа општина 

  0.0%      
250,000,000.00       

       
250,000,000.00       

  7+8 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА ОД 
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИН. ИМОВИНЕ 

 
738,039,750.00       100.0%      

265,275,000.00       
    

1,003,314,750.00       

  
3+7+8 

УКУПНО ПРЕНЕТА 
СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ 
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

 
738,039,750.00       100.0%      

816,304,155.00       
    

1,554,343,905.00       

 
 

Члан 5. 
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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 2015. године - у укупном износу од  
268,818,750.00  динара усмеравају се за реализацију Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 
животне средине општине Лајковац у 2016. години укључујући и пренете обавезе из 2015. године. 
 

Члан 6.     
 
Приходи од: 
          -Накнаде за коришћење минералних сировина- укључујући и пренета неутрошена средства из 2015.године у 
укупном износу од 593,507,155.00 динара усмеравају се за реализацију Прогрaма за унапређење услова живота 
локалне заједнице за 2016. годину укључујући и пренете обавезе из 2015. године  
 

Члан 7. 
 
Приходи од: 
 - накнаде за уређење грађевинског земљишта ( ненаплаћена потраживања из ранијих година) 
 - доприносa за уређење грађевинског земљишта 
            - приватизације 
усмеравају се за реализацију програма ЈП „Дирекције за уређење и изградњу општине Лајковац“ Лајковац.  
 

Члан 8. 
 
Приходи од: 
          -50% прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје усмерава се за - ЈП „Дирекција за уређење и 
изградњу општине Лајковац“ Лајковац.  
          - 50% прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје усмерава  се за реализацију 
Програма коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје који доноси Општинско веће. 
 
 
 
 

Члан 9. 
 
Приходи од : 
Капиталних добровољних трансфера од физичких и правних лица  усмеравају се :  
           - за реализацију инвестиција ЈП „Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац“, Лајковац по 
Уговору са РБ Колубара Лазаревац за финансирање доградње дечјег вртића пренета бр. 410-95/I-10 и 410-396/I-
2015 неутрошена средства у износу од  34.500.000,00 динара 
          - за реализацију програма  рекреативне наставе ПУ „Лептирић“ Лајковац средства од родитељског динара у 
износу од 600.000,00 динара .    
 

Члан 10. 
 

Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина за  продате становe путем откупа  у укупном 
износу од 4.550.000,00 динара  усмеравају се за реализацију Програма коришћења средстава  откупа станова  
општине Лајковац за 2016. годину који доноси Скупштина општине у складу са Законом о становању. 
 
 

Члан 11. 
 
 Приходи од : 
 -Накнаде за промену намене обрадивог  пољопривредног земљишта усмеравају се за реализацију програма 
коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма  и планова општине Лајковац у области 
пољопривреде у 2016. години. 
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          -Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта усмеравају се за реализацију Програма развоја 
шумарства. 
 

Члан 12. 
 
            Приходи од  закупа усмеравају се за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање зграда и објеката и 
набавку и одржавање опреме корисника. 
            Корисници су дужни да Одељењу за буџет и финансије достављају потписане уговоре о закупу у складу са 
Законом. 
 

Члан 13. 
 . 
        Приходи од донација правних и физичких лица наменски се усмеравају корисницима - потписницим уговора 
о донацији. 
          Корисници су дужни да достављају општини уговоре о донацији или друге уговоре којима се остварује 
приход од донација најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора. 

 
Члан 14. 

             
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2016, 2017. и 2018. годину исказују се у следећем 

прегледу: 
 

       ОПШТИ ДЕО  -    ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА  
Екон. 
Клас. Редни број Опис Износ у хиљадама динара 

2016 2017 2018 
1 2 3 4 5 6 

  КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 250,000 65,837 0,00 

511 1 По програму ЈП Дирекција за уређење и изградњу  
општине Лајковац- Затворени базен 250,000 65,837 0,00 

  Година почетка финансирања пројекта: 2015    
  Година завршетка финансирања пројекта: 2015    
  Укупна вредност пројекта:    
  Извори финансирања:    
  - из текућих прихода  65,837 0,00 

  - из кредита 250,000   

  
- из осталих извора 
    

Преглед капиталних пројеката у периоду 2016-2018.године  даје се у Прилогу 2. и чини саставни део ове 
Одлуке. 
 

Члан 15. 
 

Укупни расходи и издаци буџета планирају се по основним наменама- према економској класификацији у 
следећим износима и то: 

 
Екон. 
клас. 

ВРСТЕ РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА 

Средства из 
буџета 

Структура         
% 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупна јавна 
средства 

1 2 3 4 5 6 
400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 577,493,750.00 78.2% 88,815,000.00 666,308,750.00 

410 
РАСХОДИ ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 143,809,738.00 19.5% 6,000,000.00 149,809,738.00 

411 Плате и додаци запослених 111,015,059.00 15.0% 0.00 111,015,059.00 

412 
Социјални доприноси на 
терет послодавца 19,871,636.00 2.7% 0.00 19,871,636.00 
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413 Накнаде у натури (превоз) 358,000.00 0.0% 150,000.00 508,000.00 

414 
Социјална давања 
запосленима 5,252,043.00 0.7% 5,850,000.00 11,102,043.00 

415 Накнаде за запослене 5,253,000.00 0.7% 0.00 5,253,000.00 

416 
Награде,бонуси и остали 
посебни расходи 2,060,000.00 0.3% 0.00 2,060,000.00 

420 
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА 
И РОБА 180,611,783.00 24.5% 54,623,000.00 235,234,783.00 

421 Стални трошкови 60,319,362.00 8.2% 23,222,000.00 83,541,362.00 

422 Трошкови путовања 1,036,000.00 0.1% 194,000.00 1,230,000.00 

423 Услуге по уговору 47,775,555.00 6.5% 10,335,000.00 58,110,555.00 

424 Специјализоване услуге 19,918,885.00 2.7% 5,092,000.00 25,010,885.00 

425 
Текуће поправке и 
одржавање (услуге и мат) 23,720,000.00 3.2% 9,780,000.00 33,500,000.00 

426 Материјал 27,841,981.00 3.8% 6,000,000.00 33,841,981.00 

440 ОТПЛАТА КАМАТА 12,279,000.00 1.7% 3,250,000.00 15,529,000.00 
441 Отплата домаћих камата; 8,900,000.00 1.2% 750,000.00 9,650,000.00 

444 Пратећи трошкови 
задуживања 3,379,000.00 0.5% 2,500,000.00 5,879,000.00 

450 СУБВЕНЦИЈЕ 41,088,750.00 5.6% 10,000,000.00 51,088,750.00 

451 

Текуће субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама                                                                 

41,088,750.00 5.6% 10,000,000.00 51,088,750.00 

460 
ДОНАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 85,298,555.00 11.6% 5,500,000.00 90,798,555.00 

463 Текући трансфери осталим 
нивоима власти 51,562,374.00 7.0% 3,000,000.00 54,562,374.00 

464 
Дотације организацијама 
обавезног социјалног 
осигурања 

20,525,000.00 2.8% 2,500,000.00 23,025,000.00 

465 Остале донације, дотације и 
трансфери  13,211,181.00 1.8% 0.00 13,211,181.00 

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 18,500,000.00 2.5% 8,942,000.00 27,442,000.00 

472 
Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 18,500,000.00 2.5% 8,942,000.00 27,442,000.00 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 91,203,767.00 12.4% 500,000.00 91,703,767.00 

481 
Дотације невладиним 
организацијама; 29,732,000.00 4.0% 500,000.00 30,232,000.00 

482 
Порези, обавезне таксе, 
казне и пенали; 2,307,767.00 0.3% 0.00 2,307,767.00 

483 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова; 2,014,000.00 0.3% 0.00 2,014,000.00 

485 

Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа; 

57,150,000.00 7.7% 0.00 57,150,000.00 

490 
АДМИНИСТРАТИВНИ 
ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 

4,702,157.00 0.6% 0.00 4,702,157.00 

499 

Административни 
трансфери из буџета - 
Средства резерве 

4,702,157.00 0.6% 0.00 4,702,157.00 

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 150,296,000.00 20.4% 723,239,155.00 873,535,155.00 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 146,796,000.00 19.9% 723,239,155.00 870,035,155.00 

511 
Зграде и грађевински 
објекти; 105,830,000.00 14.3% 683,687,155.00 789,517,155.00 

512 Машине и опрема; 27,147,000.00 3.7% 39,552,000.00 66,699,000.00 

515 Нематеријална имовина 13,819,000.00 1.9% 0.00 13,819,000.00 
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540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 3,500,000.00 0.5% 0.00 3,500,000.00 
541 Земљиште 3,500,000.00 0.5% 0.00 3,500,000.00 

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  10,250,000.00 1.4% 4,250,000.00 14,500,000.00 

611 
Отплата главнице домаћим 
кредиторима 

10,250,000.00 1.4% 4,250,000.00 14,500,000.00 

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  738,039,750.00 100.0% 816,304,155.00 1,554,343,905.00 
 

 
Члан 16. 

            
Укупни расходи и издаци буџета утврђују се према функционалној класификацији у следећим износима: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табела расхода по функционалним класификацијама 
 

       ОПШТИ ДЕО  -   ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 

Функциje Функционална 
класификација  

 Средства из 
буџета  

Структура         
% 

 Средства из 
осталих 
извора  

 Укупна јавна 
средства  

1 2 3 4 5 6 

000 СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

                   
17,822,000.00       2.4%          

6,942,000.00       
       

24,764,000.00       

040 Породица и деца;                         
7,000,000.00       0.9%                              

-         
            

7,000,000.00       

070 

Социјална помоћ 
угроженом становништву 
некласификована на 
другом месту; 

                        
9,600,000.00       1.3%             

6,942,000.00       
          

16,542,000.00       

090 
Социјална заштита 
некласификована на 
другом месту 

                        
1,222,000.00       0.2%                              

-         
            

1,222,000.00       

100 
ОПШТЕ ЈАВНЕ 
УСЛУГЕ 

                
213,797,026.00       29.0%          

9,500,000.00       
     

223,297,026.00       

110 

Извршни и законодавни 
органи, финансијски и 
фискални послови и 
спољни послови; 

                      
22,036,298.00       3.0%                              

-         
          

22,036,298.00       

130 Опште услуге; 
                    

163,123,571.00       22.1%             
2,000,000.00       

        
165,123,571.00       

160 

Опште јавне услуге 
некласификоване на 
другом месту; 

                        
6,137,157.00       0.8%                              

-         
            

6,137,157.00       

170 Трансакције јавног дуга; 
                      

22,500,000.00       3.0%             
7,500,000.00       

          
30,000,000.00       

300 
ЈАВНИ РЕД И 
БЕЗБЕДНОСТ 

                     
3,625,500.00       0.5%                              

-         
         

3,625,500.00       

320 
Услуге противпожарне 
заштите; 

                           
250,000.00       0.0%                              

-         
               

250,000.00       

330 Судови; 
                           

875,500.00       0.1%                              
-         

               
875,500.00       
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360 

Јавни ред и безбедност 
некласификован на другом 
месту 

                        
2,500,000.00       0.3%                              

-         
            

2,500,000.00       

400 
ЕКОНОМСКИ 
ПОСЛОВИ 

                   
27,440,500.00       3.7%             

475,000.00       
       

27,915,500.00       

411 
Општи економски и 
комерцијални послови 

                        
1,200,000.00       0.2%                              

-         
            

1,200,000.00       

412 
Општи послови по питању 
рада 

                      
13,475,000.00       1.8%                

475,000.00       
          

13,950,000.00       

421 Пољопривреда 
                      

10,500,000.00       1.4%                              
-         

          
10,500,000.00       

422 Шумарство 
                             

50,000.00       0.0%                              
-         

                 
50,000.00       

473 Туризам 
                        

2,215,500.00       0.3%                              
-         

            
2,215,500.00       

500 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

                   
90,738,750.00       12.3%     

178,080,000.00       
     

268,818,750.00       

510 Управљање отпадом; 
                      

44,738,750.00       6.1%           
15,500,000.00       

          
60,238,750.00       

520 
Управљање отпадним 
водама; 

                      
15,100,000.00       2.0%         

124,580,000.00       
        

139,680,000.00       

540 

Заштита биљног и 
животињског света и 
крајолика; 

                             
60,000.00       0.0%                              

-         
                 

60,000.00       

560 

Заштита животне средине 
некласификована на 
другом месту 

                      
30,840,000.00       4.2%           

38,000,000.00       
          

68,840,000.00       

600 

ПОСЛОВИ 
СТАНОВАЊА И 
ЗАЈЕДНИЦЕ 

                
185,790,000.00       25.2%     

600,207,155.00       
     

785,997,155.00       

610 Стамбени развој; 
                        

4,550,000.00       0.6%                              
-         

            
4,550,000.00       

620 Развој заједнице; 
                    

139,540,000.00       18.9%         
454,672,155.00       

        
594,212,155.00       

630 Водоснабдевање; 
                      

27,850,000.00       3.8%         
126,535,000.00       

        
154,385,000.00       

640 Улична расвета; 
                        

8,000,000.00       1.1%           
18,000,000.00       

          
26,000,000.00       

660 

Послови становања и 
заједнице 
некласификовани на 
другом месту 

                        
5,850,000.00       0.8%             

1,000,000.00       
            

6,850,000.00       

700 ЗДРАВСТВО 
                   

11,700,000.00       1.6%          
3,500,000.00       

       
15,200,000.00       

760 

Здравство 
некласификовано на 
другом месту. 

                      
11,700,000.00       1.6%             

3,500,000.00       
          

15,200,000.00       

800 
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, 
КУЛТУРА И ВЕРЕ 

                   
73,300,474.00       9.9%             

650,000.00       
       

73,950,474.00       

810 
Услуге рекреације и 
спорта; 

                      
35,030,138.00       4.7%                              

-         
          

35,030,138.00       

820 Услуге културе; 
                      

24,815,336.00       3.4%                
150,000.00       

          
24,965,336.00       

830 
Услуге емитовања и 
штампања; 

                        
5,000,000.00       0.7%                              

-         
            

5,000,000.00       

840 
Верске и остале услуге 
заједнице; 

                        
7,955,000.00       1.1%                

500,000.00       
            

8,455,000.00       

860 

Рекреација, спорт, култура 
и вере, некласификовано 
на другом месту 

                           
500,000.00       0.1%                              

-         
               

500,000.00       

900 ОБРАЗОВАЊЕ                 15.4%            
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113,825,500.00       16,950,000.00       130,775,500.00       

911 Предшколско образовање 
                      

63,255,007.00       8.6%           
10,950,000.00       

          
74,205,007.00       

912 Основно образовање 
                      

25,091,493.00       3.4%             
3,000,000.00       

          
28,091,493.00       

920 Средње образовање; 
                      

18,479,000.00       2.5%             
3,000,000.00       

          
21,479,000.00       

940 Високо образовање; 
                        

7,000,000.00       0.9%                              
-         

            
7,000,000.00       

  УКУПНО                 
738,039,750.00       100.0%     

816,304,155.00       
 

1,554,343,905.00       
 
 

II ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 17. 
 

               Средства буџета у износу од  738.039.750,00 динара и средства из осталих извора директних и 
индиректних корисника средства буџета у износу од 816.304.155,00 динара, тј. укупна средства у износу од 
1.554.343.905,00  динара распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 

   
  
   

Разд
ео Глава 

Прог
рамс
ка 
Клас
иф. 

Функ
ција 

Позиц
ија 

Екон
ом. 
Клас
иф. 

Опис Средства из 
буџета 

Средства из 
осталих извора 

Укупна јавна 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1.01     
СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ    

  0602    

ПРОГРАМ 15: 
ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА    

  0602-0001   

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина    

   110 
  

Извршни и законодавни 

органи, финансијски и 
фискални послови и спољни 

послови 

   

    1/0 411 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 1,696,905.00  1,696,905.00 

    2/0 412 Социјални доприноси на 
терет послодавца 303,746.00  303,746.00 

    3/0 413 Накнаде у натури 2,000.00  2,000.00 

    4/0 416 Награде запосленима и 
остали посебни расходи 500,000.00  500,000.00 

    5/0 423 Услуге по уговору 4,866,000.00  4,866,000.00 

    6/0 465 Остале текуће донације и 
трансфери 256,000.00  256,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 110:       

     01 Приходи из буџета 7,624,651.00  7,624,651.00 

      Функција 110: 7,624,651.00 0.00 7,624,651.00 

      

Извори финансирања за 
програмску активност 
0602-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 7,624,651.00  7,624,651.00 

      
Свега за програмску 
активност 0602-0001: 7,624,651.00 0.00 7,624,651.00 
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Извори финансирања за 
Програм 15:    

     01 Приходи из буџета 7,624,651.00  7,624,651.00 

      Свега за Програм 15: 7,624,651.00 0.00 7,624,651.00 

      
Извори финансирања за 
Главу 1.01:    

     01 Приходи из буџета 7,624,651.00  7,624,651.00 

      Свега за Главу 1.01: 7,624,651.00 0.00 7,624,651.00 

      
Извори финансирања за 
Раздео 1:    

     01 Приходи из буџета 7,624,651.00  7,624,651.00 

      Свега за Раздео 01: 7,624,651.00 0.00 7,624,651.00 

          
2 2.01     

ПРЕДСЕДНИК, 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ    

  0602    

ПРОГРАМ 15 - 
ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА    

  0602-0001   

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина    

   110 
  

Извршни и законодавни 

органи, финансијски и 

фискални послови и спољни 
послови 

   

    7/0 411 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 7,269,420.00  7,269,420.00 

    8/0 412 Социјални доприноси на 
терет послодавца 1,301,227.00  1,301,227.00 

    9/0 413 Накнаде у натури 10,000.00  10,000.00 

    10/0 414 Социјална давања 
запосленима 100,000.00  100,000.00 

    11/0 415 Накнаде за запослене 180,000.00  180,000.00 

    12/0 416 Награде запосленима и 
остали посебни расходи 300,000.00  300,000.00 

    13/0 422 Трошкови путовања 50,000.00  50,000.00 

    14/0 423 Услуге по уговору 4,229,000.00  4,229,000.00 

    15/0 465 Остале текуће донације и 
трансфери 972,000.00  972,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 110:       

     01 Приходи из буџета 14,411,647.00  14,411,647.00 

      Функција 110: 14,411,647.00 0.00 14,411,647.00 

      

Извори финансирања за 
програмску активност 
0602-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 14,411,647.00  14,411,647.00 

      
Свега за програмску 
активност 0602-0001: 14,411,647.00 0.00 14,411,647.00 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 15:    

     01 Приходи из буџета 14,411,647.00  14,411,647.00 

      Свега за Програм 15: 14,411,647.00 0.00 14,411,647.00 

          

      
Извори финансирања за 
Главу 2.01:    

     01 Приходи из буџета 14,411,647.00  14,411,647.00 

      Свега за Главу 2.01: 14,411,647.00 0.00 14,411,647.00 

          



 
 

Информатор о раду органа Општине Лајковац  

80 
 

      
Извори финансирања за 
Раздео 2:    

     01 Приходи из буџета 14,411,647.00  14,411,647.00 

      Свега за Раздео 2: 14,411,647.00 0.00 14,411,647.00 

          
3 3.01     ОПШТИНСКА  УПРАВА    

  
0101  

  
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 

   

  0101-0001   

Унапређење  услова за 
пољопривредну 
делатност    

  
 421 

  
Пољопривреда 

   
    16/0 423 Услуге по уговору-сајам 500,000.00  500,000.00 

    17/0 424 Специјализоване услуге 
ПСС Ваљево 250,000.00  250,000.00 

    18/0 426 Материјал 50,000.00  50,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 421:       

     01 Приходи из буџета 800,000.00  800,000.00 

      Функција 421: 800,000.00 0.00 800,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 
0101-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 800,000.00  800,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 0101-0001: 800,000.00 0.00 800,000.00 

  
   

  
   

  0101-0002   

Подстицаји 
пољопривредној 
производњи    

  
 421 

  
Пољопривреда 

   
    19/0 424 Специјализоване услуге-

вештачко осемењавање  2,000,000.00  2,000,000.00 

    20/0 451 
Субвенције јавним 
нефинансијским 
институцијама-камате 

3,500,000.00  3,500,000.00 

    21/0 451 

Субвенције јавним 
нефинансијским 
институцијама-воће и 
поврће 

500,000.00  500,000.00 

    22/0 451 

Субвенције јавним 
нефинансијским 
институцијама-стакленици 
и пластеници 

500,000.00  500,000.00 

    23/0 451 

Субвенције јавним 
нефинансијским 
институцијама-качерски 
мед 

50,000.00  50,000.00 

    24/0 481 Дотације невладиним 
организацијама-пчелари 250,000.00  250,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 421:       

     01 Приходи из буџета 6,800,000.00  6,800,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 421: 6,800,000.00 0.00 6,800,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 
0101-0002: 

      

     01 Приходи из буџета 6,800,000.00  6,800,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      
Свега за Програмску 
активност 0101-0002: 6,800,000.00 0.00 6,800,000.00 
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  0101-0003   Рурални развој    

   
422 

  
Шумарство 

   

    25/0 424 Специјализоване услуге 50,000.00  50,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 422:       

     01 Приходи из буџета 50,000.00  50,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 422: 50,000.00 0.00 50,000.00 

      Извори финансирања за Програмску активност 0101-0003:   

     01 Приходи из буџета 50,000.00  50,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 0.00 0.00 0.00 

      
Свега за Програмску 
активност 0101-0003: 50,000.00 0.00 50,000.00 

          

  0101-0022   

Ревизија стратегије 
пољопривреде и руралног 
развоја општине 
Лајковац у периоду 2016-
2025  

   

  
 421 

  
Пољопривреда 

   
    26/0 423 Услуге по уговору 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 421:       

     01 Приходи из буџета 1,500,000.00  1,500,000.00 

      Функција 421: 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат  0101-0022:       

     01 Приходи из буџета 1,500,000.00  1,500,000.00 

      
Свега за Прoјекат 0101-
0022: 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 5:    

     01 Приходи из буџета 9,150,000.00  9,150,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

     15 
Неутрошена средства 
донација из претходних 
година  0.00 0.00 

      Свега за Програм 5: 9,150,000.00 0.00 9,150,000.00 

          

  
0401  

  
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

   

  0401-0001   

Управљање заштитом 
животне средине и 
природних вредности    

  

 560 

  

Заштита животне 

средине некласификована 
на другом месту 

   

    27/0 423 
Услуге по уговору-ревизија 
Стратегије управљања 
отпадом 

1,200,000.00  1,200,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 560:       

     01 Приходи из буџета 1,200,000.00  1,200,000.00 

      Функција 560: 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 
0401-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 1,200,000.00  1,200,000.00 
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Свега за Програмску 
активност 0401-0001: 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 

      
 

   

  0401-0003   

Праћење квалитета 
елемената животне 
средине    

  

 560 

  

Заштита животне 
средине некласификована 

на другом месту 

   
    28/0 424 Специјализоване услуге -

мерење буке 300,000.00  300,000.00 

    29/0 424 Специјализоване услуге-
мерење квалитета ваздуха 350,000.00  350,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 560:       

     01 Приходи из буџета 650,000.00  650,000.00 

      Функција 560: 650,000.00 0.00 650,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 
0401-0003: 

      

     01 Приходи из буџета 650,000.00  650,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 0401-0003: 650,000.00 0.00 650,000.00 

  

  

  
 

   
      

Извори финансирања за 
Програм 6:    

     01 Приходи из буџета 1,850,000.00  1,850,000.00 

      Свега за Програм 6: 1,850,000.00 0.00 1,850,000.00 

          

  

0601 

   

ПРОГРАМ 2: 
КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ    

  0601-0014  
 

Остале комуналне услуге    

  
 130 

  
Опште услуге    

  
 

 
30/0 421 Стални трошкови-

дератизација 600,000.00  600,000.00 

  

 

 
31/0 423 

Услуге по уговору-
уклањање угинулих 
животиња 

500,000.00  500,000.00 

  
 

 
32/0 424 Специјализоване услуге-

збрињавање паса луталица 5,900,000.00  5,900,000.00 

  

 

 
33/0 485 

Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа-од уједа 
паса 

1,000,000.00  1,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 130:       

     01 Приходи из буџета 8,000,000.00  8,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 130: 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 

          

  

 
560   

Заштита животне 
средине некласификована 

на другом месту 
   

  
 

 
34/0 423 Услуге по уговору- 

дезинсекција 500,000.00 0.00 500,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 560:       

     01 Приходи из буџета 500,000.00  500,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 560: 500,000.00 0.00 500,000.00 

      
Извори финансирања за 
програмску активност       
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0601-0014: 

     01 Приходи из буџета 8,500,000.00  8,500,000.00 

      
Свега за програмску 
активност 0601-0014: 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 

          

  

0601-0085 

  

Уништавање амброзије 
на урбаном делу 
територије општине 
Лајковац 

   

   560 
  

 Заштита животне 

средине некласификована 

на другом месту 
   

    35/0 424 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 0601-0085:       

     01 Приходи из буџета 500,000.00  500,000.00 

      
Свега за пројекат 0601-
0085: 500,000.00 0.00 500,000.00 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 2:    

     01 Приходи из буџета 9,000,000.00  9,000,000.00 

      Свега за Програм 2: 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 

          

  0602    

ПРОГРАМ 15: 
ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА    

  0602-0001   

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина    

   130 
  

Опште јавне услуге    

    36/0 411 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 44,398,243.00  44,398,243.00 

    37/0 412 Социјални доприноси на 
терет послодавца 7,947,285.00  7,947,285.00 

    38/0 413 Накнаде у натури 66,000.00  66,000.00 

    39/0 414 Социјална давања 
запосленима 4,148,043.00 2,000,000.00 6,148,043.00 

    40/0 415 Накнаде трошкова за 
запослене 2,200,000.00  2,200,000.00 

    41/0 416 Награде запосленима и 
остали посебни расходи 470,000.00  470,000.00 

    42/0 421 Стални трошкови 12,500,000.00  12,500,000.00 

    43/0 422 Трошкови путовања 350,000.00  350,000.00 

    44/0 423 Услуге по уговору 7,500,000.00  7,500,000.00 

    45/0 424 Специјализоване услуге 1,100,000.00  1,100,000.00 

    46/0 425 Текуће поправке и 
одржавање 2,135,000.00  2,135,000.00 

    47/0 426 Материјал 6,380,000.00  6,380,000.00 

    48/0 444 Пратећи трошкови 
задуживања 10,000.00  10,000.00 

    49/0 465 Остале дотације и 
трансфери 5,230,000.00  5,230,000.00 

    50/0 472 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 50,000.00  50,000.00 

    51/0 482 Порези, обавезне таксе, 
казне и пенали 1,840,000.00  1,840,000.00 

    52/0 483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова 400,000.00  400,000.00 
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    53/0 485 
Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа 

10,000,000.00  10,000,000.00 

    54/0 485 

Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа-за 
одузето земљиште,рента 

43,500,000.00  43,500,000.00 

    55/0 512 Машине и опрема 800,000.00  800,000.00 

    56/0 515 Нематеријална имовина 599,000.00  599,000.00 

    57/0 541 Земљиште 1,000,000.00  1,000,000.00 

    58/0 541 Земљиште-рента 2,500,000.00  2,500,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 130:       

     01 Приходи из буџета 155,123,571.00  155,123,571.00 

     03 Социјални доприноси  2,000,000.00 2,000,000.00 

      Функција 130: 155,123,571.00 2,000,000.00 157,123,571.00 

   160   

Опште јавне услуге 
некласификоване на 
другом месту    

    
59/0 499 Текућа резерва 3,702,157.00  3,702,157.00 

    
60/0 499 Стална резерва 1,000,000.00  1,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 160:       

     01 Приходи из буџета 4,702,157.00  4,702,157.00 

      Функција 160: 4,702,157.00 0.00 4,702,157.00 

          

   320   
Услуге противпожарне 
заштите    

    61/0 426 Материјал 110,000.00  110,000.00 

    61/1 512 Машине и опрема 140,000.00  140,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 320:       

     01 Приходи из буџета 250,000.00  250,000.00 

      Функција 320: 250,000.00 0.00 250,000.00 

          

   610   
Стамбени развој 

   

    62/0 485 
Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа 

2,550,000.00  2,550,000.00 

    63/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 2,000,000.00  2,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 610:       

     01 Приходи из буџета 4,550,000.00  4,550,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 610: 4,550,000.00 0.00 4,550,000.00 

          

   840   
Верске  и остале услуге 
заједнице    

    64/0 481 
Дотације невладиним 
организацијама-политичке 
странке 

455,000.00  455,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 840:       

     01 Приходи из буџета 455,000.00   455,000.00 

      Функција 840: 455,000.00 0.00 455,000.00 

          

   940   Високо образовање    

    65/0 472 Накнаде за социјалну 7,000,000.00  7,000,000.00 
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заштиту из буџета-
стипендије 

      
Извори финансирања за 
функцију 940:       

     01 Приходи из буџета 7,000,000.00  7,000,000.00 

      Функција 940: 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 
0602-0001:    

     01 Приходи из буџета 172,080,728.00  172,080,728.00 

     03 Социјални доприноси  2,000,000.00 2,000,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 0602-0001: 172,080,728.00 2,000,000.00 174,080,728.00 

          

  0602-0003   Управљање јавним дугом    

   170 
  

Управљање јавним дугом    

    66/0 441 Отплата домаћих камата 8,900,000.00 750,000.00 9,650,000.00 

    67/0 444 Пратећи трошкови 
задуживања 3,350,000.00 2,500,000.00 5,850,000.00 

    68/0 611 Отплата главнице домаћим 
кредиторима 10,250,000.00 4,250,000.00 14,500,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 170:       

     01 Приходи из буџета 22,500,000.00  22,500,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  7,500,000.00 7,500,000.00 

      Функција 170: 22,500,000.00 7,500,000.00 30,000,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 
0602-0003: 

      

     01 Приходи из буџета 22,500,000.00 0.00 22,500,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  7,500,000.00 7,500,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 0602-0003: 22,500,000.00 7,500,000.00 30,000,000.00 

          

  0602-0006   Информисање    

  

 

830 
  

Услуге емитовања и 

издаваштва    

  
  

69/0 423 Услуге по уговору 5,000,000.00  5,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 830:       

     01 Приходи из буџета 5,000,000.00  5,000,000.00 

      Функција 830: 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 
0602-0006: 

      

  
  

 01 Приходи из буџета 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 0602-0006: 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

          

  0602-0007   Канцеларија за младе    

   860 
  

Рекреација, спорт, 

култура и вере, 
некласификовано на другом 

месту 

   

    70/0 421 Стални трошкови 40,000.00  40,000.00 

    71/0 423 Услуге по уговору 362,000.00  362,000.00 

    72/0 426 Материјал 98,000.00  98,000.00 

      Извори финансирања за       
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функцију 860: 

     01 Приходи из буџета 500,000.00  500,000.00 

      Функција 860: 500,000.00 0.00 500,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 
0602-0007: 

      

     01 Приходи из буџета 500,000.00 0.00 500,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 0602-0007: 500,000.00 0.00 500,000.00 

          

  0602-0020   
Трошкови сахрањивања 
из Скобаља    

   660 
  

Послпви становања и 

заједнице некласификовани 
на другом месту 

   

    72/1 472 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета  1,000,000.00 1,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију  660:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     08 Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица  1,000,000.00 1,000,000.00 

      Функција 660: 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0602-0020:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     08 Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица  1,000,000.00 1,000,000.00 

      
Свега за Пројекат 0602-
0020: 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

          

  0602-0021   
Спровођење локалних 
избора    

   160   

Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту 
   

    73/0 421 Стални трошкови-избори 150,000.00  150,000.00 

    74/0 423 Услуге по уговору-избори 200,000.00  200,000.00 

    75/0 426 Материјал-избори 150,000.00  150,000.00 

    76/0 481 
Дотације невладиним 
организацијама-за изборну 
кампању 

305,000.00  305,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију  160:       

     01 Приходи из буџета 805,000.00  805,000.00 

      Функција 160: 805,000.00 0.00 805,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0602-0021:       

     01 Приходи из буџета 805,000.00  805,000.00 

      
Свега за Пројекат 0602-
0021: 805,000.00 0.00 805,000.00 

          

 
 

    
Извори финансирања за 
Програм 15:    

     01 Приходи из буџета 200,885,728.00  200,885,728.00 

     03 Социјални доприноси  2,000,000.00 2,000,000.00 

     08 Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица  1,000,000.00 1,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  7,500,000.00 7,500,000.00 

      Свега за Програм 15: 200,885,728.00 10,500,000.00 211,385,728.00 
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0701  

  
ПРОГРАМ 7: ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

   
  

0701-0020 
  

Техничко опремање 
Полицијске управе    

   360 
  

Јавни ред и безбедност  

некласификован на другом 

месту 
   

    77/0 463 Трансфери осталим 
нивоима власт 500,000.00  500,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 360:       

     01 Приходи из буџета 500,000.00  500,000.00 

      Функција 360: 500,000.00 0.00 500,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0701-0020:       

     01 Приходи из буџета 500,000.00  500,000.00 

      
Свега за пројекат 0701-
0020: 500,000.00 0.00 500,000.00 

          

  
0701-0065 

  Безбедност у саобраћају    

   360 
  

Јавни ред и безбедност  
некласификован на другом 

месту 
   

    77/1 423 Услуге по уговору 750,000.00  750,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 360:       

     01 Приходи из буџета 750,000.00  750,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 360: 750,000.00 0.00 750,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0701-0065:       

     01 Приходи из буџета 750,000.00  750,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      
Свега за пројекат 0701-
0065: 750,000.00 0.00 750,000.00 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 7:    

     01 Приходи из буџета 1,250,000.00  1,250,000.00 

      Свега за Програм 7: 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 

          

  

0901  

  

ПРОГРАМ 11: 
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 
ЗАШТИТА 

   
  0901-0001   Социјалне помоћи    

  

 070 

  

Социјална помоћ 

угроженом становништву, 
некласификована на другом 

месту 

   

    78/0 472 
Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета-помоћ у 
грађевинском материјалу  2,000,000.00 2,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 070:       

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  2,000,000.00 2,000,000.00 

      Функција 070: 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 

          

  
 912 

  
Основно образовање 

   

    79/0 472 
Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета-за децу 
ометену у развоју 

1,000,000.00  1,000,000.00 
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Извори финансирања за 
функцију 912:       

     01 Приходи из буџета 1,000,000.00  1,000,000.00 

      Функција 912: 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 
0901-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 1,000,000.00  1,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  2,000,000.00 2,000,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 0901-0001: 1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 

  
 

   
 

   

  0901-0003   

Подршка социо-
хуманитарним 
организацијама    

   070 
  

Социјална помоћ 
угроженом становништву, 

некласификована на другом 

месту 

   

    80/0 472 
Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета-
Избеглице 

600,000.00 4,942,000.00 5,542,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 070:       

     01 Приходи из буџета 600,000.00  600,000.00 

     07 Трансфери од других нивоа 
власти   0.00 

     15 
Неутрошена средства 
донација из претходних 
година  4,942,000.00 4,942,000.00 

      Функција 070: 600,000.00 4,942,000.00 5,542,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 
0901-0003: 

      

     01 Приходи из буџета 600,000.00  600,000.00 

     15 
Неутрошена средства 
донација из претходних 
година  4,942,000.00 4,942,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 0901-0003: 600,000.00 4,942,000.00 5,542,000.00 

          

  0901-0006   Дечја заштита    

   040 
  

Породица и деца    

    81/0 472 
Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета-
породиље 

7,000,000.00  7,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 040:       

     01 Приходи из буџета 7,000,000.00  7,000,000.00 

      Функција 040: 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 
0901-0006: 

      

     01 Приходи из буџета 7,000,000.00  7,000,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 0901-0006: 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 

          

  0901-0020   
Субвенционисање цена 
комуналних услуга     

   630 
  

Водоснабдевање    

    82/0 472 

Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета-
Субвенционисање цена 
комуналних услуга 

600,000.00  600,000.00 
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    83/0 472 

Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета-
интервентно снабдевање 
водом 

250,000.00  250,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 630:       

     01 Приходи из буџета 850,000.00  850,000.00 

      Функција 630: 850,000.00 0.00 850,000.00 

      
Извори финансирања за 
Појекат  0901-0020:       

     01 Приходи из буџета 850,000.00  850,000.00 

      
Свега за Пројекат 0901-
0020: 850,000.00 0.00 850,000.00 

      
Извори финансирања за 
Програм 11:    

     01 Приходи из буџета 9,450,000.00  9,450,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  2,000,000.00 2,000,000.00 

     15 
Неутрошена средства 
донација из претходних 
година  4,942,000.00 4,942,000.00 

      Свега за Програм 11: 9,450,000.00 6,942,000.00 16,392,000.00 

   
 

 
 

    

  
1101 

   
ПРОГРАМ 1:  ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ    

  1101-0001  
 

Стратешко, просторно и 
урбанистичко планирање    

  
 620 

  
Развој заједнице    

  
 

 
84/0 515 Нематеријална имовина        5,500,000.00        5,500,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 5,500,000.00  5,500,000.00 

      Функција 620: 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 

      

Извори финансирања за 
програмску активност 
1101-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 5,500,000.00  5,500,000.00 

      
Свега за програмску 
активност 1101-0001: 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 

      
Извори финансирања за 
Програм 1:    

     01 Приходи из буџета 5,500,000.00  5,500,000.00 

      Свега за Програм 1: 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 

          

  
1501  

  
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

   
  1501-0001   

Подршка постојећој 
привреди    

   
412 

  

Општи послови по питању 

рада    

    85/0 423 Услуге по уговору-ЛАПЗ  475,000.00 475,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 412:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     03 Социјални доприноси  475,000.00 475,000.00 

     16 Родитељски динар за 
ваннаставне активности   0.00 

      Функција 412: 0.00 475,000.00 475,000.00 

      

Извори финансирања за 
програмску активност 
1501-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 
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     03 Социјални доприноси  475,000.00 475,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 1501-0001: 0.00 475,000.00 475,000.00 

          

  1501-0002   
Унапређење привредног 
амбијента     

  
 411 

  

Општи економски и 

комерцијални послови 

   
    86/0 423 Услуге по уговору 

АРРОКО 1,200,000.00  1,200,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 411:       

     01 Приходи из буџета 1,200,000.00  1,200,000.00 

      Функција 411: 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 

      

Извори финансирања за 
програмску активност 
1501-0002: 

      

     01 Приходи из буџета 1,200,000.00  1,200,000.00 

      
Свега за програмску 
активност 1501-0002: 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 3:    

     01 Приходи из буџета 1,200,000.00  1,200,000.00 

     03 Социјални доприноси  475,000.00 475,000.00 

      Свега за Програм 3: 1,200,000.00 475,000.00 1,675,000.00 

  
 

   
 

   

  

18
01 

 

  

ПРОГРАМ 12: 
ПРИМАРНА 
ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

   
  1801-0020   Вантелесна оплодња    

   760 
  

Здравство 

некласификовано на другом 

месту 
   

    87/0 472 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 2,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 760:       

     01 Приходи из буџета 2,000,000.00  2,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  1,000,000.00 1,000,000.00 

      Функција 760: 2,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 1801-0020:       

     01 Приходи из буџета 2,000,000.00  2,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  1,000,000.00 1,000,000.00 

      
Свега за Пројекат 1801-
0020: 2,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 12:    

     01 Приходи из буџета 2,000,000.00  2,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  1,000,000.00 1,000,000.00 

      Свега за Програм 12: 2,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 

  2002    

ПРОГРАМ 9 - 
ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ    

  2002-0020   Превоз школске деце    

   912 
  

Основно образовање    

    88/0 423 Услуге по уговору 3,350,000.00 3,000,000.00 6,350,000.00 
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    88/1 423 Услуге по уговору 550,000.00  550,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 912:       

     01 Приходи из буџета 3,900,000.00  3,900,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  3,000,000.00 3,000,000.00 

      Функција 912: 3,900,000.00 3,000,000.00 6,900,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 2002-0020:       

     01 Приходи из буџета 3,900,000.00  3,900,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  3,000,000.00 3,000,000.00 

      
Свега за пројекат 2002-
0020: 3,900,000.00 3,000,000.00 6,900,000.00 

      
Извори финансирања за 
Програм 9:    

     01 Приходи из буџета 3,900,000.00  3,900,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  3,000,000.00 3,000,000.00 

      Свега за Програм 9: 3,900,000.00 3,000,000.00 6,900,000.00 

          

      
Извори финансирања за 
Главу 3.01:    

     01 Приходи из буџета 244,185,728.00 0.00 244,185,728.00 

     03 Социјални доприноси  2,475,000.00 2,475,000.00 

     08 Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица  1,000,000.00 1,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  13,500,000.00 13,500,000.00 

     15 
Неутрошена средства 
донација из претходних 
година  4,942,000.00 4,942,000.00 

      Свега за Главу 3.01: 244,185,728.00 21,917,000.00 266,102,728.00 

      
 

   

3 3.02     

КОРИСНИЦИ, 
СУБВЕНЦИЈА 
ДОТАЦИЈА И 
ТРАНСФЕРА 

  

 
  0101    

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ   

 

  0101-0002   

Подстицаји 
пољопривредној 
производњи    

  
 421 

  
Пољопривреда 

   

    89/0 451 
Субвенције јавним 
нефинансијским 
институцијама 

100,000.00 0.00 100,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 421:       

     01 Приходи из буџета-Центар 
за пољопривреду 100,000.00  100,000.00 

      Функција 421: 100,000.00 0.00 100,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 
0101-0002: 

      

     01 Приходи из буџета 100,000.00  100,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 0101-0002: 100,000.00 0.00 100,000.00 

          

  0101-0021   Изложба крава    

  
 421 

  
Пољопривреда 

   

    90/0 451 
Субвенције јавним 
нефинансијским 
институцијама 

1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 

      Извори финансирања за       
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функцију 421: 

     01 Приходи из буџета 1,300,000.00  1,300,000.00 

      Функција 421: 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0101-0021:       

     01 Приходи из буџета 1,300,000.00  1,300,000.00 

      
Свега за Пројекат 0101-
0021: 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 

      
Извори финансирања за 
Програм 5:    

     01 Приходи из буџета 1,400,000.00  1,400,000.00 

      Свега за Програм 5: 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 

          

  
0401  

  
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

   

  0401-0004   

Заштита природних 
вредности и унапређење 
подручја са природним 
својствима 

   

  

 540 

  

Заштита биљног и 
животињског света  и 
крајолика 

   
    91/0 463 Текући трансфери осталим 

нивоима власти-Храст 60,000.00 0.00 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 
0401-0004: 

      

     01 Приходи из буџета 60,000.00  60,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 0401-0004: 60,000.00 0.00 60,000.00 

          

  0401-0020   
Регионална депонија 
"Еко Тамнава"    

  
 510 

  
Управљање отпадом 

   

    92/0 451 
Субвенције јавним 
нефинансијским 
институцијама 

438,750.00 0.00 438,750.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 510:       

     01 Приходи из буџета 438,750.00  438,750.00 

      Функција 510: 438,750.00 0.00 438,750.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0401-0020:       

     01 Приходи из буџета 438,750.00  438,750.00 

      
Свега за Пројекат 0401-
0020: 438,750.00 0.00 438,750.00 

      
 

   
  0401-0021   

Сакупљање и одвожење 
медицинског отпада    

  
 510 

  
Управљање отпадом 

   

    93/0 464 
Дотације организацијама 
обавезног социјалног 
осигурања-Дом здравља 

350,000.00 0.00 350,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 510:       

     01 Приходи из буџета 350,000.00  350,000.00 
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      Функција 510: 350,000.00 0.00 350,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0401-0021:       

     01 Приходи из буџета 350,000.00  350,000.00 

      
Свега за Пројекат 0401-
0021: 350,000.00 0.00 350,000.00 

      
Извори финансирања за 
Програм 6:    

     01 Приходи из буџета 848,750.00  848,750.00 

      Свега за Програм 6: 848,750.00 0.00 848,750.00 

          

  0601    

ПРОГРАМ 2 - 
КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ    

  0601-0001   
 

Водоснабдевање    

   630 
  

Водоснабдевање    

    94/0 451 

Текуће субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама -губици 
воде у мрежи                                          

22,000,000.00 10,000,000.00 32,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 630:       

     01 Приходи из буџета 22,000,000.00  22,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  10,000,000.00 10,000,000.00 

      Функција 630: 22,000,000.00 10,000,000.00 32,000,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 
0601-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 22,000,000.00  22,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  10,000,000.00 10,000,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 0601-0001: 22,000,000.00 10,000,000.00 32,000,000.00 

          

  0601-0014  
 

Остале комуналне услуге    

   660 
  

Послови становања и 
заједнице некласификовани 

на другом месту 
   

    95/0 451 

Текуће субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама -ЈП 
"Лајковац услуге" 

5,850,000.00  5,850,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 660:       

     01 Приходи из буџета 5,850,000.00  5,850,000.00 

      Функција 660: 5,850,000.00 0.00 5,850,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 
0601-0014: 

      

     01 Приходи из буџета 5,850,000.00  5,850,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 0601-0014: 5,850,000.00 0.00 5,850,000.00 

          

  0601-0020  
 

Набавка судова за 
одлагање отпада    

   510 
  

Управљање отпадом    

    96/0 451 

Текуће субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама                                                                 

3,350,000.00  3,350,000.00 
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Извори финансирања за 
функцију 510:       

     01 Приходи из буџета 3,350,000.00  3,350,000.00 

      Функција 510: 3,350,000.00 0.00 3,350,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0020:       

     01 Приходи из буџета 3,350,000.00  3,350,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0020: 3,350,000.00 0.00 3,350,000.00 

          

  0601-0086  

 

Набавка цистерне за 
црпљење септичких јама 
3,2 метра кубна     

   520 
  

Управљање отпадним 

водама    

    97/0 451 

Текуће субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама "Градска 
чистоћа"                                                            

500,000.00 0.00 500,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 520:       

     01 Приходи из буџета 500,000.00  500,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 520: 500,000.00 0.00 500,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0086:       

     01 Приходи из буџета 500,000.00  500,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0086: 500,000.00 0.00 500,000.00 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 2:    

     01 Приходи из буџета 31,700,000.00 0.00 31,700,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  10,000,000.00 10,000,000.00 

      Свега за Програм 2: 31,700,000.00 10,000,000.00 41,700,000.00 

          

  0602    

ПРОГРАМ 15 - 
ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА    

  0602-0004   
Општинско јавно 
правобранилаштво    

   330 
  

Судови    

    
98/0 463 Текући трансфери осталим 

нивоима власти 875,500.00  875,500.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 330:       

     01 Приходи из буџета 875,500.00  875,500.00 

      Функција 330: 875,500.00 0.00 875,500.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 
0602-0004: 

      

     01 Приходи из буџета 875,500.00  875,500.00 

      
Свега за Програмску 
активност 0602-0004: 875,500.00 0.00 875,500.00 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 15:    

     01 Приходи из буџета 875,500.00 0.00 875,500.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 
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      Свега за Програм 15: 875,500.00 0.00 875,500.00 

          

  

0901  

  

ПРОГРАМ 11: 
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 
ЗАШТИТА 

   
  0901-0001   Социјалне помоћи    

   070   

Социјална помоћ 
угроженом становништву, 

некласификована на другом 

месту 

   

    
99/0 463 

Трансфери осталим 
нивоима власти-Центар за 
соц.рад 

500,000.00  500,000.00 

    

100/
0 463 Трансфери осталим 

нивоима власти-помоћи 2,000,000.00  2,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 070:       

     01 Приходи из буџета 2,500,000.00  2,500,000.00 

      Функција 070: 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 
0901-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 2,500,000.00  2,500,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 0901-0001: 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 

          

  0901-0005   
Активности Црвеног 
крста    

   090 
  

Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту 
   

    
101/

0 481 Дотације невладиним 
организацијама 1,222,000.00  1,222,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 090:       

     01 Приходи из буџета 1,222,000.00  1,222,000.00 

      Функција 090: 1,222,000.00 0.00 1,222,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 
0901-0005: 

      

     01 Приходи из буџета 1,222,000.00  1,222,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 0901-0005: 1,222,000.00 0.00 1,222,000.00 

          

  0901-0021   Ђачка кухиња    

   070 
  

Социјална помоћ 
угроженом становништву, 

некласификована на другом 

месту 

   

    
102/

0 463 Трансфери осталим 
нивоима власти 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 
Појекат  0901-0021:       

     01 Приходи из буџета 1,000,000.00  1,000,000.00 

      
Свега за Пројекат 0901-
0021: 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

          

  0901-0022   Једнократна помоћ    



 
 

Информатор о раду органа Општине Лајковац  

96 
 

пензионерима 

   070 
  

Социјална помоћ угроженом становништву, 

некласификована на другом месту   

    103/0 463 Трансфери осталим 
нивоима власти 5,500,000.00  5,500,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 070:       

     01 Приходи из буџета 5,500,000.00  5,500,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 070: 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 

      
Извори финансирања за 
Појекат  0901-0022:       

     01 Приходи из буџета 5,500,000.00  5,500,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      
Свега за Пројекат 0901-
0022: 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 

          

  0901-0023   
Превоз деце у средњу 
школу    

   920 
  

Средње образовање    

    104/0 463 Трансфери осталим 
нивоима власти 9,000,000.00 3,000,000.00 12,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 920:       

     01 Приходи из буџета 9,000,000.00  9,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  3,000,000.00 3,000,000.00 

      Функција 920: 9,000,000.00 3,000,000.00 12,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Појекат  0901-0023:       

     01 Приходи из буџета 9,000,000.00  9,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  3,000,000.00 3,000,000.00 

      
Свега за Пројекат 0901-
0023: 9,000,000.00 3,000,000.00 12,000,000.00 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 11:    

     01 Приходи из буџета 19,222,000.00 0.00 19,222,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

      Свега за Програм 11: 19,222,000.00 3,000,000.00 22,222,000.00 

          

  1201    
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ    

  1201-0001   

Функционисање 
локалних установа 
културе    

   820 
  

Услуге културе    

    105/0 463 

Текући трансфери осталим 
нивоима власти-по 
конкурсу из области 
културе 

1,000,000.00  1,000,000.00 

    106/0 463 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти-
Историјски архив 

356,381.00 0.00 356,381.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 820:       

     01 Приходи из буџета 1,356,381.00 0.00 1,356,381.00 

      Функција 820: 1,356,381.00 0.00 1,356,381.00 
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   840 
  

Верске и остале услуге 
заједнице    

    107/0 481 

Дотације невладиним 
организацијама за пројекте 
по конкурсу из области 
културе- удружења култура 

1,500,000.00  1,500,000.00 

    108/0 481 

Дотације невладиним 
организацијама за пројекте 
по конкурсу за верске 
заједнице 

 500,000.00 500,000.00 

    109/0 481 
Дотације невладиним 
организацијама-остала 
удружења 

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

    110/0 481 
Дотације невладиним 
организацијама-за 
инвестиције 

5,000,000.00  5,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 840:       

     01 Приходи из буџета 7,500,000.00  7,500,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  500,000.00 500,000.00 

      Функција 840: 7,500,000.00 500,000.00 8,000,000.00 

      

Извори финансирања за 
програмску активност 
1201-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 8,856,381.00  8,856,381.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  500,000.00 500,000.00 

      
Свега за програмску 
активност 1201-0001: 8,856,381.00 500,000.00 9,356,381.00 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 13:    

     01 Приходи из буџета 8,856,381.00  8,856,381.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  500,000.00 500,000.00 

      Свега за Програм 13: 8,856,381.00 500,000.00 9,356,381.00 

          

  1301    
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ 
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ    

  1301-0001   

Подршка локалним 
спортским 
организацијама, 
удружењима и савезима 

   

  
 810 

  
Услуге рекреације и спорта 

   
    111/0 481 Дотације невладиним 

организацијама 20,000,000.00  20,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 810:       

     01 Приходи из буџета 20,000,000.00  20,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 810: 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 
1301-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 20,000,000.00  20,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      
Свега за Програмску 
активност 1301-0001: 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 

          

     01 Приходи из буџета 20,000,000.00  20,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Свега за Програм 14: 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 
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1501  

  
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

   
  1501-0001   

Подршка постојећој 
привреди    

   
412 

  

Општи послови по питању 

рада    

    112/0 451 

Текуће субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама  - за 
запошљавање у  
пољопривреди 

3,000,000.00  3,000,000.00 

    113/0 464 
Дотације организацијама 
обавезног социјалног 
осигурања-јавни радови 

7,500,000.00  7,500,000.00 

    114/0 464 
Дотације организацијама 
обавезног социјалног 
осигурања-приправници 

2,975,000.00  2,975,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 412:       

     01 Приходи из буџета 13,475,000.00  13,475,000.00 

     16 Родитељски динар за 
ваннаставне активности   0.00 

      Функција 412: 13,475,000.00 0.00 13,475,000.00 

      

Извори финансирања за 
програмску активност 
1501-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 13,475,000.00  13,475,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 1501-0001: 13,475,000.00 0.00 13,475,000.00 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 3:    

     01 Приходи из буџета 13,475,000.00  13,475,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Свега за Програм 3: 13,475,000.00 0.00 13,475,000.00 

          

  

1801  

  

ПРОГРАМ 12: 
ПРИМАРНА 
ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

   

  1801-0001   

Функционисање установа 
примарне здравствене 
заштите    

  

 760 

  

Здравство 

некласификовано на другом 

месту 
   

    115/0 464 

Дотације организацијама 
обавезног социјалног 
осигурања-текуће поправке 
и одржавање 

1,000,000.00  1,000,000.00 

    116/0 464 
Дотације организацијама 
обавезног социјалног 
осигурања-опрема 

200,000.00  200,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 760:       

     01 Приходи из буџета 1,200,000.00  1,200,000.00 

      Функција 760: 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 
1801-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 1,200,000.00  1,200,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 1801-0001: 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 
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  1801-0021   

Унапређење квалитета 
здравствене заштите на 
територији општине 
Лајковац 

   

   760 
  

Здравство 

некласификовано на другом 

месту 
   

    117/0 464 
Дотације организацијама 
обавезног социјалног 
осигурања 

8,500,000.00 2,500,000.00 11,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 760:       

     01 Приходи из буџета 8,500,000.00  8,500,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  2,500,000.00 2,500,000.00 

      Функција 760: 8,500,000.00 2,500,000.00 11,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 1801-0021:       

     01 Приходи из буџета 8,500,000.00  8,500,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  2,500,000.00 2,500,000.00 

      
Свега за Пројекат 1801-
0021: 8,500,000.00 2,500,000.00 11,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Програм 12:    

     01 Приходи из буџета 9,700,000.00 0.00 9,700,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  2,500,000.00 2,500,000.00 

      Свега за Програм 12: 9,700,000.00 2,500,000.00 12,200,000.00 

  2002    

ПРОГРАМ 9 - 
ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ    

  2002-0001   
Функционисање 
основних школа    

   912 
  

Основно образовање    

    118/0 463 Текући трансфери осталим 
нивоима власти 18,391,493.00  18,391,493.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 912:       

     01 Приходи из буџета 18,391,493.00  18,391,493.00 

      Функција 912: 18,391,493.00 0.00 18,391,493.00 

      

Извори финансирања за 
програмску активност 
2002-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 18,391,493.00  18,391,493.00 

      
Свега за програмску 
активност 2002-0001: 18,391,493.00 0.00 18,391,493.00 

          

  2002-0021   "Еко кутак"    

   560 
  

Заштита животне 

средине некласификована 

на другом месту 
   

    119/0 463 Текући трансфери осталим 
нивоима власти 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 2002-0021:       

     01 Приходи из буџета 500,000.00  500,000.00 

      
Свега за пројекат 2002-
0021: 500,000.00 0.00 500,000.00 
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  2002-0033   
Уредимо школско 
двориште    

   560 
  

Заштита животне 

средине некласификована 
на другом месту 

   

    120/0 463 Текући трансфери осталим 
нивоима власти 600,000.00  600,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 560:       

     01 Приходи из буџета 600,000.00  600,000.00 

      Функција 560: 600,000.00 0.00 600,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 2002-0033:       

     01 Приходи из буџета 600,000.00  600,000.00 

      
Свега за пројекат 2002-
0033: 600,000.00 0.00 600,000.00 

          

  2002-0034   
"Хигијена је пола 
здравља"     

   912 
  

Основно образовање    

    121/0 463 Текући трансфери осталим 
нивоима власти 500,000.00  500,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 912:       

     01 Приходи из буџета 500,000.00  500,000.00 

      Функција 912: 500,000.00 0.00 500,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 2001-0034:       

     01 Приходи из буџета 500,000.00  500,000.00 

      
Свега за пројекат 2002-
0034: 500,000.00 0.00 500,000.00 

          

  2002-0035   Набавка путничког аутомобила 

   912   Основно образовање    

    122/0 463 Текући трансфери осталим 
нивоима власти 1,300,000.00  1,300,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 912:    

     01 Приходи из буџета 1,300,000.00  1,300,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00  

      Функција 912: 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 2002-0035:    

     01 Приходи из буџета 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 

      
Свега за Пројекат 2002-
0035: 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 9:    

     01 Приходи из буџета 21,291,493.00  21,291,493.00 

      Свега за Програм 9: 21,291,493.00 0.00 21,291,493.00 

          

  2003    
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ    

  2003-0001   
Функционисање средњих 
школа    

   920 
  

Средње образовање    
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    123/0 463 Текући трансфери осталим 
нивоима власти 9,479,000.00  9,479,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 920:       

     01 Приходи из буџета 9,479,000.00  9,479,000.00 

      Функција 920: 9,479,000.00 0.00 9,479,000.00 

      

Извори финансирања за 
програмску активност 
2003-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 9,479,000.00  9,479,000.00 

      
Свега за програмску 
активност 2003-0001: 9,479,000.00 0.00 9,479,000.00 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 10:    

     01 Приходи из буџета 9,479,000.00  9,479,000.00 

      Свега за Програм 10: 9,479,000.00 0.00 9,479,000.00 

      
Извори финансирања за 
Главу 3.02:    

     01 Приходи из буџета 136,848,124.00 0.00 136,848,124.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  16,000,000.00 16,000,000.00 

      Свега за Главу 3.02: 136,848,124.00 16,000,000.00 152,848,124.00 

          
3 3.03     МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   

 
  0602    

ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА  
САМОУПРАВА    

  0602-0002 
 

 Месне заједнице    

   
160 

  

Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту 
   

    124/0 421 Стални трошкови 383,248.00  383,248.00 

    125/0 423 Услуге по уговору 17,555.00  17,555.00 

    126/0 424 Специјализоване услуге 10,685.00  10,685.00 

    127/0 425 Текуће поправке и 
одржавање 30,000.00  30,000.00 

    128/0 426 Материјал 155,745.00  155,745.00 

    129/0 482 Порези, обавезне таксе, 
казне и пенали 32,767.00  32,767.00 

      
Извори финансирања за 
функцију160:       

     01 Приходи из буџета 630,000.00  630,000.00 

      Функција 160: 630,000.00 0.00 630,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 
1502-0002: 

      

     01 Приходи из буџета 630,000.00  630,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 0602-0002: 630,000.00 0.00 630,000.00 

      
Извори финансирања за 
Програм 15:    

     01 Приходи из буџета 630,000.00  630,000.00 

      Свега за Програм 15: 630,000.00 0.00 630,000.00 

          

      
Извори финансирања за 
Главу 3.03:    

     01 Приходи из буџета 630,000.00  630,000.00 

      Свега за Главу 3.03: 630,000.00 0.00 630,000.00 

          
3 3.04     

ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА    
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  1502    
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ 
ТУРИЗМА    

  1502-0001 

 
 

Управљањем развојем 
туризма    

   
473 

  
Туризам    

    130/0 411 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 806,000.00  806,000.00 

    131/0 412 Социјални доприноси на 
терет послодавца 144,300.00  144,300.00 

    132/0 421 Стални трошкови 330,000.00  330,000.00 

    133/0 423 Услуге по уговору 135,000.00  135,000.00 

    134/0 425 Текуће поправке и 
одржавање 10,000.00  10,000.00 

    135/0 465 Остале донације, дотације 
и трансфери 110,000.00  110,000.00 

    136/0 482 Порези, обавезне таксе, 
казне и пенали 15,000.00  15,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 473:       

     01 Приходи из буџета 1,550,300.00  1,550,300.00 

      Функција 473: 1,550,300.00 0.00 1,550,300.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 
1502-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 1,550,300.00  1,550,300.00 

      
Свега за Програмску 
активност 1502-0001: 1,550,300.00 0.00 1,550,300.00 

          

  1502-0002 
 

 Туристичка промоција    

   
473 

  
Туризам    

    137/0 423 Услуге по уговору 300,000.00  300,000.00 

    138/0 424 Специјализоване услуге 325,200.00  325,200.00 

    139/0 426 Материјал 40,000.00  40,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 473:       

     01 Приходи из буџета 665,200.00  665,200.00 

      Функција 473: 665,200.00 0.00 665,200.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 
1502-0002: 

      

     01 Приходи из буџета 665,200.00  665,200.00 

      
Свега за Програмску 
активност 1502-0002: 665,200.00 0.00 665,200.00 

      
Извори финансирања за 
Програм 4:    

     01 Приходи из буџета 2,215,500.00  2,215,500.00 

      Свега за Програм 4: 2,215,500.00 0.00 2,215,500.00 

      
Извори финансирања за 
Главу 3.04:    

     01 Приходи из буџета 2,215,500.00  2,215,500.00 

      Свега за Главу 3.04: 2,215,500.00 0.00 2,215,500.00 

          
3 3.05     

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ  

 
  0401    ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

  0401-0001  
 

Управљање заштитом животне средине и природних вредности 

   560 
  

Заштита животне 
средине некласификована 

на другом месту 
   

    139/1 423 Услуге по уговору 400,000.00  400,000.00 



 
 

Информатор о раду органа Општине Лајковац  

103 
 

      
Извори финансирања за 
функцију 560:       

     01 Приходи из буџета 400,000.00  400,000.00 

      Функција 560: 400,000.00 0.00 400,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 
0401-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 400,000.00  400,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 0401-0001: 400,000.00 0.00 400,000.00 

          

  0401-0004  
 

Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима 

   560 
  

Заштита животне 

средине некласификована 

на другом месту 
   

    140/0 423 Услуге по уговору 0.00 100,000.00 100,000.00 

    141/0 424 Специјализоване услуге 0.00 4,900,000.00 4,900,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 560:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  5,000,000.00 5,000,000.00 

      Функција 560: 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 
0401-0004: 

      

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  5,000,000.00 5,000,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 0401-0004: 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 6:    

     01 Приходи из буџета 400,000.00 0.00 400,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  5,000,000.00 5,000,000.00 

      Свега за Програм 6: 400,000.00 5,000,000.00 5,400,000.00 

          

  0601    

ПРОГРАМ 2 - 
КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ    

  0601-0002  
 

Управљање отпадним 
водама      

   520 
  

Управљање отпадним 

водама    

    142/0 425 
Текуће поправке и 
одржавање-чишћење 
канала 

600,000.00  600,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 520:       

     01 Приходи из буџета 600,000.00  600,000.00 

      Функција 520: 600,000.00 0.00 600,000.00 

      

Извори финансирања за 
програмску активност 
0601-0002: 

      

     01 Приходи из буџета 600,000.00  600,000.00 

      
Свега за програмску 
активност 0601-0002: 600,000.00 0.00 600,000.00 

          

  0601-0003  
 

Одржавање депонија    

   510 
  

Управљање отпадом    
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    143/0 421 Стални трошкови 600,000.00 0.00 600,000.00 

    144/0 425 Текуће поправке и 
одржавање 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 510:       

     01 Приходи из буџета 600,000.00  600,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  2,500,000.00 2,500,000.00 

      Функција 510: 600,000.00 2,500,000.00 3,100,000.00 

      

Извори финансирања за 
програмску активност 
0601-0003: 

      

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  2,500,000.00 2,500,000.00 

      
Свега за програмску 
активност 0601-0003: 600,000.00 2,500,000.00 3,100,000.00 

          

  0601-0009    
 

Уређење и одржавање 
зеленила    

   510 
  

Управљање отпадом    

    145/0 421 Стални трошкови 25,000,000.00 10,000,000.00 35,000,000.00 

    146/0 424 Специјализоване услуге 5,000,000.00  5,000,000.00 

    147/0 425 Текуће поправке и 
одржавање 10,000,000.00  10,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 510:       

     01 Приходи из буџета 40,000,000.00  40,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  10,000,000.00 10,000,000.00 

      Функција 510: 40,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 

      

Извори финансирања за 
програмску активност 
0601-0009: 

      

     01 Приходи из буџета 40,000,000.00  40,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  10,000,000.00 10,000,000.00 

      
Свега за програмску 
активност 0601-0009: 40,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 

          

  0601-0010    
 

Јавна расвета    

   640 
  

Улична расвета    

    148/0 421 Стални трошкови 8,000,000.00 12,000,000.00 20,000,000.00 

    149/0 425 Текуће поправке и 
одржавање 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

    150/0 426 Материјал 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 640:       

     01 Приходи из буџета 8,000,000.00  8,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  18,000,000.00 18,000,000.00 

      Функција 640: 8,000,000.00 18,000,000.00 26,000,000.00 

      

Извори финансирања за 
програмску активност 
0601-0010: 

      

     01 Приходи из буџета 8,000,000.00  8,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  18,000,000.00 18,000,000.00 

      
Свега за програмску 
активност 0601-0010: 8,000,000.00 18,000,000.00 26,000,000.00 

          

  
0601-0022 

 

 

Израда главног пројекта 
кишне и фекалне 
канализације улица: 1300 
каплара 
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   520 
  

Управљање отпадним 
водама    

    151/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  160,000.00 160,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 520:       

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  160,000.00 160,000.00 

      Функција 520: 0.00 160,000.00 160,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0022:       

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  160,000.00 160,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0022: 0.00 160,000.00 160,000.00 

          

  0601-0023  

 

Израда главног пројекта реконструкције  
улице Војводе Степе са кишном  и фекалном  
канализацијом   

   520 
  

Управљање отпадним 
водама    

    152/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  225,000.00 225,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 520:       

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  225,000.00 225,000.00 

      Функција 520: 0.00 225,000.00 225,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0023:       

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  225,000.00 225,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0023: 0.00 225,000.00 225,000.00 

          

  
0601-0024 

 

 

Израда главног пројекта 
кишне и фекалне 
канализације улица Вуке 
и Пуће Милијановић 

   

   520 
  

Управљање отпадним 

водама    

    153/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  500,000.00 500,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 520:       

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  500,000.00 500,000.00 

      Функција 520: 0.00 500,000.00 500,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0024:       

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  500,000.00 500,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0024: 0.00 500,000.00 500,000.00 

          

  
0601-0025 

 

 

Израда главног пројекта 
улице Мајора 
Гавриловића са кишном 
канализацијом л=550м 

   

   520 
  

Управљање отпадним 
водама    

    154/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  275,000.00 275,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 520:       

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  275,000.00 275,000.00 

      Функција 520: 0.00 275,000.00 275,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0025:       

     13 Нераспоређени вишак  275,000.00 275,000.00 
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прихода из ранијих година 

      
Свега за Пројекат 0601-
0025: 0.00 275,000.00 275,000.00 

          

  0601-0026  

 

Израда главног пројекта улице Носилаца 
албанске споменице са кишном и фекалном 
канализацијом   

   520 
  

Управљање отпадним 

водама    

    155/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  180,000.00 180,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 520:       

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  180,000.00 180,000.00 

      Функција 520: 0.00 180,000.00 180,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0026:       

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  180,000.00 180,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0026: 0.00 180,000.00 180,000.00 

          

  0601-0032  
 

Изградња фекалне  канализације у улици Војводе Путника Л=120м 

   520 
  

Управљање отпадним 

водама    

    156/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  1,600,000.00 1,600,000.00 

     620 Набавка финансијске 
имовине   0.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 520:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     12 
Примања од отплате датих 
кредита и продаје 
финансијске имовине   0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  1,600,000.00 1,600,000.00 

      Функција 520: 0.00 1,600,000.00 1,600,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0032:       

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  1,600,000.00 1,600,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0032: 0.00 1,600,000.00 1,600,000.00 

          

  0601-0033  
 

Изградња фекалне  канализације у улици Војводе Мишића (Пепељевачке рампе до објекта 
"Енмон" )Л=800 

   520 
  

Управљање отпадним 

водама    

    157/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 520:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  9,000,000.00 9,000,000.00 

      Функција 520: 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0033:       

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  9,000,000.00 9,000,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0033: 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 

          

  0601-0035  
 

Изградња фекалне  канализације у делу Лајковца лево од улице Петра Бојовића Л=800м 

   520 
  

Управљање отпадним    
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водама 

    158/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  5,000,000.00 5,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 520:       

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  5,000,000.00 5,000,000.00 

      Функција 520: 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0035:       

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  5,000,000.00 5,000,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0035: 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 

              

  0601-0060   
Доградња,реконструкција и изградња делова кишне и фекалне канализације за део насеља 
Непричава 

   520   
Управљање отпадним 
водама    

    159/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  3,600,000.00 3,600,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 520:    

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  3,600,000.00 3,600,000.00 

      Функција 520: 0.00 3,600,000.00 3,600,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0060:    

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  3,600,000.00 3,600,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0060: 0.00 3,600,000.00 3,600,000.00 

          

  0601-0061   
Доградња,реконструкција и изградња делова кишне и фекалне канализације за део насеља 
Јабучје ( реон Шеринка) Л-1260м 

   520   
Управљање отпадним 
водама    

    160/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  25,400,000.00 25,400,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 520:       

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  25,400,000.00 25,400,000.00 

      Функција 520: 0.00 25,400,000.00 25,400,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0061:    

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  25,400,000.00 25,400,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0061: 0.00 25,400,000.00 25,400,000.00 

          

  0601-0062   
Доградња,реконструкција и изградња делова кишне и фекалне канализације у Мокрањчевој 
улици Л=300м 

   520   
Управљање отпадним 
водама    

    161/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  3,600,000.00 3,600,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 520:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  3,600,000.00 3,600,000.00 

      Функција 520: 0.00 3,600,000.00 3,600,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0062:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  3,600,000.00 3,600,000.00 
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Свега за Пројекат 0601-
0062: 0.00 3,600,000.00 3,600,000.00 

          

  0601-0063   
Доградња,реконструкција и изградња делова кишне и фекалне канализације у Ул.Алексе 
Шантића Л=150м 

   520   
Управљање отпадним 

водама    

    162/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  2,400,000.00 2,400,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 520:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  2,400,000.00 2,400,000.00 

      Функција 520: 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0063:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  2,400,000.00 2,400,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0063: 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00 

          

  0601-0064   
Доградња,реконструкција и изградња делова кишне и фекалне канализације у Ул.Бранка 
Радичевића Л=460м 

   520   
Управљање отпадним 
водама    

    163/0 511 Зграде и грађевински 
објекти   7,200,000.00 7,200,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 520:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  7,200,000.00 7,200,000.00 

      Функција 520: 0.00 7,200,000.00 7,200,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0064:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  7,200,000.00 7,200,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0064: 0.00 7,200,000.00 7,200,000.00 

          

  0601-0065   
Доградња,реконструкција и изградња делова кишне и фекалне канализације у Ул.Војводе 
Путника Л=600м 

   520   
Управљање отпадним 

водама    

    164/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  5,600,000.00 5,600,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 520:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  5,600,000.00 5,600,000.00 

      Функција 520: 0.00 5,600,000.00 5,600,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0064:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  5,600,000.00 5,600,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0065: 0.00 5,600,000.00 5,600,000.00 

          

  0601-0038  
 

Погон за пречишћавање отпадних вода реконструкција 

   520 
  

Управљање отпадним 

водама    
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    165/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 0.00 13,000,000.00 13,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 520:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  13,000,000.00 13,000,000.00 

      Функција 520: 0.00 13,000,000.00 13,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0038:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  13,000,000.00 13,000,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0038: 0.00 13,000,000.00 13,000,000.00 

          

  0601-0041  
 

Набавка и монтажа уређаја за уштеду у трошењу јавне расвете 

   560 
  

Заштита животне 

средине некласификована 
на другом месту 

   

    166/0 512 Машине и опрема 20,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 560:       

     01 Приходи из буџета 20,000,000.00  20,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  30,000,000.00 30,000,000.00 

      Функција 560: 20,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0041:       

     01 Приходи из буџета 20,000,000.00  20,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  30,000,000.00 30,000,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0041: 20,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 

          

  0601-0042  
 

Изгрдња подстанице у Рубрибрези 

   630 
  

Водоснабдевање 
   

    167/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 0.00 3,200,000.00 3,200,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 630:       

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  3,200,000.00 3,200,000.00 

      Функција 630: 0.00 3,200,000.00 3,200,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0042:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  3,200,000.00 3,200,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0042: 0.00 3,200,000.00 3,200,000.00 

          

  0601-0043  
 

Израда главног пројекта  уређења простора око зграде општине  

   620 
  

Развој заједнице 
   

    168/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 0.00 265,000.00 265,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  265,000.00 265,000.00 

      Функција 620: 0.00 265,000.00 265,000.00 
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Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0043:       

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  265,000.00 265,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0043: 0.00 265,000.00 265,000.00 

          

  0601-0044  
 

Пројекат зграде "Силоса" код аутобуске станице 

   620 
  

Развој заједнице 
   

    169/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 200,000.00 250,000.00 450,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 200,000.00  200,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  250,000.00 250,000.00 

      Функција 620: 200,000.00 250,000.00 450,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0044:       

     01 Приходи из буџета 200,000.00  200,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  250,000.00 250,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0044: 200,000.00 250,000.00 450,000.00 

          

  0601-0046  
 

Санирање оштећења насталих од поплаве 

   510 
  

Управљање отпадом 
   

    170/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  3,000,000.00 3,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 510:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  3,000,000.00 3,000,000.00 

      Функција 510: 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0046:       

     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 0601-
0046: 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

      

 
 
 
 

   

  0601-0047  
 

Изградња постројења за пречишћавање отпаднх вода у Словцу 

   520 
  

Управљање отпадним 

водама    

    171/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  28,000,000.00 28,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 520:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  28,000,000.00 28,000,000.00 

      Функција 520: 0.00 28,000,000.00 28,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0047:       

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  28,000,000.00 28,000,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0047: 0.00 28,000,000.00 28,000,000.00 

          



 
 

Информатор о раду органа Општине Лајковац  

111 
 

  0601-0048  
 

Бушење бунара у Пепељевцу 

   630 
  

Водоснабдевање 
   

    172/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  1,000,000.00 1,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 630:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  1,000,000.00 1,000,000.00 

      Функција 630: 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0048:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  1,000,000.00 1,000,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0048: 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

          

  0601-0049  
 

Изградња дубинског бунара у Вречевићу 

   630 
  

Водоснабдевање 
   

    173/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  5,800,000.00 5,800,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 630:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  5,800,000.00 5,800,000.00 

      Функција 630: 0.00 5,800,000.00 5,800,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0049:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  5,800,000.00 5,800,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0049: 0.00 5,800,000.00 5,800,000.00 

  0601-0051  
 

Изградња цевовода чисте воде од моста на Колубари до Т1 у селу Ратковац 

   630 
  

Водоснабдевање 
   

    174/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  26,340,000.00 26,340,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 630:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  26,340,000.00 26,340,000.00 

      Функција 630: 0.00 26,340,000.00 26,340,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0051:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  26,340,000.00 26,340,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0051: 0.00 26,340,000.00 26,340,000.00 

          

  0601-0052  
 

Прикључак на Регионални водоводни систем „Стубо-Ровни“ 

   630 
  

Водоснабдевање 
   

    175/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  34,070,000.00 34,070,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 630:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак  34,070,000.00 34,070,000.00 
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прихода из ранијих година 

      Функција 630: 0.00 34,070,000.00 34,070,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0052:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  34,070,000.00 34,070,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0052: 0.00 34,070,000.00 34,070,000.00 

          

  0601-0053  
 

Капитално одржавање магистралног цевовода 

   630 
  

Водоснабдевање 
   

    176/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 5,000,000.00  5,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 630:       

     01 Приходи из буџета 5,000,000.00  5,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 630: 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0053:       

     01 Приходи из буџета 5,000,000.00  5,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0053: 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

          

  0601-0054  
 

Израда пројектне документације за решавање водоснабдевања насељених места 
Придворица, Пепељевац и Стрмово 

   630 
  

Водоснабдевање 
   

    177/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  500,000.00 500,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 630:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  500,000.00 500,000.00 

      Функција 630: 0.00 500,000.00 500,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0054:       

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  500,000.00 500,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0054: 0.00 500,000.00 500,000.00 

          

              

  0601-0056  
 

Наставак изградње кишног колектора, крак на потезу од колектора(Јолића воденица-
Пепељевачка рампа)ка насељу које гравитира Ул.Петра Бојовића 

   520 
  

Управљање отпадним 

водама    

    178/0 511 Зграде и грађевински 
објекти   3,600,000.00 3,600,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 520:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  3,600,000.00 3,600,000.00 

      Функција 520: 0.00 3,600,000.00 3,600,000.00 
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Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0056:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  3,600,000.00 3,600,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0056: 0.00 3,600,000.00 3,600,000.00 

          

  0601-0057  
 

Изградња кишног колектора са сливницима у Ул. Краља Милутина Л=650м 

   520 
  

Управљање отпадним 

водама    

    179/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  15,240,000.00 15,240,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 520:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  15,240,000.00 15,240,000.00 

      Функција 520: 0.00 15,240,000.00 15,240,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0057:    

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  15,240,000.00 15,240,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0057: 0.00 15,240,000.00 15,240,000.00 

          

  0601-0087  
 

Изградња фекалне канализације- део насеља Рубрибреза 

   520 
  

Управљање отпадним 

водама    

    180/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 14,000,000.00  14,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 520:    

     01 Приходи из буџета 14,000,000.00  14,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 520: 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0087:    

     01 Приходи из буџета 14,000,000.00  14,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0087: 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00 

          

  0601-0088  
 

Израда пројектне документације идејног решења постројења градске топлане Лајковац 

   560 
  

Заштита животне 

средине некласификована 
на другом месту 

   

    181/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 5,400,000.00 0.00 5,400,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 560:       

     01 Приходи из буџета 5,400,000.00  5,400,000.00 

      Функција 560: 5,400,000.00 0.00 5,400,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0088:       

     01 Приходи из буџета 5,400,000.00  5,400,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0088: 5,400,000.00 0.00 5,400,000.00 

          

  0601-0066   Изградња типске капеле за потребе гробља у Боговађи 

   620   Развој заједнице    
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    182/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  1,500,000.00 1,500,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 0.00  1,500,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  1,500,000.00  

      Функција 620: 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0066:    

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 1,500,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  1,500,000.00  

      
Свега за Пројекат 0601-
0066: 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 

          

  0601-0070   Изградња типске капеле за потребе гробља у Рубрибрези 

   620   Развој заједнице    

    183/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  1,320,000.00 1,320,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 0.00  1,320,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  1,320,000.00  

      Функција 620: 0.00 1,320,000.00 1,320,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0070:    

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 1,320,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  1,320,000.00  

      
Свега за Пројекат 0601-
0070: 0.00 1,320,000.00 1,320,000.00 

          

  0601-0071   
Постројење за пречишћавање питке воде са бунара Јабучје ( са разводом) и израда пројекта 
изведеног стања 

   630   Водоснабдевање    

    184/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  18,000,000.00 18,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 630:    

     01 Приходи из буџета 0.00  18,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  18,000,000.00  

      Функција 630: 0.00 18,000,000.00 18,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0071:    

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 18,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  18,000,000.00  

      
Свега за Пројекат 0601-
0071: 0.00 18,000,000.00 18,000,000.00 

          

  0601-0072   
Набавка и уградња водомера на 12 мерних места на магистралном цевоводу Лајковац-
Лазаревац 

   630   Водоснабдевање    

    185/0 512 Машине и опрема  5,000,000.00 5,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 630:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  5,000,000.00 5,000,000.00 

      Функција 630: 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 
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Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0072:    

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  5,000,000.00 5,000,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0072: 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 

          

  0601-0073   
Програм и пројекат санације губитака воде у Лајковцу,II фаза -грађевински и грађевинско 
занатски радови 

   630   Водоснабдевање    

    186/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  12,235,000.00 12,235,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 630:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  12,235,000.00 12,235,000.00 

      Функција 630: 0.00 12,235,000.00 12,235,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0073:    

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  12,235,000.00 12,235,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0073: 0.00 12,235,000.00 12,235,000.00 

          

  0601-0074   
Израда техничке документације за реконструкцију водоводне мреже- Железничка улица 
560м 

   630   Водоснабдевање    

    187/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  100,000.00 100,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 630:    

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  100,000.00 100,000.00 

      Функција 630: 0.00 100,000.00 100,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0074:    

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  100,000.00 100,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0074: 0.00 100,000.00 100,000.00 

          

  0601-0075   
Израда техничке документације за реконструкцију водоводне мреже- Колубарска улица 
220м 

   630   Водоснабдевање    

    188/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  50,000.00 50,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 630:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  50,000.00 50,000.00 

      Функција 630: 0.00 50,000.00 50,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0075:    

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  50,000.00 50,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0075: 0.00 50,000.00 50,000.00 

          

  0601-0076   Израда техничке документације за реконструкцију водоводне мреже- Алексе Ненадовића 
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160м 

   630   Водоснабдевање    

    189/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  35,000.00 35,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 630:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  35,000.00 35,000.00 

      Функција 630: 0.00 35,000.00 35,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0076:    

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  35,000.00 35,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0076: 0.00 35,000.00 35,000.00 

          

  0601-0077   Израда техничке документације за реконструкцију водоводне мреже- Топличка улица 110м 

   630   Водоснабдевање    

    190/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  30,000.00 30,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 630:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  30,000.00 30,000.00 

      Функција 630: 0.00 30,000.00 30,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0077:    

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  30,000.00 30,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0077: 0.00 30,000.00 30,000.00 

          

  0601-0078   
Израда техничке документације за реконструкцију водоводне мреже- Крак од Ул.Боје 
Марковића 130м 

   630   Водоснабдевање    

    191/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  35,000.00 35,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 630:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  35,000.00 35,000.00 

      Функција 630: 0.00 35,000.00 35,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0078:    

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  35,000.00 35,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0078: 0.00 35,000.00 35,000.00 

          

  0601-0079   Израда техничке документације за реконструкцију водоводне мреже- Ћелије код школе 500м 

   630   Водоснабдевање    

    192/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  90,000.00 90,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 630:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 
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     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  90,000.00 90,000.00 

      Функција 630: 0.00 90,000.00 90,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0079:    

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  90,000.00 90,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0079: 0.00 90,000.00 90,000.00 

          

  0601-0080   Израда техничке документације за реконструкцију водоводне мреже- Николе Аћевца 300м 

   630   Водоснабдевање    

    193/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  50,000.00 50,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 630:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  50,000.00 50,000.00 

      Функција 630: 0.00 50,000.00 50,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0080:    

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  50,000.00 50,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0080: 0.00 50,000.00 50,000.00 

          

  0601-0081   Израда техничке документације за фекални колектор у индустријској зони 1000м 

   620   Развој заједнице    

    194/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  300,000.00 300,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  300,000.00 300,000.00 

      Функција 620: 0.00 300,000.00 300,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0081:    

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  300,000.00 300,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0081: 0.00 300,000.00 300,000.00 

          

  0601-0082   
Израда техничке документације за изградњу кишне и фекалне канализације -Моравска 
улица 120м 

   620   Развој заједнице    

    195/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  120,000.00 120,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  120,000.00 120,000.00 

      Функција 620: 0.00 120,000.00 120,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0082:    

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  120,000.00 120,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0082: 0.00 120,000.00 120,000.00 
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  0601-0083   Израда техничке документације за улицу Шумадијска са кишном канализацијом 300м 

   620   Развој заједнице    

    196/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  300,000.00 300,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  300,000.00 300,000.00 

      Функција 620: 0.00 300,000.00 300,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0083:    

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  300,000.00 300,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0083: 0.00 300,000.00 300,000.00 

          

  0601-0084   Израда техничке документације за улицу Топличка са фекалном канализацијом 80м 

   620   Развој заједнице    

    197/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  100,000.00 100,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  100,000.00 100,000.00 

      Функција 620: 0.00 100,000.00 100,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0084:    

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  100,000.00 100,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0084: 0.00 100,000.00 100,000.00 

          

  0601-0089   Израда пројекта  пролаза  колектора и електро кабла испод пруге Београд-Бар у Словцу 

   620   Развој заједнице    

    198/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 350,000.00  350,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 350,000.00  350,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 620: 350,000.00 0.00 350,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0089:    

     01 Приходи из буџета 350,000.00 0.00 350,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0089: 350,000.00 0.00 350,000.00 

          

  0601-0090   Израда главног пројекта црпне станице код Борверка 

   620   Развој заједнице    

    199/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  1,000,000.00 1,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  1,000,000.00 1,000,000.00 

      Функција 620: 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 
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Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0090:    

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  1,000,000.00 1,000,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0090: 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

          

  0601-0091   Капитално одржавање опреме и инсталација на изворишту Непричава 

   630   Водоснабдевање    

    200/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  10,000,000.00 10,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 630:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  10,000,000.00 10,000,000.00 

      Функција 630: 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0601-0091:    

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  10,000,000.00 10,000,000.00 

      
Свега за Пројекат 0601-
0091: 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 2:    

     01 Приходи из буџета 94,150,000.00 0.00 94,150,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  309,770,000.00 309,770,000.00 

      Свега за Програм 2: 94,150,000.00 309,770,000.00 403,920,000.00 

          

      
ПРОГРАМ 7 - ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА    

  0701-0002   
 

Одржавање путева    

   360 
  

Јавни ред и безбедност  
некласификован на другом 

месту 
   

    201/0 425 
Текуће поправке и 
одржавање-хоризонтална 
сигнализација 

500,000.00  500,000.00 

    202/0 426 Материјал-вертикална 
сигнализација   570,000.00  570,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 360:       

     01 Приходи из буџета 1,070,000.00  1,070,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 360: 1,070,000.00 0.00 1,070,000.00 

          

   620 
  

Развој заједнице    

    203/0 423 Услуге по уговору-зимско 
одржавање 1,700,000.00  1,700,000.00 

    204/0 423 Услуге по уговору-
механизација 4,000,000.00  4,000,000.00 

    205/0 425 Текуће поправке и 
одржавање-санација 6,000,000.00  6,000,000.00 

    206/0 425 
Текуће поправке и 
одржавање -пружни 
прелази 

1,100,000.00  1,100,000.00 

    207/0 425 
Текуће поправке и 
одржавање -хоризонтална 
сигнализација 

500,000.00  500,000.00 

    208/0 426 Материјал-вертикална 
сигнализација 500,000.00  500,000.00 
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    209/0 426 Материјал-туцаник 6,000,000.00  6,000,000.00 

    210/0 426 Материјал-цеви 2,000,000.00  2,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 21,800,000.00  21,800,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 620: 21,800,000.00 0.00 21,800,000.00 

      

Извори финансирања за 
програмску активност 
0701-0002: 

      

     01 Приходи из буџета 22,870,000.00 0.00 22,870,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      
Свега за програмску 
активност 0701-0002: 22,870,000.00 0.00 22,870,000.00 

          

  0701-0021   

Израда главног пројекта 
семафоризација 
раскрсница у Улици 
Војводе Мишића 

   

   360 
  

Јавни ред и безбедност  
некласификован на другом 

месту 
   

    211/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 180,000.00 0.00 180,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 360:       

     01 Приходи из буџета 180,000.00  180,000.00 

      Функција 360: 180,000.00 0.00 180,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0701-0021:       

     01 Приходи из буџета 180,000.00  180,000.00 

      
Свега за пројекат 0701-
0021: 180,000.00 0.00 180,000.00 

          

  0701-0022   

Реконструкција дела улице Боје Марковић 
Лајковац, од укрсног места са улицом 
Љубомира Ковачевића до Милоановића рампе 
( укрсног места са путем за Јабучје), Л=1200м-
IV деоница 

  

   620 
  

Развој заједнице    

    212/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  800,000.00 800,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  800,000.00 800,000.00 

      Функција 620: 0.00 800,000.00 800,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0701-0022:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  800,000.00 800,000.00 

      
Свега за пројекат 0701-
0022: 0.00 800,000.00 800,000.00 

          

  0701-0023   

Изградња и реконструкција дела улице 
Димитрије Туцовић(Р271) и дела пута  ка МЗ 
Боговађа и Пепељевац   

   620 
  

Развој заједнице    
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    213/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  20,410,000.00 20,410,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  20,410,000.00 20,410,000.00 

      Функција 620: 0.00 20,410,000.00 20,410,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0701-0023:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  20,410,000.00 20,410,000.00 

      
Свега за пројекат 0701-
0023: 0.00 20,410,000.00 20,410,000.00 

          

  0701-0025   

Реконструкција  
некатегорисаног пута у 
Јабучју пут за Тејиће 
Л=350 

   

   620 
  

Развој заједнице    

    214/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  2,500,000.00 2,500,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  2,500,000.00 2,500,000.00 

      Функција 620: 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0701-0025:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  2,500,000.00 2,500,000.00 

      
Свега за пројекат 0701-
0025: 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 

          

  0701-0026   
Реконструкција локалног некатегорисаног 
пута Доњи Лајковац мост ка Грабовцу Л=300м   

   620 
  

Развој заједнице    

    215/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 0.00 4,190,000.00 4,190,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  4,190,000.00 4,190,000.00 

      Функција 620: 0.00 4,190,000.00 4,190,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0701-0026:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  4,190,000.00 4,190,000.00 

      
Свега за пројекат 0701-
0026: 0.00 4,190,000.00 4,190,000.00 

          

  0701-0027   

Изградња и 
реконструкција локалног 
некатегорисаног пута у 
Придворици, пут за 
Станишиће Л=580 

   

   620 
  

Развој заједнице    

    216/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 0.00 7,500,000.00 7,500,000.00 
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Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  7,500,000.00 7,500,000.00 

      Функција 620: 0.00 7,500,000.00 7,500,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0701-0027:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  7,500,000.00 7,500,000.00 

      
Свега за пројекат 0701-
0027: 0.00 7,500,000.00 7,500,000.00 

          

  0701-0028   

Израда главног пројекта  
уређења саобраћајних 
површина у центру 
Јабучја 

   

   620 
  

Развој заједнице    

    217/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 0.00 500,000.00 500,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  500,000.00 500,000.00 

      Функција 620: 0.00 500,000.00 500,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0701-0028:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  500,000.00 500,000.00 

      
Свега за пројекат 0701-
0028: 0.00 500,000.00 500,000.00 

          

  0701-0029   

Пешачка стаза у 
Рубрибрези пројектовање 
и изградња, Л=1000м    

   620 
  

Развој заједнице    

    218/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  5,200,000.00 5,200,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  5,200,000.00 5,200,000.00 

      Функција 620: 0.00 5,200,000.00 5,200,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0701-0029:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  5,200,000.00 5,200,000.00 

      
Свега за пројекат 0701-
0029: 0.00 5,200,000.00 5,200,000.00 

          

  0701-0030   
Израда главног пројекта 
улице Хајдучка, Л=300м    

   620 
  

Развој заједнице    

    219/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 0.00 250,000.00 250,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       
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     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  250,000.00 250,000.00 

      Функција 620: 0.00 250,000.00 250,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0701-0030:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  250,000.00 250,000.00 

      
Свега за пројекат 0701-
0030: 0.00 250,000.00 250,000.00 

          

  0701-0031   

Израда главног пројекта реконструкције  
некатегорисаног пута у  Ратковцу (пут за 
Петронијевиће), Л=400   

   620 
  

Развој заједнице    

    220/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 0.00 150,000.00 150,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  150,000.00 150,000.00 

      Функција 620: 0.00 150,000.00 150,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0701-0031:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  150,000.00 150,000.00 

      
Свега за пројекат 0701-
0031: 0.00 150,000.00 150,000.00 

          

  0701-0032   

Израда главног пројекта реконструкције 
некатегорисаног пута у  Стрмову ( Гајски пут), 
Л=870м   

   620 
  

Развој заједнице    

    221/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 0.00 250,000.00 250,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  250,000.00 250,000.00 

      Функција 620: 0.00 250,000.00 250,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0701-0032:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  250,000.00 250,000.00 

      
Свега за пројекат 0701-
0032: 0.00 250,000.00 250,000.00 

          

  0701-0033   

Израда главног пројекта 
реконструкције 
некатегорисаног пута у 
Јабучју Богдановићи-
Савићи, Л=1000м 

   

   620 
  

Развој заједнице    

    222/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 0.00 300,000.00 300,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 
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     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  300,000.00 300,000.00 

      Функција 620: 0.00 300,000.00 300,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0701-0033:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  300,000.00 300,000.00 

      
Свега за пројекат 0701-
0033: 0.00 300,000.00 300,000.00 

          

  0701-0034   

Израда главног пројекта реконструкције 
некатегорисаног пута у Јабучју (Требеж-Доњи 
Крај) Л=1000м   

   620 
  

Развој заједнице    

    223/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 0.00 300,000.00 300,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  300,000.00 300,000.00 

      Функција 620: 0.00 300,000.00 300,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0701-0034:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  300,000.00 300,000.00 

      
Свега за пројекат 0701-
0034: 0.00 300,000.00 300,000.00 

          

  0701-0035   

Израда главног пројекта реконструкције 
некатегорисаног пута у Јабучју (Трафо 
станица-Милосављевићи, Грчићи) Л=1500   

   620 
  

Развој заједнице    

    224/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 0.00 500,000.00 500,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  500,000.00 500,000.00 

      Функција 620: 0.00 500,000.00 500,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0701-0035:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  500,000.00 500,000.00 

      
Свега за пројекат 0701-
0035: 0.00 500,000.00 500,000.00 

          

  0701-0036   

Израда главног пројекта реконструкције 
некатегорисаног пута у Јабучју (Враичина-
Радованчевићи), Л=800м   

   620 
  

Развој заједнице    

    225/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 0.00 250,000.00 250,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  250,000.00 250,000.00 

      Функција 620: 0.00 250,000.00 250,000.00 
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Извори финансирања за 
пројекат 0701-0036:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  250,000.00 250,000.00 

      
Свега за пројекат 0701-
0036: 0.00 250,000.00 250,000.00 

          

  0701-0037   

Израда главног пројекта 
реконструкције 
некатегорисаног пута 
Врачевић (Спасићи), 
Л=1500м 

   

   620 
  

Развој заједнице    

    226/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 0.00 500,000.00 500,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  500,000.00 500,000.00 

      Функција 620: 0.00 500,000.00 500,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0701-0037:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  500,000.00 500,000.00 

      
Свега за пројекат 0701-
0037: 0.00 500,000.00 500,000.00 

          

  0701-0038   

Израда пројектне документације 
реконструкције некатегорисаног пута у 
Пепељевцу (Брдарића чесма-гробље-
Мирковићи), Л=1000м  

  

   620 
  

Развој заједнице    

    227/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  400,000.00 400,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  400,000.00 400,000.00 

      Функција 620: 0.00 400,000.00 400,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0701-0038:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  400,000.00 400,000.00 

      
Свега за пројекат 0701-
0038: 0.00 400,000.00 400,000.00 

          

  0701-0039   

Израда пројектне 
документације за 
санацију моста у 
Пепељевцу 

   

   620 
  

Развој заједнице    

    228/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  300,000.00 300,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  300,000.00 300,000.00 

      Функција 620: 0.00 300,000.00 300,000.00 
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Извори финансирања за 
пројекат 0701-0039:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  300,000.00 300,000.00 

      
Свега за пројекат 0701-
0039: 0.00 300,000.00 300,000.00 

          

  0701-0040   

 Израда пројектне 
документације за 
санацију моста у Словцу-
Ратковац 

   

   620 
  

Развој заједнице    

    229/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  300,000.00 300,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  300,000.00 300,000.00 

      Функција 620: 0.00 300,000.00 300,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0701-0040:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  300,000.00 300,000.00 

      
Свега за пројекат 0701-
0040: 0.00 300,000.00 300,000.00 

          

  0701-0041   

Санација челичног моста 
преко реке Колубаре (у 
Ћелијама)    

   620 
  

Развој заједнице    

    230/0 425 Текуће поправке и 
одржавање  3,600,000.00 3,600,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  3,600,000.00 3,600,000.00 

      Функција 620: 0.00 3,600,000.00 3,600,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0701-0041:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  3,600,000.00 3,600,000.00 

      
Свега за пројекат 0701-
0041: 0.00 3,600,000.00 3,600,000.00 

          

          

  0701-0044   
Израда техничке документације за локални некатегорисани пут у Непричави (Милошевићи 
Руклада) 1.5км 

   620   Развој заједнице    

    231/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  500,000.00 500,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  500,000.00 500,000.00 

      Функција 620: 0.00 500,000.00 500,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0701-0044:    

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 
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     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  500,000.00 500,000.00 

      
Свега за Пројекат 0701-
0044: 0.00 500,000.00 500,000.00 

          

  0701-0045   Набавка опреме и софтвера за видео надзор 

   620   Развој заједнице    
    232/0 512 Машине и опрема  3,800,000.00 3,800,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  3,800,000.00 3,800,000.00 

      Функција 620: 0.00 3,800,000.00 3,800,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0701-0045:    

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  3,800,000.00 3,800,000.00 

      
Свега за Пројекат 0701-
0045: 0.00 3,800,000.00 3,800,000.00 

          

  0701-0046   Израда техничке документације за локални некатегорисани пут у Марковој Цркви 800м 

   620   Развој заједнице    

    233/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  350,000.00 350,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  350,000.00 350,000.00 

      Функција 620: 0.00 350,000.00 350,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0701-0046:    

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  350,000.00 350,000.00 

      
Свега за Пројекат 0701-
0046: 0.00 350,000.00 350,000.00 

          

  0701-0047   
Израда техничке документације за локални некатегорисани пут у Степању (засеок 
Мирковићи) 300м 

   620   Развој заједнице    

    234/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  250,000.00 250,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  250,000.00 250,000.00 

      Функција 620: 0.00 250,000.00 250,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0701-0047:    

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  250,000.00 250,000.00 

      
Свега за Пројекат 0701-
0047: 0.00 250,000.00 250,000.00 

          
  0701-0048   Реконструкција некатегорисаног пута у  Врачевићу ( Спасићи) л=500м 

   620   Развој заједнице    

    235/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 3,500,000.00  3,500,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    
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     01 Приходи из буџета 3,500,000.00  3,500,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 620: 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0701-0048:    

     01 Приходи из буџета 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      
Свега за Пројекат 0701-
0048: 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 

          

  0701-0050   
Реконструкицја  некатегорисаног пута у Стрмову, пут за гробље, Николићи -Мијаиловићи, 
л= 500м 

   620   Развој заједнице    

    236/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 3,500,000.00  3,500,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 3,500,000.00  3,500,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 620: 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0701-0050:    

     01 Приходи из буџета 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      
Свега за Пројекат 0701-
0050: 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 

          

  0701-0051   Реконструкција некатегорисаног пута у селу Словцу, Стошићи ка гробљу, л=500м 

   620   Развој заједнице    

    238/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 4,000,000.00  4,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 4,000,000.00  4,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 620: 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0701-0051:    

     01 Приходи из буџета 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      
Свега за Пројекат 0701-
0051: 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 

          

  0701-0052   
Реконструкција некатегорисаног пута у Јабучју ( трафо станица-Милосављевићи - Грчићи) 
л= 700м 

   620   Развој заједнице    

    239/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 4,500,000.00  4,500,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 4,500,000.00  4,500,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 620: 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0701-0052:    

     01 Приходи из буџета 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 
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     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      
Свега за Пројекат 0701-
0052: 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 

          

  0701-0053   Реконструкција некатегорисаног пута у Јабучју Горњи крај, -Мирковићи -Јосиповићи 400м 

   620   Развој заједнице    

    240/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 3,500,000.00  3,500,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 3,500,000.00  3,500,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 620: 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0701-0053:    

     01 Приходи из буџета 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      
Свега за Пројекат 0701-
0053: 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 

          

  0701-0054   Реконструкција некатегорисаног пута у Јабучју, Шеринка Јовановићи, л=500м 

   620   Развој заједнице    

    241/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 3,000,000.00  3,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 3,000,000.00  3,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 620: 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0701-0054:    

     01 Приходи из буџета 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      
Свега за Пројекат 0701-
0054: 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

          

  0701-0055   
Реконструкција некатегорисаног пута у Јабучју, Савића куће до пута Жуто брдо-центар 
л=700м 

   620   Развој заједнице    

    242/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 5,000,000.00  5,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 5,000,000.00  5,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 620: 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0701-0055:    

     01 Приходи из буџета 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      
Свега за Пројекат 0701-
0055: 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

          

  0701-0056   Реконструкција некатегорисаног пута у Јабучју (Требеж Доњи крај) л= 400м 

   620   Развој заједнице    
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    243/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 3,000,000.00  3,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 3,000,000.00  3,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 620: 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0701-0056:    

     01 Приходи из буџета 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      
Свега за Пројекат 0701-
0056: 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

          

  0701-0057   
Израда техничке документације за некатегорисани пут у Ћелијама "Ибарска магистрала"- 
извориште "Врелине" 500м 

   620   Развој заједнице    

    244/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 300,000.00  300,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 300,000.00  300,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 620: 300,000.00 0.00 300,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0701-0057:    

     01 Приходи из буџета 300,000.00 0.00 300,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      
Свега за Пројекат 0701-
0057: 300,000.00 0.00 300,000.00 

          

  0701-0059   
Израда техничке документације за некатегорисани пут у Бајевцу од старе школе до 
Петровића кућа л= 500м 

   620   Развој заједнице    

    246/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 300,000.00  300,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 300,000.00  300,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 620: 300,000.00 0.00 300,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0701-0059:    

     01 Приходи из буџета 300,000.00 0.00 300,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      
Свега за Пројекат 0701-
0059: 300,000.00 0.00 300,000.00 

          

  0701-0060   Пројекат поплочавања Улице Војводе Мишића , л=480м 

   620   Развој заједнице    

    247/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 1,050,000.00  1,050,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 1,050,000.00  1,050,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 620: 1,050,000.00 0.00 1,050,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0701-0060:    

     01 Приходи из буџета 1,050,000.00 0.00 1,050,000.00 
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     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      
Свега за Пројекат 0701-
0060: 1,050,000.00 0.00 1,050,000.00 

          

  0701-0062   Израда Хајдучке улице са кишном канализацијом 

   620   Развој заједнице    

    249/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 5,000,000.00  5,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 5,000,000.00  5,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 620: 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0701-0062:    

     01 Приходи из буџета 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      
Свега за Пројекат 0701-
0062: 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

          

  0701-0063   Улица Бранка Радичевића 

   620   Развој заједнице    

    250/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 16,800,000.00  16,800,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 16,800,000.00  16,800,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 620: 16,800,000.00 0.00 16,800,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0701-0063:    

     01 Приходи из буџета 16,800,000.00 0.00 16,800,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      
Свега за Пројекат 0701-
0063: 16,800,000.00 0.00 16,800,000.00 

          

  0701-0064   Изграња Улице Војислава Илића 

   620   Развој заједнице    

    251/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 16,000,000.00  16,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 16,000,000.00  16,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 620: 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 0701-0064:    

     01 Приходи из буџета 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      
Свега за Пројекат 0701-
0064: 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 7:    

     01 Приходи из буџета 92,500,000.00 0.00 92,500,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 0.00 53,100,000.00 53,100,000.00 

     15 Неутрошена средства 
донација из претходних 0.00 0.00 0.00 
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година 

      Свега за Програм 7: 92,500,000.00 53,100,000.00 145,600,000.00 

          

  

1101 

   

ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ 
РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ    

  
1101-0001 

  
Стратешко, просторно и 
урбанистичко планирање    

  
 620   

Развој заједнице 
   

    252/0 423 Услуге по уговору 600,000.00 5,000,000.00 5,600,000.00 

    253/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  5,000,000.00 5,000,000.00 

    254/0 515 Нематеријална имовина-
просторни план 3,600,000.00  3,600,000.00 

    255/0 515 Нематеријална имовина-
детаљна регулација 3,600,000.00  3,600,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 7,800,000.00  7,800,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  10,000,000.00 10,000,000.00 

      Функција 620: 7,800,000.00 10,000,000.00 17,800,000.00 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 
1101-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 7,800,000.00  7,800,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  10,000,000.00 10,000,000.00 

      
Свега за Програмску 
активност 1101-0001: 7,800,000.00 10,000,000.00 17,800,000.00 

          

  1101-0002  
 

Уређивање грађевинског 
земљишта    

   620 
  

Развој заједнице    

    256/0 411 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

13,011,000.00 
 13,011,000.00 

    257/0 412 Социјални доприноси на 
терет послодавца 

2,329,000.00 
 2,329,000.00 

    258/0 413 Накнаде у натури 250,000.00  250,000.00 

    259/0 414 Социјална давања 
запосленима 450,000.00 700,000.00 1,150,000.00 

    260/0 415 Накнаде трошкова за 
запослене 500,000.00  500,000.00 

    261/0 416 Награде запосленима и 
остали посебни расходи 240,000.00  240,000.00 

    262/0 421 Стални трошкови 1,330,000.00  1,330,000.00 

    263/0 423 Услуге по уговору 1,600,000.00  1,600,000.00 

    264/0 424 Специјализоване услуге 300,000.00  300,000.00 

    265/0 425 Текуће поправке и 
одржавање 

250,000.00 
 250,000.00 

    266/0 426 Материјал 816,000.00 
 816,000.00 

    267/0 465 Остале донације, дотације 
и трансфери 1,950,000.00  1,950,000.00 

    268/0 482 Порези, обавезне таксе, 
казне и пенали 350,000.00  350,000.00 

    269/0 483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова 1,614,000.00  1,614,000.00 

    270/0 485 
Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа   0.00 

    271/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 150,000.00  150,000.00 

    272/0 512 Машине и опрема 200,000.00  200,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 25,340,000.00  25,340,000.00 
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     02 Трансфери између 
корисника на истом нивоу   0.00 

     03 Социјални доприноси  700,000.00 700,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 620: 25,340,000.00 700,000.00 26,040,000.00 

      

Извори финансирања за 
програмску активност 
1101-0002: 

      

     01 Приходи из буџета 25,340,000.00  25,340,000.00 

     03 Социјални доприноси  700,000.00 700,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      
Свега за програмску 
активност 1101-0002: 25,340,000.00 700,000.00 26,040,000.00 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 1:    

     01 Приходи из буџета 33,140,000.00 0.00 33,140,000.00 

     03 Социјални доприноси 0.00 700,000.00 700,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 

      Свега за Програм 1: 33,140,000.00 10,700,000.00 43,840,000.00 

          

  1201    
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ    

  1201-0020   Пресељење конака    

   620 
  

Развој заједнице    

    273/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  300,000.00 300,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  300,000.00 300,000.00 

      Функција 620: 0.00 300,000.00 300,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 1201-0020:       

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  300,000.00 300,000.00 

      
Свега за Пројекат 1201-
0020: 0.00 300,000.00 300,000.00 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 13:    

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     08 Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица  0.00 0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  300,000.00 300,000.00 

      Свега за Програм 13: 0.00 300,000.00 300,000.00 

          

  1301    
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ 
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ    

  1301-0020   
Партерно уређење око 
спортске хале    

   620 
  

Развој заједнице    

    274/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 0.00 10,177,155.00 10,177,155.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  10,177,155.00 10,177,155.00 
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      Функција 620: 0.00 10,177,155.00 10,177,155.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 1301-0020:       

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  10,177,155.00 10,177,155.00 

      
Свега за Пројекат 1301-
0020: 0.00 10,177,155.00 10,177,155.00 

          

  1301-0023   Изградња трибина на стадиону ФК „Задругар“   

   620 
  

Развој заједнице    

    275/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  7,500,000.00 7,500,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  7,500,000.00 7,500,000.00 

      Функција 620: 0.00 7,500,000.00 7,500,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 1301-0023:       

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  7,500,000.00 7,500,000.00 

      
Свега за Пројекат 1301-
0023: 0.00 7,500,000.00 7,500,000.00 

          

  1301-0026   
Адаптација ресторана и куле на стадиону Фк Железничар и израда техничке документације 
пресека стања 

   620   Развој заједнице    

    276/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  10,400,000.00 10,400,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета   0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  10,400,000.00 10,400,000.00 

      Функција 620: 0.00 10,400,000.00 10,400,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 1301-0026:    

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  10,400,000.00 10,400,000.00 

      
Свега за Пројекат 1301-
0026: 0.00 10,400,000.00 10,400,000.00 

          

  1301-0027   Изградња фудбалског терена у Пепељевцу 

   620   Развој заједнице    

    277/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  3,000,000.00 3,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  3,000,000.00 3,000,000.00 

      Функција 620: 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 1301-0027:    

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  3,000,000.00 3,000,000.00 
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Свега за Пројекат 1301-
0027: 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

          

  1301-0030   Изградња сеоске куће у Пепељевцу- укључен и надзор  

   620 278/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  10,000,000.00 10,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  10,000,000.00 10,000,000.00 

      Функција 620: 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 1301-0030:    

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 10,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  10,000,000.00 0.00 

      
Свега за Пројекат 1301-
0030: 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 

          

  1301-0031   Изградња фудбалског терена са атлетском стазом  

   620 279/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 9,000,000.00  9,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 9,000,000.00  9,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 620: 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 1301-0031:    

     01 Приходи из буџета 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      
Свега за Пројекат 1301-
0031: 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 

          

  1301-0032   Изградња затвореног базена  

   620 280/0 511 Зграде и грађевински 
објекти   250,000,000.00 250,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     10 Примања од домаћих 
задуживања  250,000,000.00 250,000,000.00 

      Функција 620: 0.00 250,000,000.00 250,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 1301-0032:    

     10 Примања од домаћих 
задуживања  250,000,000.00 250,000,000.00 

      
Свега за Пројекат 1301-
0032: 0.00 250,000,000.00 250,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Програм 14:    

     01 Приходи из буџета 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 

     10 Примања од домаћих 
задуживања  250,000,000.00 250,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  41,077,155.00 41,077,155.00 

      Свега за Програм 14: 9,000,000.00 291,077,155.00 300,077,155.00 

  2001    

ПРОГРАМ 8 - 
ПРЕДШКОЛСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ    

  2001-0020   

Доградња и 
реконструкција Дечјег 
вртића    
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   620 
  

Развој заједнице    

    281/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 0.00 34,500,000.00 34,500,000.00 

    282/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  47,900,000.00 47,900,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  82,400,000.00 82,400,000.00 

      Функција 620: 0.00 82,400,000.00 82,400,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 2001-0020:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  82,400,000.00 82,400,000.00 

      
Свега за пројекат 2001-
0020: 0.00 82,400,000.00 82,400,000.00 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 8:    

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 0.00 82,400,000.00 82,400,000.00 

      Свега за Програм 8: 0.00 82,400,000.00 82,400,000.00 

          

  2002    

ПРОГРАМ 9 - 
ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ    

  2002-0023   

Уређење зелених 
површина и пратећих 
садржаја око основне 
школе у Ратковцу 

   

   560 
  

Заштита животне 
средине некласификована 

на другом месту 
   

    283/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 0.00 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 

          

   620   Развој заједнице    

    284/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  150,000.00 150,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  150,000.00 150,000.00 

      Функција 620: 0.00 150,000.00 150,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 2002-0023:       

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  3,150,000.00 3,150,000.00 

      
Свега за Пројекат 2002-
0023: 0.00 3,150,000.00 3,150,000.00 

          

  2002-0024   

Реконструкција и доградња ОШ "Миле 
Дубљевић"-израда техничке документације 
изведеног стања-амфитеатар   
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   620 
  

Развој заједнице    

    285/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 0.00 290,000.00 290,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  290,000.00 290,000.00 

      Функција 620: 0.00 290,000.00 290,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 2002-0024:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  290,000.00 290,000.00 

      
Свега за Пројекат 2002-
0024: 0.00 290,000.00 290,000.00 

          

  2002-0027   
Доградња Основне школе 
у Ратковцу    

   620 
  

Развој заједнице    

    286/0 511 Зграде и грађевински 
објекти  7,000,000.00 7,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  7,000,000.00 7,000,000.00 

      Функција 620: 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 2002-0027:       

     01 Приходи из буџета 0.00  0.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  7,000,000.00 7,000,000.00 

      
Свега за Пројекат 2002-
0027: 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 

          

  2002-0030   Партерно уређење ОШ Миле Дубљевић 

   620   Развој заједнице    

    287/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 

 
4,000,000.00 4,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 0.00  4,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  4,000,000.00  

      Функција 620: 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 2002-0030:    

     01 Приходи из буџета 0.00 0.00 4,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  4,000,000.00 0.00 

      
Свега за Пројекат 2002-
0030: 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 

          

  2002-0031   Реконструкција помоћног објекта у ОШ М. Дубљевић( Пепељевац) 

   620   Развој заједнице    

    288/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 100,000.00 500,000.00 600,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 100,000.00  100,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  500,000.00 500,000.00 
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      Функција 620: 100,000.00 500,000.00 600,000.00 

      
Извори финансирања за 
Пројекат 2002-0031:    

     01 Приходи из буџета 100,000.00 0.00 100,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  500,000.00 500,000.00 

      
Свега за Пројекат 2002-
0031: 100,000.00 500,000.00 600,000.00 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 9:    

     01 Приходи из буџета 100,000.00 0.00 100,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 0.00 14,940,000.00 14,940,000.00 

      Свега за Програм 9: 100,000.00 10,440,000.00 15,040,000.00 

          

      
Извори финансирања за 
Главу 3.05:    

     01 Приходи из буџета 229,290,000.00 0.00 229,290,000.00 

     03 Социјални доприноси  700,000.00 700,000.00 

     10 Примања од домаћих 
задуживања  250,000,000.00 250,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  516,587,155.00 516,587,155.00 

      Свега за Главу 3.05: 229,290,000.00 767,287,155.00 996,577,155.00 

          
3 3.06     УСТАНОВА ЗА СПОРТ    

  1301    
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ 
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ    

  1301-0003   
Одржавање спортске 
инфраструктуре    

   810 
  

Услуге рекреације и спорта    

    289/0 411 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 2,426,000.00  2,426,000.00 

    290/0 412 Социјални доприноси на 
терет послодавца 434,138.00  434,138.00 

    291/0 414 Социјална давања 
запосленима   0.00 

    292/0 415 Накнаде трошкова за 
запослене 125,000.00  125,000.00 

    293/0 421 Стални трошкови 3,619,000.00  3,619,000.00 

    294/0 423 Услуге по уговору 1,134,000.00  1,134,000.00 

    295/0 425 Текуће поправке и 
одржавање 940,000.00  940,000.00 

    296/0 426 Материјал 1,050,000.00  1,050,000.00 

    297/0 465 Остале донације, дотације 
и трансфери 180,000.00  180,000.00 

    298/0 512 Машине и опрема 972,000.00  972,000.00 

    299/0 512 Машине и опрема-рента 4,150,000.00  4,150,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 810:       

     01 Приходи из буџета 15,030,138.00  15,030,138.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 810: 15,030,138.00 0.00 15,030,138.00 

      

Извори финансирања за 
програмску активност 
1301-0003: 

      

     01 Приходи из буџета 15,030,138.00  15,030,138.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 
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Свега за програмску 
активност 1301-0003: 15,030,138.00 0.00 15,030,138.00 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 14:    

     01 Приходи из буџета 15,030,138.00  15,030,138.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Свега за Програм 14: 15,030,138.00 0.00 15,030,138.00 

          

      
Извори финансирања за 
Главу 3.06:    

     01 Приходи из буџета 15,030,138.00 0.00 15,030,138.00 

      Свега за Главу 3.06: 15,030,138.00 0.00 15,030,138.00 

          
3 3.07     УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ    

  1201    
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ    

  1201-0001   

Функционисање 
локалних установа 
културе    

   820 
  

Услуге културе    

    300/0 411 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 9,033,906.00 0.00 9,033,906.00 

    301/0 412 Социјални доприноси на 
терет послодавца 1,617,069.00 0.00 1,617,069.00 

    302/0 413 Накнаде у натури 30,000.00 0.00 30,000.00 

    303/0 414 Социјална давања 
запосленима 96,000.00 150,000.00 246,000.00 

    304/0 415 Накнаде трошкова за 
запослене 648,000.00 0.00 648,000.00 

    305/0 416 Награде запосленима и 
остали посебни расходи 140,000.00 0.00 140,000.00 

    306/0 421 Стални трошкови 2,220,000.00 0.00 2,220,000.00 

    307/0 422 Трошкови путовања 210,000.00 0.00 210,000.00 

    308/0 423 Услуге по уговору 2,147,000.00 0.00 2,147,000.00 

    309/0 424 Специјализоване услуге 0.00 0.00 0.00 

    310/0 425 Текуће поправке и 
одржавање 330,000.00 0.00 330,000.00 

    311/0 426 Материјал 638,926.00 0.00 638,926.00 

    312/0 444 Пратећи трошкови 
задуживања 1,000.00 0.00 1,000.00 

    313/0 465 Остале донације, дотације 
и трансфери 1,158,054.00 0.00 1,158,054.00 

    314/0 482 Порези, обавезне таксе, 
казне и пенали 15,000.00 0.00 15,000.00 

    315/0 485 
Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа 

100,000.00 0.00 100,000.00 

    316/0 512 Машине и опрема 305,000.00 0.00 305,000.00 

    317/0 515 Нематеријална имовина 520,000.00 0.00 520,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 820:       

     01 Приходи из буџета 19,209,955.00  19,209,955.00 

     03 Социјални доприноси  150,000.00 150,000.00 

      Функција 820: 19,209,955.00 150,000.00 19,359,955.00 

      

Извори финансирања за 
програмску активност 
1201-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 19,209,955.00  19,209,955.00 

     03 Социјални доприноси  150,000.00 150,000.00 
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Свега за програмску 
активност 1201-0001: 19,209,955.00 150,000.00 19,359,955.00 

          

  1201-0002   

Подстицаји културном и 
уметничком 
стваралаштву    

   820 
  

Услуге културе    

    318/0 423 Услуге по уговору 799,000.00 0.00 799,000.00 

    319/0 424 Специјализоване услуге 2,150,000.00 0.00 2,150,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 820:       

     01 Приходи из буџета 2,949,000.00  2,949,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 820: 2,949,000.00 0.00 2,949,000.00 

      

Извори финансирања за 
програмску активност 
1201-0002: 

      

     01 Приходи из буџета 2,949,000.00  2,949,000.00 

      
Свега за програмску 
активност 1201-0002: 2,949,000.00 0.00 2,949,000.00 

          

  1201-0021   
Манифестација "Дани 
Лајковца"    

   820 
  

Услуге културе    

    320/0 421 Стални трошкови 200,000.00  200,000.00 

    321/0 423 Услуге по уговору 20,000.00  20,000.00 

    322/0 424 Специјализоване услуге 1,080,000.00  1,080,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 820:       

     01 Приходи из буџета 1,300,000.00  1,300,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      Функција 820: 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 1201-0021:       

     01 Приходи из буџета 1,300,000.00  1,300,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  0.00 0.00 

      
Свега за пројекат 1201-
0021: 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 13:    

     01 Приходи из буџета 23,458,955.00  23,458,955.00 

     03 Социјални доприноси  150,000.00 150,000.00 

      Свега за Програм 13: 23,458,955.00 150,000.00 23,608,955.00 

          

      
Извори финансирања за 
Главу 3.07:    

     01 Приходи из буџета 23,458,955.00  23,458,955.00 

     03 Социјални доприноси  150,000.00 150,000.00 

      Свега за Главу 3.07: 23,458,955.00 150,000.00 23,608,955.00 

          
3 3.08     

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
"ЛЕПТИРИЋ", ЛАЈКОВАЦ   

  2001    

ПРОГРАМ 8 - 
ПРЕДШКОЛСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ    
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  2001-0001   
Функционисање 
предшколских установа    

   911 
  

Предшколско образовање    

    323/0 411 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 32,373,585.00  32,373,585.00 

    324/0 412 Социјални доприноси на 
терет послодавца 5,794,871.00  5,794,871.00 

    325/0 413 Накнаде у натури  150,000.00 150,000.00 

    326/0 414 Социјална давања 
запосленима 458,000.00 3,000,000.00 3,458,000.00 

    327/0 415 Накнаде трошкова за 
запослене 1,600,000.00  1,600,000.00 

    328/0 416 Награде запосленима и 
остали посебни расходи 410,000.00  410,000.00 

    329/0 421 Стални трошкови 5,347,114.00 1,222,000.00 6,569,114.00 

    330/0 422 Трошкови путовања 426,000.00 194,000.00 620,000.00 

    331/0 423 Услуге по уговору 2,596,000.00 1,760,000.00 4,356,000.00 

    332/0 424 Специјализоване услуге 453,000.00 192,000.00 645,000.00 

    333/0 425 Текуће поправке и 
одржавање 1,325,000.00 680,000.00 2,005,000.00 

    334/0 426 Материјал 9,043,310.00 3,000,000.00 12,043,310.00 

    335/0 444 Пратећи трошкови 
задуживања 18,000.00  18,000.00 

    336/0 465 Остале донације, дотације 
и трансфери 3,355,127.00  3,355,127.00 

    337/0 482 Порези, обавезне таксе, 
казне и пенали 55,000.00  55,000.00 

    338/0 512 Машине и опрема  752,000.00 752,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 911:       

     01 Приходи из буџета 63,255,007.00  63,255,007.00 

     03 Социјални доприноси  3,000,000.00 3,000,000.00 

     07 Трансфери од других нивоа 
власти  7,950,000.00 7,950,000.00 

      Функција 911: 63,255,007.00 10,950,000.00 74,205,007.00 

      

Извори финансирања за 
програмску активност 
2001-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 63,255,007.00 0.00 63,255,007.00 

     03 Социјални доприноси  3,000,000.00 3,000,000.00 

     07 Трансфери од других нивоа 
власти  7,950,000.00 7,950,000.00 

      
Свега за програмску 
активност 2001-0001: 63,255,007.00 10,950,000.00 74,205,007.00 

          

  2001-0021   
Наши кораци кроз 
екологију    

   560 
  

Заштита животне 

средине некласификована 

на другом месту 
   

    339/0 423 Услуге по уговору 120,000.00  120,000.00 

    340/0 424 Специјализоване услуге 150,000.00  150,000.00 

    341/0 426 Материјал 240,000.00   

    342/0 512 Машине и опрема 580,000.00  580,000.00 

      
Извори финансирања за 
функцију 560:       

     01 Приходи из буџета 1,090,000.00  1,090,000.00 

      Функција 560: 1,090,000.00 0.00 1,090,000.00 

      
Извори финансирања за 
пројекат 2001-0021:       

     01 Приходи из буџета 1,090,000.00  1,090,000.00 

      
Свега за пројекат 2001-
0021: 1,090,000.00 0.00 1,090,000.00 
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Извори финансирања за 
Програм 8:    

     01 Приходи из буџета 64,345,007.00 0.00 64,345,007.00 

     03 Социјални доприноси  3,000,000.00 3,000,000.00 

     07 Трансфери од других нивоа 
власти  7,950,000.00 7,950,000.00 

      Свега за Програм 8: 64,345,007.00 10,950,000.00 75,295,007.00 

          

      
Извори финансирања за 
Главу 3.08:    

     01 Приходи из буџета 64,345,007.00 0.00 64,345,007.00 

     03 Социјални доприноси  3,000,000.00 3,000,000.00 

     04 Сопствени приходи 
буџетских корисника  0.00 0.00 

     07 Трансфери од других нивоа 
власти  7,950,000.00 7,950,000.00 

      Свега за Главу 3.08: 64,345,007.00 10,950,000.00 75,295,007.00 

          

      
Извори финансирања за 
раздео 3:    

     01 Приходи из буџета 716,003,452.00 0.00 716,003,452.00 

     03 Социјални доприноси 0.00 6,325,000.00 6,325,000.00 

     07 Трансфери од других нивоа 
власти 0.00 7,950,000.00 7,950,000.00 

     08 Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

     10 Примања од домаћих 
задуживања 0.00 250,000,000.00 250,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 0.00 546,087,155.00 546,087,155.00 

     15 
Неутрошена средства 
донација из претходних 
година  4,942,000.00 4,942,000.00 

      Свега за раздео 3: 716,003,452.00 816,304,155.00 1,532,307,607.00 

          

      
Извори финансирања за 
Разделе 1,2, и 3:    

     01 Приходи из буџета 738,039,750.00 0.00 738,039,750.00 

     03 Социјални доприноси  6,325,000.00 6,325,000.00 

     07 Трансфери од других нивоа 
власти  7,950,000.00 7,950,000.00 

     08 Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица  1,000,000.00 1,000,000.00 

     10 Примања од домаћих 
задуживања  250,000,000.00 250,000,000.00 

     13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година  546,087,155.00 546,087,155.00 

     15 
Неутрошена средства 
донација из претходних 
година  4,942,000.00 4,942,000.00 

      Свега за Разделе 1,2 и 3: 738,039,750.00 816,304,155.00 1,554,343,905.00 

 
                      
 
 

III ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА 
 

                                                             Члан 18. 
 
Укупни расходи и издаци буџета утврђују се према програмској класификацији  у следећим износима: 
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Шифра 

Назив Средства из 
буџета 

Структ
-ура % 

Сопствени и 
други 

приходи 
 Укупна средства  Надлежан 

орган/особа Програ
м 

 
Програмск

а 
активност/  
Пројекат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1101   

Програм 1.  Локални 
развој и просторно 
планирање 

38,640,000.00 5.2% 10,700,000.00         49,340,000.00       

Милутин 
Нишавић, члан 
општиског већа 
задужен за 
урбанизам, 
комуналне 
делатности и 
заштиту животне 
средине 

  1101-0001 

Стратешко, просторно и 
урбанистичко 
планирање 

13,300,000.00 1.8% 10,000,000.00            
23,300,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 
Живота 
Молеровић, 
Начелник 
Општинске 
управе 

  1101-0002 

Уређивање грађевинског 
земљишта 25,340,000.00 3.4% 700,000.00            

26,040,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

0601   

Програм 2.  Комунална 
делатност 

134,850,000.0
0 18.3% 319,770,000.0

0 454,620,000.00 

Душан Савичић, 
члан општинског 
већа задужен за 
комуналне 
делатности и 
инфраструктуру 

  0601-0001 

Водоснабдевање 22,000,000.00 3.0% 10,000,000.00            
32,000,000.00       

Мирослав Лукић, 
Директор ЈП" 
Градска чистоћа", 
Лајковац 

  0601-0002 

Управљање отпадним 
водама   600,000.00 0.1% 0.00                

600,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0003 

Одржавање депонија 600,000.00 0.1% 2,500,000.00             
3,100,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0009 

Уређење и одржавање 
зеленила 40,000,000.00 5.4% 10,000,000.00            

50,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 
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  0601-0010 

Јавна расвета 8,000,000.00 1.1% 18,000,000.00            
26,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0014 

Остале комуналне 
услуге 14,350,000.00 1.9% 0.00            

14,350,000.00       

Светислав 
Марјановић, 
Директор ЈП 
Лајковацд услуге, 
Живота 
Молеровић, 
Начелник 
општинске управе 

  0601-0020 

Набавка судова за 
одлагање отпада 3,350,000.00 0.5% 0.00             

3,350,000.00       

Мирослав Лукић, 
Директор ЈП" 
Градска чистоћа", 
Лајковац,  

  0601-0022 

Израда главног пројекта 
кишне и фекалне 
канализације улица: 
1300 каплара 

0.00 0.0% 160,000.00                
160,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0023 

Израда главног пројекта 
реконструкције  улице 
Војводе Степе са 
кишном  и фекалном  
канализацијом 

0.00 0.0% 225,000.00                
225,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0024 

Израда главног пројекта 
кишне и фекалне 
канализације улица Вуке 
и Пуће Милијановић 

0.00 0.0% 500,000.00                
500,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0025 

Израда главног пројекта 
улице Мајора 
Гавриловића са кишном 
канализацијом л=550м 

0.00 0.0% 275,000.00                
275,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0026 

Израда главног пројекта 
улице Носилаца 
албанске споменице са 
кишном и фекалном 
канализацијом 

0.00 0.0% 180,000.00                
180,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0032 

Изградња фекалне  
канализације у улици 
Војводе Путника 
Л=120м 

0.00 0.0% 1,600,000.00             
1,600,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0033 

Изградња фекалне  
канализације у улици 
Војводе Мишића 
(Пепељевачке рампе до 
објекта "Енмон" )Л=800 

0.00 0.0% 9,000,000.00             
9,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 
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  0601-0035 

Изградња фекалне  
канализације у делу 
Лајковца лево од улице 
Петра Бојовића Л=800м 

0.00 0.0% 5,000,000.00             
5,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0038 

Погон за пречишћавање 
отпадних вода 
реконструкција 

0.00 0.0% 13,000,000.00            
13,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0041 

Набавка и монтажа 
уређаја за уштеду у 
трошењу јавне расвете 

20,000,000.00 2.7% 30,000,000.00            
50,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0042 

Изгрдња подстанице у 
Рубрибрези 0.00 0.0% 3,200,000.00             

3,200,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0043 

Израда главног пројекта  
уређења простора око 
зграде општине  

0.00 0.0% 265,000.00                
265,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0044 

Пројекат зграде 
"Силоса" код аутобуске 
станице 

200,000.00 0.0% 250,000.00                
450,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0046 

Санирање оштећења 
насталих од поплаве 0.00 0.0% 3,000,000.00             

3,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0047 

Изградња постројења за 
пречишћавање отпаднх 
вода у Словцу 

0.00 0.0% 28,000,000.00            
28,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0048 

Бушење бунара у 
Пепељевцу 0.00 0.0% 1,000,000.00             

1,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0049 

Изградња дубинског 
бунара у Вречевићу 0.00 0.0% 5,800,000.00             

5,800,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
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Лајковац", 

  0601-0051 

Изградња цевовода 
чисте воде од моста на 
Колубари до Т1 у селу 
Ратковац 

0.00 0.0% 26,340,000.00            
26,340,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0052 

Прикључак на 
Регионални водоводни 
систем „Стубо-Ровни“ 

0.00 0.0% 34,070,000.00            
34,070,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0053 

Капитално одржавање 
магистралног цевовода 5,000,000.00 0.7% 0.00             

5,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0054 

Израда пројектне 
документације за 
решавање 
водоснабдевања 
насељених места 
Придворица, Пепељевац 
и Стрмово 

0.00 0.0% 500,000.00                
500,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0601-0056 

Наставак изградње 
кишног колектора, крак 
на потезу од 
колектора(Јолића 
воденица-Пепељевачка 
рампа)ка насељу које 
гравитира Ул.Петра 
Бојовића 

0.00 0.0% 3,600,000.00             
3,600,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0057 

Изградња кишног 
колектора са 
сливницима у Ул. Краља 
Милутина Л=650м 

0.00 0.0% 15,240,000.00            
15,240,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0060 

Доградња,реконструкциј
а и изградња делова 
кишне и фекалне 
канализације за део 
насеља Непричава 

0.00 0.0% 3,600,000.00             
3,600,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0601-0061 

Доградња,реконструкциј
а и изградња делова 
кишне и фекалне 
канализације за део 
насеља Јабучје ( реон 
Шеринка) Л-1260м 

0.00 0.0% 25,400,000.00            
25,400,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 
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0601-0062 

Доградња,реконструкциј
а и изградња делова 
кишне и фекалне 
канализације у 
Мокрањчевој улици 
Л=300м 

0.00 0.0% 3,600,000.00             
3,600,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0601-0063 

Доградња,реконструкциј
а и изградња делова 
кишне и фекалне 
канализације у 
Ул.Алексе Шантића 
Л=150м 

0.00 0.0% 2,400,000.00             
2,400,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0064 

Доградња,реконструкциј
а и изградња делова 
кишне и фекалне 
канализације у 
Ул.Бранка Радичевића 
Л=460м 

0.00 0.0% 7,200,000.00             
7,200,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0065 

Доградња,реконструкциј
а и изградња делова 
кишне и фекалне 
канализације у 
Ул.Војводе Путника 
Л=600м 

0.00 0.0% 5,600,000.00             
5,600,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0066 

Изградња типске капеле 
за потребе гробља у 
Боговађи 

0.00 0.0% 1,500,000.00             
1,500,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0070 

Изградња типске капеле 
за потребе гробља у 
Рубрибрези 

0.00 0.0% 1,320,000.00             
1,320,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0071 

Постројење за 
пречишћавање питке 
воде са бунара Јабучје ( 
са разводом) и израда 
пројекта изведеног 
стања 

0.00 0.0% 18,000,000.00            
18,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0072 

Набавка и уградња 
водомера на 12 мерних 
места на магистралном 
цевоводу Лајковац-
Лазаревац 

0.00 0.0% 5,000,000.00             
5,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0073 

Програм и пројекат 
санације губитака воде у 
Лајковцу,II фаза -
грађевински и 
грађевинско занатски 
радови 

0.00 0.0% 12,235,000.00            
12,235,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 
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  0601-0074 

Израда техничке 
документације за 
реконструкцију 
водоводне мреже- 
Железничка улица 560м 

0.00 0.0% 100,000.00                
100,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0075 

Израда техничке 
документације за 
реконструкцију 
водоводне мреже- 
Колубарска улица 220м 

0.00 0.0% 50,000.00                  
50,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0076 

Израда техничке 
документације за 
реконструкцију 
водоводне мреже- 
Алексе Ненадовића 
160м 

0.00 0.0% 35,000.00                  
35,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0077 

Израда техничке 
документације за 
реконструкцију 
водоводне мреже- 
Топличка улица 110м 

0.00 0.0% 30,000.00                  
30,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0078 

Израда техничке 
документације за 
реконструкцију 
водоводне мреже- Крак 
од Ул.Боје Марковића 
130м 

0.00 0.0% 35,000.00                  
35,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0079 

Израда техничке 
документације за 
реконструкцију 
водоводне мреже- 
Ћелије код школе 500м 

0.00 0.0% 90,000.00                  
90,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0080 

Израда техничке 
документације за 
реконструкцију 
водоводне мреже- 
Николе Аћевца 300м 

0.00 0.0% 50,000.00                  
50,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  0601-0081 

Израда техничке 
документације за 
фекални колектор у 
индустријској зони 
1000м 

0.00 0.0% 300,000.00                
300,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0601-0082 

Израда техничке 
документације за 
изградњу кишне и 
фекалне канализације -
Моравска улица 120м 

0.00 0.0% 120,000.00                
120,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 
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0601-0083 

Израда техничке 
документације за улицу 
Шумадијска са кишном 
канализацијом 300м 

0.00 0.0% 300,000.00                
300,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0601-0084 

Израда техничке 
документације за улицу 
Топличка са фекалном 
канализацијом 80м 

0.00 0.0% 100,000.00                
100,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0601-0085 

Уништавање амброзије 
на урбаном делу 
територије општине 
Лајковац 

500,000.00 0.1% 0.00                
500,000.00       

Живота 
Молеровић, 
начелник 
Општинске 
управе 

  

0601-0086 
Набавка цистерне за 
црпљење септичких јама 
3,2 метра кубна  

500,000.00 0.1% 0.00                
500,000.00       

Мирослав Лукић, 
Директор ЈП 
"Градска 
чистоћа", 
Лајковац  

  

0601-0087 
Изградња фекалне 
канализације- део 
насеља Рубрибреза 

14,000,000.00 1.9% 0.00            
14,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

 
0601-0088 

Израда пројектне 
документације идејног 
решења постројења 
градске топлане 
Лајковац 

5,400,000.00   0.00             
5,400,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

 
0601-0089 

Израда пројекта  
пролаза  колектора и 
електро кабла испод 
пруге Београд-Бар у 
Словцу 

350,000.00   0.00                
350,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

 
0601-0090 

Израда главног пројекта 
црпне станице код 
Борверка 

0.00   1,000,000.00             
1,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

 
0601-0091 

Капитално одржавање 
опреме и инсталација на 
изворишту Непричава 

0.00   10,000,000.00            
10,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 
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1501   

Програм 3.  Локални 
економски развој 14,675,000.00 2.0% 475,000.00         15,150,000.00       

Бојана Аничић, 
члан општинског 
већа задужен за 
приватно 
предузетништво 

  1501-0001 

Подршка постојећој 
привреди 13,475,000.00 1.8% 475,000.00            

13,950,000.00       

Живота 
Молеровић, 
Начелник 
општинске управе 

  1501-0002 

Унапређење привредног 
амбијента 1,200,000.00 0.2% 0.00             

1,200,000.00       

Живота 
Молеровић, 
Начелник 
општинске управе 

1502   

Програм 4.  Развој 
туризма 2,215,500.00 0.3% 0.00           2,215,500.00       

Милутин 
Ранковић, 
Директор 
Туристичке 
организације 

  

1502-0001 Управљање развојем 
туризма 1,550,300.00 0.2% 0.00             

1,550,300.00       

Милутин 
Ранковић, 
Директор 
Туристичке 
организације 

  

1502-0002 

Туристичка промоција 665,200.00 0.1% 0.00                
665,200.00       

Милутин 
Ранковић, 
Директор 
Туристичке 
организације 

0101   

Програм 5.  Развој 
пољопривреде 10,550,000.00 1.4% 0.00         10,550,000.00       

Аца 
Мештеревоћ, 
члан општиснког 
већа задужен за 
област 
пољопривреде 

  

0101-0001 
Унапређење  услова за 
пољопривредну 
делатност 

800,000.00 0.1% 0.00                
800,000.00       

Живота 
Молеровић, 
Начелник 
општинске управе 

  

0101-0002 
Подстицаји 
пољопривредној 
производњи 

6,900,000.00 0.9% 0.00             
6,900,000.00       

Живота 
Молеровић, 
Начелник 
општинске управе 

  

0101-0003 Рурални развој 50,000.00 0.0% 0.00                  
50,000.00       

Живота 
Молеровић, 
Начелник 
општинске управе 

  

0101-0021 Изложба крава 1,300,000.00 0.2% 0.00             
1,300,000.00       

Аца Мештеревоћ, 
члан општиснког 
већа задужен за 
област 
пољопривреде 

  

0101-0022 

Ревизија стратегије 
пољопривреде и 
руралног развоја 
општине Лајковац у 
периоду 2016-2025  

1,500,000.00 0.2% 0.00             
1,500,000.00       

Душан Радовић, 
самомостални 
стручни сарадник 
на пословима 
пољопривреде, 
шумарства и 
водипривреде 

0401   

Програм 6.  Заштита 
животне средине 3,098,750.00 0.4% 5,000,000.00           8,098,750.00       

Милутин 
Нишавић, члан 
општиског већа 
задужен за 
урбанизам, 
комуналне 
делатности и 
заштиту животне 
средине 
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0401-0001 
Управљање заштитом 
животне средине и 
природних вредности 

1,600,000.00 0.2% 0.00             
1,600,000.00       

Живота 
Молеровић, 
Начелник 
општинске 
управе, Марина 
Петровић 
Директор ЈП 
"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине Лајковац 

  

0401-0003 
Праћење квалитета 
елемената животне 
средине 

650,000.00 0.1% 0.00                
650,000.00       

Живота 
Молеровић, 
Начелник 
општинске управе 

  

0401-0004 

Заштита природних 
вредности и унапређење 
подручја са природним 
својствима 

60,000.00 0.0% 5,000,000.00             
5,060,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 
Невенка 
Јевтић,Директор 
ОШ"Миле 
Дубљевић" 

  

0401-0020 Регионална депонија 
"Еко Тамнава" 438,750.00 0.1% 0.00                

438,750.00       

Радомир 
Стевановић, 
Директор Еко-
Тамнава 

  

0401-0021 Сакупљање и одвожење 
медицинског отпада 350,000.00 0.0% 0.00                

350,000.00       

Јованка 
Гомилановић, 
Директор Дома 
здравља 

0701 

  Програм 7.  Путна 
инфраструктура 93,750,000.00 12.7% 53,100,000.00       146,850,000.00       

Душан Савичић, 
члан општинског 
већа задужен за 
комуналне 
делатности и 
инфраструктуру 

  

0701-0002 Одржавање путева 22,870,000.00 3.1% 0.00            
22,870,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0020 Техничко опремање 
Полицијске управе 500,000.00 0.1% 0.00                

500,000.00       

Душан Савичић, 
члан општинског 
већа задужен за 
комуналне 
делатности и 
инфраструктуру 

  

0701-0021 

Израда главног пројекта 
семафоризација 
раскрсница у Улици 
Војводе Мишића 

180,000.00 0.0% 0.00                
180,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 
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0701-0022 

Реконструкција дела 
улице Боје Марковић 
Лајковац, од укрсног 
места са улицом 
Љубомира Ковачевића 
до Милоановића рампе ( 
укрсног места са путем 
за Јабучје), Л=1200м-IV 
деоница 

0.00 0.0% 800,000.00                
800,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0023 

Изградња и 
реконструкција дела 
улице Димитрије 
Туцовић(Р271) и дела 
пута  ка МЗ Боговађа и 
Пепељевац 

0.00 0.0% 20,410,000.00            
20,410,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0024 Уређење центра Месне 
заједнице Боговађа 0.00 0.0% 0.00                            -         

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0025 

Реконструкција  
некатегорисаног пута у 
Јабучју пут за Тејиће 
Л=350 

0.00 0.0% 2,500,000.00             
2,500,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0026 

Реконструкција 
локалног 
некатегорисаног пута 
Доњи Лајковац мост ка 
Грабовцу Л=300м 

0.00 0.0% 4,190,000.00             
4,190,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0027 

Изградња и 
реконструкција 
локалног 
некатегорисаног пута у 
Придворици, пут за 
Станишиће Л=580 

0.00 0.0% 7,500,000.00             
7,500,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0028 

Израда главног пројекта  
уређења саобраћајних 
површина у центру 
Јабучја 

0.00 0.0% 500,000.00                
500,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0029 

Пешачка стаза у 
Рубрибрези 
пројектовање и 
изградња, Л=1000м 

0.00 0.0% 5,200,000.00             
5,200,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0030 Израда главног пројекта 
улице Хајдучка, Л=300м 0.00 0.0% 250,000.00                

250,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 
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0701-0031 

Израда главног пројекта 
реконструкције  
некатегорисаног пута у  
Ратковцу (пут за 
Петронијевиће), Л=400 

0.00 0.0% 150,000.00                
150,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0032 

Израда главног пројекта 
реконструкције 
некатегорисаног пута у  
Стрмову ( Гајски пут), 
Л=870м 

0.00 0.0% 250,000.00                
250,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0033 

Израда главног пројекта 
реконструкције 
некатегорисаног пута у 
Јабучју Богдановићи-
Савићи, Л=1000м 

0.00 0.0% 300,000.00                
300,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0034 

Израда главног пројекта 
реконструкције 
некатегорисаног пута у 
Јабучју (Требеж-Доњи 
Крај) Л=1000м 

0.00 0.0% 300,000.00                
300,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0035 

Израда главног пројекта 
реконструкције 
некатегорисаног пута у 
Јабучју (Трафо станица-
Милосављевићи, 
Грчићи) Л=1500 

0.00 0.0% 500,000.00                
500,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0036 

Израда главног пројекта 
реконструкције 
некатегорисаног пута у 
Јабучју (Враичина-
Радованчевићи), Л=800м 

0.00 0.0% 250,000.00                
250,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0037 

Израда главног пројекта 
реконструкције 
некатегорисаног пута 
Врачевић (Спасићи), 
Л=1500м 

0.00 0.0% 500,000.00                
500,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0038 

Израда пројектне 
документације 
реконструкције 
некатегорисаног пута у 
Пепељевцу (Брдарића 
чесма-гробље-
Мирковићи), Л=1000м  

0.00 0.0% 400,000.00                
400,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0039 

Израда пројектне 
документације за 
санацију моста у 
Пепељевцу 

0.00 0.0% 300,000.00                
300,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 
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0701-0040 

 Израда пројектне 
документације за 
санацију моста у 
Словцу-Ратковац 

0.00 0.0% 300,000.00                
300,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0041 
Санација челичног 
моста преко реке 
Колубаре (у Ћелијама) 

0.00 0.0% 3,600,000.00             
3,600,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0044 

Израда техничке 
документације за 
локални некатегорисани 
пут у Непричави 
(Милошевићи Руклада) 
1.5км 

0.00 0.0% 500,000.00                
500,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0045 
Набавка опреме и 
софтвера за видео 
надзор 

0.00 0.0% 3,800,000.00             
3,800,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0046 

Израда техничке 
документације за 
локални некатегорисани 
пут у Марковој Цркви 
800м 

0.00   350,000.00                
350,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0047 

Израда техничке 
документације за 
локални некатегорисани 
пут у Степању (засеок 
Мирковићи) 300м 

0.00   250,000.00                
250,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0048 

Реконструкција 
некатегорисаног пута у  
Врачевићу ( Спасићи) 
л=500м 

3,500,000.00   0.00             
3,500,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0049 

Изградња локалних 
некатегорисаних путева-
пут у Ратковцу (Бркићи 
500м) 

0.00   0.00                            -         

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0050 

Реконструкицја  
некатегорисаног пута у 
Стрмову, пут за гробље, 
Николићи -
Мијаиловићи, л= 500м 

3,500,000.00   0.00             
3,500,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0051 

Реконструкција 
некатегорисаног пута у 
селу Словцу, Стошићи 
ка гробљу, л=500м 

4,000,000.00   0.00             
4,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
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општине 
Лајковац", 

  

0701-0052 

Реконструкција 
некатегорисаног пута у 
Јабучју ( трафо станица-
Милосављевићи - 
Грчићи) л= 700м 

4,500,000.00   0.00             
4,500,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0053 

Реконструкција 
некатегорисаног пута у 
Јабучју Горњи крај, -
Мирковићи -Јосиповићи 
400м 

3,500,000.00   0.00             
3,500,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0054 

Реконструкција 
некатегорисаног пута у 
Јабучју, Шеринка 
Јовановићи, л=500м 

3,000,000.00   0.00             
3,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0055 

Реконструкција 
некатегорисаног пута у 
Јабучју, Савића куће до 
пута Жуто брдо-центар 
л=700м 

5,000,000.00   0.00             
5,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0056 

Реконструкција 
некатегорисаног пута у 
Јабучју (Требеж Доњи 
крај) л= 400м 

3,000,000.00   0.00             
3,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0057 

Израда техничке 
документације за 
некатегорисани пут у 
Ћелијама "Ибарска 
магистрала"- извориште 
"Врелине" 500м 

300,000.00   0.00                
300,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0058 Пројектовање путева 
Гујари 200м 0.00   0.00                            -         

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0059 

Израда техничке 
документације за 
некатегорисани пут у 
Бајевцу од старе школе 
до Петровића кућа л= 
500м 

300,000.00   0.00                
300,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0060 
Пројекат поплочавања 
Улице Војводе Мишића 
, л=480м 

1,050,000.00   0.00             
1,050,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
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општине 
Лајковац", 

  

0701-0061 

Израда пројекта 
бициклистичке стазе и 
проширења надвожњака 
(стаза од надвожњака до 
Ћелија-стара Ћирина 
пруга) 

0.00   0.00                            -         

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0062 
Израда Хајдучке улице 
са кишном 
канализацијом 

5,000,000.00   0.00             
5,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0063 Улица Бранка 
Радичевића 16,800,000.00   0.00            

16,800,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0064 Изграња Улице 
Војислава Илића 16,000,000.00   0.00            

16,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

0701-0065 Безбедност у саобраћају 750,000.00   0.00                
750,000.00       

Андрија 
Живковић, 
Заменик 
председника 
Општине 
Лајковац 

2001 

  
Програм 8.  
Предшколско 
васпитање 

64,345,007.00 8.7% 93,350,000.00       157,695,007.00       

Весна Ранковић, 
члан општинског 
већа задужен за 
образовање 
културу и 
заштиту и 
грађанских 
права 

  

2001-0001 Функционисање 
предшколских установа  63,255,007.00 8.6% 10,950,000.00            

74,205,007.00       

Мила Митровић, 
Директор ПУ 
"Лептирић", 
Лајковац 

  

2001-0020 
Доградња и 
реконструкција Дечјег 
вртића 

0.00 0.0% 82,400,000.00            
82,400,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

2001-0021 Наши кораци кроз 
екологију 1,090,000.00 0.1% 0.00             

1,090,000.00       

Мила Митровић, 
Директор ПУ 
"Лептирић", 
Лајковац 

2002 

  Програм 9.  Основно 
образовање 25,291,493.00 3.4% 17,940,000.00         43,231,493.00       

Весна Ранковић, 
члан општинског 
већа задужен за 
образовање 
културу и 
заштиту и 
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грађанских 
права 

  

2002-0001 Функционисање 
основних школа 18,391,493.00 2.5% 0.00            

18,391,493.00       

Невенка Јевић, 
Директор 
ОШ"М.Дубљевић
", Лајковац; 
Александар 
Лукић, Директор 
ОШ"Д:Туцовић", 
Јабучје; Сузана 
Радовановић-
Перић, Директор 
Музичке 
школе"Ж:Грбић" 

  

2002-0020 Превоз школске деце 3,900,000.00 0.5% 3,000,000.00             
6,900,000.00       

Љубица 
Новаковић, 
руководилац 
одељења за 
друштвене 
делатности 

  

2002-0021 "Еко кутак" 500,000.00 0.1% 0.00                
500,000.00       

Невенка Јевтић, 
Директор 
ОШ"М.Дубљевић
", Лајковац;  

  

2002-0023 

Уређење зелених 
површина и пратећих 
садржаја око основне 
школе у Ратковцу 

0.00 0.0% 3,150,000.00             
3,150,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

2002-0024 

Реконструкција и 
доградња ОШ "Миле 
Дубљевић"-израда 
техничке документације 
изведеног стања-
амфитеатар 

0.00 0.0% 290,000.00                
290,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

2002-0027 Доградња Основне 
школе у Ратковцу 0.00 0.0% 7,000,000.00             

7,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

2002-0030 Партерно уређење ОШ 
Миле Дубљевић 0.00 0.0% 4,000,000.00             

4,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

2002-0031 

Реконструкција 
помоћног објекта у ОШ 
М. Дубљевић( 
Пепељевац) 

100,000.00 0.0% 500,000.00                
600,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

2002-0033 Уредимо школско 
двориште 600,000.00 0.1% 0.00                

600,000.00       

Сузана Тасић, 
учитељ 
ОШ"Димитрије 
Туцовић" 
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2002-0034 "Хигијена је пола 
здравља"  500,000.00 0.1% 0.00                

500,000.00       

Невенка Јевић, 
Директор 
ОШ"М.Дубљевић
", Лајковац 

  
2002-0035 Набавка путничког 

аутомобила 1,300,000.00 0.2% 0.00             
1,300,000.00       

Александар  
Лукић, директор 
ОШ "Д. Туцовић" 

2003 

  Програм 10. Средње 
образовање 9,479,000.00 1.3% 0.00           9,479,000.00       

Весна Ранковић, 
члан општинског 
већа задужен за 
образовање 
културу и 
заштиту и 
грађанских 
права 

  

2003-0001 Функционисање 
средњих школа 9,479,000.00 1.3% 0.00             

9,479,000.00       

Иван Крушкоња, 
Директор средње 
школе"17. 
септембар" 

0901 

  
Програм 11.  
Социјална  и дечја 
заштита 

28,672,000.00 3.9% 9,942,000.00         38,614,000.00       

Снежана Негић, 
члан општинског 
већа задужена за 
социјалну 
политику и 
питање 
националних 
мањина 

  

0901-0001 Социјалне помоћи 3,500,000.00 0.5% 2,000,000.00             
5,500,000.00       

Живота 
Молеровић, 
Начелник 
општинске 
управе; Милан 
Јовановић, 
Директор Центра 
за социјални рад 

  

0901-0003 
Подршка социо-
хуманитарним 
организацијама 

600,000.00 0.1% 4,942,000.00             
5,542,000.00       

Живота 
Молеровић, 
Начелник 
општинске 
управе;  

  

0901-0005 Активности Црвеног 
крста 1,222,000.00 0.2% 0.00             

1,222,000.00       

Ружица 
Срећковић, 
Секретар Црвеног 
крста Лајковац 

  

0901-0006 Дечја заштита 7,000,000.00 0.9% 0.00             
7,000,000.00       

Живота 
Молеровић, 
Начелник 
општинске 
управе;  

  

0901-0020 Субвенционисање цена 
комуналних услуга  850,000.00 0.1% 0.00                

850,000.00       

Душан Савичић, 
члан општинског 
већа задужен за 
комуналне 
делатности и 
инфраструктуру 

  
0901-0021 Ђачка кухиња 1,000,000.00 0.1% 0.00             

1,000,000.00       

Милан Јовановић, 
Директор Центра 
за социјални рад 

  
0901-0022 Једнократна помоћ 

пензионерима 5,500,000.00 0.7% 0.00             
5,500,000.00       

Милан Јовановић, 
Директор Центра 
за социјални рад 

  

0901-0023 Превоз деце у средњу 
школу 9,000,000.00 1.2% 3,000,000.00            

12,000,000.00       

Иван Крушкоња, 
Директор средње 
школе"17. 
септембар" 

1801 

  
Програм 12.  
Примарна здравствена 
заштита 

11,700,000.00 1.6% 3,500,000.00         15,200,000.00       

Бојана Аничић, 
члан општинског 
већа задужен за 
приватно 
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предузетништво 

  

1801-0001 
Функционисање 
установа примарне 
здравствене заштите 

1,200,000.00 0.2% 0.00             
1,200,000.00       

Јованка 
Гомилановић, 
Директор Дома 
здравља 

  

1801-0020 Вантелесна оплодња 2,000,000.00 0.3% 1,000,000.00             
3,000,000.00       

Бојана Аничић, 
члан општинског 
већа задужен за 
приватно 
предузетништво 

  

1801-0021 

Унапређење квалитета 
здравствене заштите на 
територији општине 
Лајковац 

8,500,000.00 1.2% 2,500,000.00            
11,000,000.00       

Јованка 
Гомилановић, 
Директор Дома 
здравља 

1201 

  Програм 13.  Развој 
културе 32,315,336.00 4.4% 950,000.0         33,265,336.00       

Весна Ранковић, 
члан општинског 
већа задужен за 
образовање 
културу и 
заштиту и 
грађанских 
права 

  

1201-0001 
Функционисање 
локалних установа 
културе  

28,066,336.00 3.8% 650,000.00            
28,716,336.00       

Сузана Јанковић, 
Директор 
Културног центра 
"Хаџи Рувим", 
Снежана 
Бугарчић, 
Директор Градске 
библиотеке; 
Снежана Радић, 
Директoр 
Историјског 
архива; Живота 
Молеровић, 
Начелник 
општинске управе 

  

1201-0002 
Подстицаји културном и 
уметничком 
стваралаштву 

2,949,000.00 0.4% 0.00             
2,949,000.00       

Сузана Јанковић, 
Директор 
Културног центра 
"Хаџи Рувим", 
Снежана 
Бугарчић, 
Директор Градске 
библиотеке;  

  

1201-0020 Пресељење конака 0.00 0.0% 300,000.00                
300,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

1201-0021 Манифестација "Дани 
Лајковца" 1,300,000.00 0.2% 0.00             

1,300,000.00       

Сузана Јанковић, 
Директор 
Културног центра 
"Хаџи Рувим" 

1301 

  Програм 14.  Развој 
спорта и омладине 44,030,138.00 6.0% 291,077,155.0

0       335,107,293.00       

Душан Жујовић, 
члан општинског 
већа задужен за 
друштвену бригу 
о деци, омладину 
и спорт 
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1301-0001 

Подршка локалним 
спортским 
организацијама, 
удружењима и савезима 

20,000,000.00 2.7% 0.00            
20,000,000.00       

Живорад Бојичић, 
Председник 
општине 

  

1301-0003 Одржавање спортске 
инфраструктуре 15,030,138.00 2.0% 0.00            

15,030,138.00       

Ђорђе Жујовић, 
Директор 
установе за спорт 
и омладину 

  

1301-0020 Партерно уређење око 
спортске хале 0.00 0.0% 10,177,155.00            

10,177,155.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

1301-0023 Изградња трибина на 
стадиону ФК „Задругар“ 0.00 0.0% 7,500,000.00             

7,500,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

1301-0026 

Адаптација ресторана и 
куле на стадиону Фк 
Железничар и израда 
техничке документације 
пресека стања 

0.00 0.0% 10,400,000.00            
10,400,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

1301-0027 Изградња фудбалског 
терена у Пепељевцу 0.00 0.0% 3,000,000.00             

3,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

1301-0030 
Изградња сеоске куће у 
Пепељевцу- укључен и 
надзор 

0.00 0.0% 10,000,000.00            
10,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

1301-0031 
Изградња фудбалског 
терена са атлетском 
стазом 

9,000,000.00   0.00             
9,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

  

1301-0032 Изградња затвореног 
базена 0.00   250,000,000.0

0 
         

250,000,000.00       

Марина Петровић, 
Директор 
ЈП"Дирекција за 
уређење и 
изградњу 
општине 
Лајковац", 

0602 

  Програм 15.  Локална 
самоуправа 

224,427,526.0
0 30.4% 10,500,000.00       234,927,526.00       

Живорад 
Бојичић, 
Председник 
општине 

  

0602-0001 
Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина 

194,117,026.0
0 26.3% 2,000,000.00          

196,117,026.00       

Јагош Лончар, 
Председник 
скупштине, 
Живорад Бојичић, 
Председник 
општине, Живота 
Молеровић, 
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начелник 
општинске управе 

  0602-0002 Месне заједнице 630,000.00 0.1% 0.00                
630,000.00       

Председници 
месних заједница 

  

0602-0003 Управљање јавним 
дугом 22,500,000.00 3.0% 7,500,000.00            

30,000,000.00       

Живота 
Молеровић, 
Начелник 
општинске 
управе;  

  

0602-0004 Општинско јавно 
правобранилаштво 875,500.00 0.1% 0.00                

875,500.00       

Живота 
Молеровић, 
Начелник 
општинске 
управе;  

  

0602-0006 Информисање 5,000,000.00 0.7% 0.00             
5,000,000.00       

Живорад Бојичић, 
председник 
општине, Живота 
Молеровић, 
Начелник 
општинске 
управе, Снежана 
Шкорић директор 
ЈП РТВ "Пруга" 

  

0602-0007 Канцеларија за младе 500,000.00 0.1% 0.00                
500,000.00       

Живота 
Молеровић, 
Начелник 
општкаске управе 

  

0602-0020 Трошкови сахрањивања 
из Скобаља 0.00 0.0% 1,000,000.00             

1,000,000.00       

Мирјана Ђаковић, 
Руководилац 
одељења за 
привреду и 
имовинско правне 
послове 

  

0602-0021 Спровођење локалних 
избора 805,000.00 0.1% 0.00                

805,000.00       

Живота 
Молеровић, 
Начелник 
општкаске управе 

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  
738,039,750.0

0 100.0% 816,304,155.0
0    1,554,343,905.00         

 
 
 
 
ПРОГРАМ/ПА/ПРОЈЕКАТ ШИФРА ЦИЉ ИНДИКАТОР 2014 2015 2016 2017 2018 

1_Локални развој и 
просторно планирање 1101 

Ефикасан рад 
предузећа у складу 
са законским 
одредбама и 
пословним 
приоритетима 

Број запослених 22 22 21 0 0 

% реализације 
програма рада 
  

60 
  

40 
  
  

70 
  
  

0 
  
  

0 
  
    

Повећање 
покривености 
територије планском 
документацијом 

Проценат 
покривености 
територије 
планском 
документацијом-
план генералне 
регулације 

20 20 30 30 30 

Проценат 
грађевинског 
земљишта 
потпуно 
опремљеног 
комуналном 
инфраструктуром  

10 10 10 10 15 
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Стратешко, просторно и 
урбанистичко планирање 

1101-0001 

Израдом пројектне 
документације  
стварањју се  услови 
за добијање 
грађевинске дозволе 
и реализацију 
инвестиције 

Број пројеката     60     

Број врста радова 
на које се пројекат 
односи 

    4     

Израдом пројектне 
документације  
стварањју се  услови 
за добијање 
грађевинске дозволе 
и реализацију 
инвестиције 

Број пројеката     4     

Број врста радова 
на које се пројекат 
односи 

    1     

Израдом пројектне 
документације  
стварањју се  услови 
за добијање 
грађевинске дозволе 
и реализацију 
инвестиције 

Број пројеката     15     

Број врста радова 
на које се пројекат 
односи 

    2     

Преусмеравање 
тешког теретног 
саобраћаја на 
обилазницу и 
омогућавање 
несметаног 
укључења на 
обилазницу; 
смањење гужви и 
повећање 
безбедности у 
саобраћају  
  

Дужина 
обилазнице     7км     

Број месних 
заједница у зони 

обилазнице 
    3     

Омогућавање 
несметаног развоја 
општине Лајковац; 
побољшање 
квалитета живота 
становништва; боље 
коришћење 
природних ресурса; 
инфраструктурно 
опремање сеоских 
подручја; развој 
пољопривредне 
производње 
  

Површина 
обухваћена 
просторним 

планом 

    186км2     

Број насељених 
места 

обухваћених 
просторним 

планом 

    19     

Стварање 
предуслова за 
привлачење 
инвестиција и 
уређење простора 
локалне самоуправе 

Усвојен План 
препарцелације са 
пројектом 
геодетског 
обележавања 
Индустријске зоне 
2 

/ / да / / 

    

Број идејних 
решења по 
урбанистичко-
архитектонском 
конкурсу 

/ / 3 / / 

Уређивање грађевинског 
земљишта 1101-0002 

Ефикасан рад 
предузећа у складу 
са законским 
одредбама и 
пословним 
приоритетима 

Број запослених 22 22 21 0 0 

% реализације 
програма рада 
  

60 
  
  

40 
  
  

70 
  
  

0 
  
  

0 
  
  

2_Комунална делатност 0601 

Подизање нивоа 
квалитета 
комуналних услуга и 
санација уских грла 

Број жалби на 
издате рачуне 35 35 35 35 35 

Просечан број 
искључења у 
мрежи 

6 6 6 6 6 

Износ субвенција 
јавно комуналним 
предузећима 

30000000 33845000 41700000 30000000 30000000 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 
  

Дужина кишне 
канализације у 
метрима 

_ 4000 4150 4300 4300 

% повећања 
водоводне мреже 0 5 5 5 5 

Дужина фекалне 
канализације у 
метрима 

_ 
  

2350 
  

2500 
  

2600 
  

2600 
  

Проширење 
комуналних услуга у 
приградским 
насељима и селима  

Број нових 
корисника услуга 3500 3500 3500 3500 3500 

Укупно исплаћена 
накнада за уједе 0 2287345/4937050 2700000/5900000 2700000/5900000 2700000/5900000 



 
 

Информатор о раду органа Општине Лајковац  

163 
 

паса у односу на 
издвојена 
средства за 
збрињавања паса 
луталица 

Водоснабдевање 0601-0001 

Смањење губитака у 
водоводној мрежи на 
територији општине 
Лајковац 

% губитака воде у 
мрежи 58 66 60 55 55 

Број санираних 
кварова у мрежи 412 380 330 300 300 

Дужина 
замењених цеви у 
метрима 

300 500 2500 2000 2000 

Управљање отпадним 
водама 0601-0002 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице, 
смањење ризика од 
опасности и у 
случају поновног 
бујичног налета воде 

Дужина канала у 
метрима 7000 15000 20000 25000 25000 

Машински ископ 
земље III и IV 
категорије у м3 

1000 2000 2700 3000 3000 

Одржавање депонија  0601-0003 

Побољшање  услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

Број интервенција 
годишње 0 2 2 2 2 

Број дивљих 
депонија 0 22 22 22 22 

Уређење и одржавање 
зеленила 0601-0009 

Побољшање  услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

Укупан број м2 

зелене површине 
на којој се уређује 
и одржава 
зеленило 

23550 23550 23550 23550 23550 

Укупан број 
чишћених 
септичких јама 

40 40 40 40 40 

Јавна расвета 0601-0010 

Оптимална 
покривеност насеља 
и територије 
услугама јавне 
расвете 

Укупан број 
светиљки 80 100 120 150 150 

Укупан број 
стубова 20 30 40 40 40 

Остале комуналне услуге 0601-0014 

Проширење 
комуналних услуга 
на уређењу и 
одржавању јавних и 
приватних објеката 

Површина јавних 
објеката која се 
уређује и одржава 

14 22 25 25 25 

Број ангажованих 
лица на 
одржавању 

30 19 23 23 23 

Број уговора за 
одржавање 
приватних 
објеката 

3 3 2 3 3 

Ефикасно уклањање 
животињског отпада 

број записника о 
нерегуларном 
третману 
животињског 
отпада 

16 12 8 6 5 

број уклоњених 
угинулих 
животиња 

16 16 18 20 25 

Превенција ширења 
заразних болести и 
алергија  

количина 
утрошеног  
материјала по 
јединици 
површине (кг) 

60 200 240 240 240 

број записника 
комуналне 
инспекције 

1 1 3 3 3 

Уништавање 
штеточина 

Утрошена 
количина средства 
за дератизацију 
изражена у 
килограмима 

170 170 170 170 170 

  третирана 
површина (м²) 38800 64500 119500 119500 119500 

Обезбеђивање 
услова за 
задовољење других 
комуналних потреба 

Број 
прихватилишта и 
азила за 
напуштене псе 

1 1 1 1 1 
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грађана 
Висина накнаде 
штете за уједе 
паса луталица 

1740000 2700000 1000000 900000 800000 

Набавка судова за 
одлагање отпада 0601-0020 

Увођење у систем 
једног дела града у 
организовано 
сакупљање отпада на 
територији општине 

Канте 140 л 0 110 500 500 500 

Контејнери од 1,1 
м3 0 21 30 30 30 

Контејнери од  
5м3 0 0 7 5 5 

Увођење у систем 
једног дела града у 
организовано 
сакупљање отпада на 
територији општине 

Стубасте канте 0 0 50 30 30 

Платнени 
контејнери за ПЕТ 
амбалажу 

0 0 30 20 20 

Израда главног пројекта 
кишне и фекалне 
канализације Улица 1300 
каплара 

0601-0022 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва, 
израдом пројектне 
документације 
стварају се услови за 
реализацију 
инвестиције ( 
изградња кишне и 
фекалне 
канализације) 

Дужина улице у 
метрима _ 320 320 _   

Пречник цеви 
кишне и фекалне 
канализације Ø 

_ 500;250 500;250 _   

Израда главног пројекта 
реконструкције улице 
Војводе Степе са кишном 
и фекалном канализацијом 

0601-0023 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва, 
израдом пројектне 
документације 
стварају се услови за 
реализацију 
инвестиције ( 
изградња кишне и 
фекалне 
канализације) 

Дужина улице у 
метрима _ 450 450 _   

Пречник цеви 
кишне и фекалне 
канализације Ø 

_ 500;250 500;250 _   

Израда главног пројекта 
кишне и фекалне 
канализације у улици Вуке 
и Пуће Милијановић 
л=1000м 

0601-0024 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва, 
израдом пројектне 
документације 
стварају се услови за 
реализацију 
инвестиције ( 
изградња кишне и 
фекалне 
канализације) 

Дужина улице у 
метрима _ 1000 1000 _   

Пречник цеви 
кишне и фекалне 
канализације Ø 

_ 500;250 500;250 _   

Израда главног пројекта 
улице Мајора Гавриловића 
са кишном канализацијом 
Л 550м 

0601-0025 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва, 
израдом пројектне 
документације 
стварају се услови за 
реализацију 
инвестиције ( 
изградња кишне 
канализације) 

Дужина улице у 
метрима _ 550 550 _   

Пречник цеви 
кишне 
канализације Ø 

_ 500 500 _   

Израда главног пројекта 
улице Носилаца албанске 
спомненице са кишном и 
фекалном канализацијом 

0601-0026 

Побољшање и 
подизање квалитета 
живота локалног 
становништва, 
израдом пројектне 
документације 
стварају се услови за 
реализацију 
инвестиције ( 
изградња кишне и 
фекалне 
канализације) 

Дужина улице у 
метрима _ 360 360 _   

Пречник цеви 
кишне и фекалне 
канализације Ø 

_ 400;250 400;250 _   

Изградња фекалне 
канализације у Ул. Војводе 
Путника  Л=120м 

0601-0032 

Решавање питања 
одвођења отпадних 
вода у овом делу 
Лајковца, 

Дужина фекалне 
канализације у 
метрима 

_ 100 100 _   
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побољшање услова 
живота, повезивање 
фекалног колектора 
у Ул Војводе 
Путника на фекални 
колектор у 
Ул.Војводе Мишића 

Пречник цеви Ø _ 250 250 _   

Изградња фекалне 
канализације у Ул. Војводе 
Мишића ( од Пепељевачке 
рампе до објекта Енмон) 
Л=800 

0601-0033 

Решавање питања 
одвођења отпадних 
вода у овом делу 
Лајковца, 
побољшање услова 
живота, спречавање 
могућих зараза ( у 
недавним поплавама 
дошло је до 
изливања септичких 
јама) 

Дужина фекалне 
канализације у 
метрима  

_ 800 800 _   

Пречник цеви Ø _ 250 250 _   

Изградња фекалне 
канализације у делу 
Лајковца лево од Ул. 
Петра Бојовића Л=800м 

0601-0035 

Решавање питања 
одвођења отпадних 
вода у овом делу 
Лајковца, 
побољшање услова 
живота, спречавање 
могућих зараза ( у 
недавним поплавама 
дошло је до 
изливања септичких 
јама) 

Дужина фекалне 
канализације у 
метрима 

_ 320 320 _   

Пречник цеви 
фекалне 
канализације Ø 

_ 800 800 _   

Погон за пречишћавање 
отпадних вода 
реконструкција 

0601-0038 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

Капацитет 
постројења  _ 0 15000 EC _   

Хидрауличко 
оптерећење _ 0 6000м3/дан _   

Набавка и монтажа уређаја 
за уштеду јавне расвете 0601-0041 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице, 
уштеда електричне 
енергије 

Број уређаја  _ 60 60 _   

Проценат уштеде _ 70% 70% _   

Израда подстанице у 
Рубрибрези 0601-0042 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва 

Капацитет пумпе _ 0 11.7 л/с _   

Притисак у мрежи  _ 0 6 бара _   

Израда главног пројекта 
уређења простора око 
зграде општине 

0601-0043 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва, 
израдом пројектне 
документације стичу 
се услови за 
реализацију 
инвестиције уређења 
простора око зграде 
општине 

Површина 
простора за 
уређење  

_ 400м2 400м2 _   

Број објеката за 
уређење  _ 2 2 _   

Пројекат зграде "Силоса" 
код аутобуске станице  0601-0044 

Уређење и 
адаптација зграде 
силоса  

Површина објекта 
у м2 _ 808 808 _   

Површина 
парцеле у м2 _ 1176 1176 _   

Санирање оштећења 
насталих од поплаве 0601-0046 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва, 
заштита у случају 
поплава 

дужина канала у 
км   2 2     

број МЗ у којима 
се чисте канали   2 2     

Изградња постројења за 
пречишћавање отпадних 
вода у Словцу 

0601-0047 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва  у 
случају поплава, 
решавање проблема 
фекалне 
канализације за 
насељена места 
Словац и Непричава 

број становника 
којима се решава 
питање отпадних 
вода 

  0 1000     

број насеља 
којима се решава 
проблем фекалне 
канализације 

  0 2     

Бушење бунара у 
Пепељевцу 0601-0048 Побољшање услова 

и подизање 
истражна 
бушотина    до 100 м до 100 м     
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квалитета живота 
локалног 
становништва 

број пумпи   1 1     

Изградња дубинског 
бунара у Врачевићу 0601-0049 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва 

истражна 
бушотина    до 100 м до 100 м     

број пумпи   1 1     

Изградња цевовода чисте 
воде од моста на Колубари 
до Т1 у селу Ратковац 0601-0051 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва 

дужина цевовода 
м   1800 1800     

  пречник цеви    280 280     

Прикључак на регионални 
водоводни систем "Стубо -
Ровни" 

0601-0052 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва 

дужина цевовода 
м   1140 1140     

пречник цеви    225 225     

пречник цеви    160 160     

Капитално одржавање 
магистралног цевовода 0601-0053 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва 

број мерних места     12     

пречник 
магистралног 
цевовода 

    Ø500     

Израда пројектне 
документације за 
решавање проблема 
водоснабдевања 
насељених места 
Придворица, Пепељевац и 
Стрмово 

0601-0054 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва 

број насеља 
којима се решава 
проблем 
водоснабдевања 

  3 3     

пречник цеви   160 160     

Наставак изградње кишног 
колектора, крак на потезу 
од колектора(јолића 
воденица-пеп.рампа) ка 
насељу које гравитира ул. 
Петра Бојовића  

0601-0056 

Прикупљање 
површинских 
(Атмосферских) 
вода, смањење 
ризика од бујичних 
поплава, 
усклађивање 
пречника цеви 
кишне канализације 
са пречницима 
пропуста на улазима 
у дворишта смањиће 
могућност изливања 
површинских вода у 
дворишта 

дужина кишне 
канализације у м   200 200     

пречник цеви Ø   800 800     

Изградња кишног 
колектора са сливницима у 
Ул. Краља Милутина 
Л=650м  

0601-0057 

Прикупљање 
површинских 
(Атмосферских) 
вода, смањење 
ризика од бујичних 
поплава, 
усклађивање 
пречника цеви 
кишне канализације 
са пречницима 
пропуста на улазима 
у дворишта смањиће 
могућност изливања 
површинских вода у 
дворишта 

дужина кишне 
канализације и м   650 650     

пречник цеви Ø   800 800     

Доградња, реконструкција 
и изградња делова кишне и 
фекалне канализације за 
део насеља Непричава 

0601-0060 

Решавање питања 
одвођења отпадних 
вода у овом делу 
Лајковца, 
побољшавање 
услова и квалитета 
живота 

дужина фекалне 
канализације и м   600 600     

пречник цеви Ø   250 250     

Доградња, реконструкција 
и изградња делова кишне и 
фекалне канализације за 
део насеља Јабучје (реон 
Шеринка) Л-1260м  

0601-0061 

Решавање питања 
одвођења отпадних 
вода у овом делу 
Лајковца, 
повољшање услова 
живота и спречавање 
могућих зараза ( у 
недавним поплавама 
дошло је до 
изливања септичких 
јама) 

дужина фекалне 
канализације у м   1260 1260     

пречник цеви 
фекалне  
канализације Ø 

  250 250     
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Доградња,реконструкција 
и изградња делова кишне и 
фекалне канализације у 
Мокрањчевој улици 
Л=300м 

0601-0062 

Прикупљање 
површинских ( 
атмосферских) вода, 
смањење ризика од 
бујичних поплава, 
смањење могућности 
изливања 
повришиских вода у 
дворишта 

дужина кишне 
канализације и м   300 300     

пречник цеви Ø   600 600     

Доградња,реконструкција 
и изградња делова кишне и 
фекалне канализације у 
ул.Алексе Шантића 
Л=150м  

0601-0063 

Прикупљање 
површинских ( 
атмосферских) вода, 
смањење ризика од 
бујичних поплава, 
смањење могућности 
изливања 
повришиских вода у 
дворишта 

дужина кишне 
канализације и м   150 150     

пречник цеви Ø   600 600     

Доградња,реконструкција 
и изградња делова кишне и 
фекалне канализације у 
ул.Бранка Радичевића 
Л=460м  

0601-0064 

Решавање питања 
одвођења отпадних 
вода у овом делу 
Лајковца, 
побољшање услова 
живота, спречавање 
могућих зараза ( у 
недавним поплавама 
дошло је до 
изливања септичких 
јама) 

дужина кишне 
канализације у м   460 460     

пречник цеви 
фекалне  
канализације Ø  250 250   

Доградња,реконструкција 
и изградња делова кишне и 
фекалне канализације у 
ул.В.Путника Л=600м  

0601-0065 

Решавање питања 
одовђења отпадних 
вода у овом делу 
Лајковца, 
побољшање услова 
живота, повезивање 
фекалног колектора 
у Ул.Војводе 
Путника на фекални 
колектор у 
Ул.Војводе Мишића 

дужина фекалне 
канализације у м   120 120     

дужина кишне 
канализације у м   600 600     

Изградња типске капеле за 
потребе гробља у Боговађи 0601-0066 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва 

Бруто површина у 
м2   49 49     

број просторија у 
капели   3 3     

Изградња типске капеле за 
потребе гробља у 
Рубрибрези 

0601-0070 

Побољшања услова 
и подизања 
квалитета живота 
локалног 
становништва 

Бруто површина у 
м2   49 49     

број просторија у 
капели   3 3     

Постројење за 
пречишћавање питке воде 
са бунара Јабучје (са 
разводом) 

0601-0071 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота. 
Завршетком 
постројења створиће 
се услови да велики 
број становника 
Јабучја добије пијаћу 
воду. Решен је 
проблем 
водоснабдевања 
Јабучја. 

проток воде у 
литрима   7 7     

број становника 
опскрбљених 
пијаћом водом 

  1500 1500     

Набавка и уградња 
водомера на 12 мерних 
места на магистралном 
цевоводу Лајковац-
Лазаревац  

0601-0072 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота. 
Уградњом водомера 
значајно се смањују 
садашњи губици на 
водоводној мрежи и 
рационалније 
користе водени 
ресурси 

број мерних места   0 12     

пречник 
магистралног 
цевовода Ø 

  0 500mm     

Програм и пројекат 
санације губитака воде у 
Лајковцу, II фаза-
грађевински и грађевинско 
занатски радови  

0601-0073 

Смањење губитка 
воде у 
дистрибутивној 
мрежи општине 
Лајковац 

дужина мреже 
предиђене за 
реконструкцију у 
м 

  0 710     

пречник цеви Ø   0 DN 300 mm     

Израда техничке 
документације за 
реконструкцију водоводне 
мреже-Железничка улица 
560м 

0601-0074 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва, 
израдом пројектне 
документације 
стварају се услови за 
реализацију 
инвестиције 

дужина мреже 
предиђене за 
реконструкцију у 
м 

  560 560     

пречник цеви Ø   160 160     



 
 

Информатор о раду органа Општине Лајковац  

168 
 

Израда техничке 
документације за 
реконструкцију водоводне 
мреже-Колубарска улица 
220м 

0601-0075 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва, 
израдом пројектне 
документације 
стварају се услови за 
реализацију 
инвестиције 

дужина мреже 
предиђене за 
реконструкцију у 
м 

  220 220     

  пречник цеви Ø   160 160     

Израда техничке 
документације за 
реконструкцију водоводне 
мреже-Алексе Ненадовића 
160м 

0601-0076 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва, 
израдом пројектне 
документације 
стварају се услови за 
реализацију 
инвестиције 

дужина мреже 
предиђене за 
реконструкцију у 
м 

  160 160     

пречник цеви Ø   160 160     

Израда техничке 
документације за 
реконструкцију водоводне 
мреже-Топличка улица 
110м 

0601-0077 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва, 
израдом пројектне 
документације 
стварају се услови за 
реализацију 
инвестиције 

дужина мреже 
предиђене за 
реконструкцију у 
м 

  110 110     

пречник цеви Ø   160 160     

Израда техничке 
документације за 
реконструкцију водоводне 
мреже-крак од ул.Боје 
Марковића 130м 

0601-0078 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва, 
израдом пројектне 
документације 
стварају се услови за 
реализацију 
инвестиције 

дужина мреже 
предиђене за 
реконструкцију у 
м 

  130 130     

пречник цеви Ø   160 160     

Израда техничке 
документације за 
реконструкцију водоводне 
мреже-Ћелије код школе 
500м 

0601-0079 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва, 
израдом пројектне 
документације 
стварају се услови за 
реализацију 
инвестиције 

дужина мреже 
предиђене за 
реконструкцију у 
м 

  500 500     

пречник цеви Ø   160 160     

Израда техничке 
документације за 
реконструкцију водоводне 
мреже-Николе Аћевца 
300м 

0601-0080 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва, 
израдом пројектне 
документације 
стварају се услови за 
реализацију 
инвестиције 

дужина мреже 
предиђене за 
реконструкцију у 
м 

  300 300     

пречник цеви Ø   160 160     

Израда техничке 
документације за фекални 
колектор у индустријској 
зони 1000м 

0601-0081 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва, 
израдом пројектне 
документације 
стварају се услови за 
реализацију 
инвестиције 

дужина фекалног 
колектора у м   1000 1000     

пречник цеви Ø   400 400     

Израда техничке 
документације за изградњу 
кишне и фекалне 
канализације Моравска 
улица 120м 

0601-0082 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва, 
израдом пројектне 
документације 
стварају се услови за 
реализацију 
инвестиције 

дужина кишне и 
фекалне 
канализације у м 

  120 120     

пречник цеви Ø   600 600     

Израда техничке 
документације за улицу 
Шумадијску са кишном 
канализацијом 300м 

0601-0083 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва, 
израдом пројектне 
документације 
стварају се услови за 
реализацију 

дужина кишне  
канализације у м   300 300     

пречник цеви Ø   600 600     
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инвестиције 

Израда техничке 
документације за улицу 
Топличка са фекалном 
канализацијом 80м 

0601-0084 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва, 
израдом пројектне 
документације 
стварају се услови за 
реализацију 
инвестиције 

дужина фекалне  
канализације у м   80 80     

пречник цеви Ø   200 200     

Уништавање амброзије на 
урбаном делу територије 

општине Лајковац 
0601-0085 

Спречавање ширења 
коровске биљке на 
јавним површинама  

број третираних 
површина / / 10 10 10 

број третмана на 
годишњем нивоу / / 2 2 2 

Набавка цистерне за 
црпљење септичких јама 
3,2 метра кубна  

0601-0086 

Пражњење 
септичких јама на 
локацијама на 
којима до сада нисмо 
могли због 
неприступачности 
терена и уских 
сеоских путева 

Број цистерни 1 1 2 2 2 

Број локација за 
црпљење 
септичких јама 

350 380 450 460 470 

Изградња фекалне 
канализације- део насеља 

Рубрибреза 
0601-0087 

Решавање питања 
одвођења отпадних 
вода у овом делу 
Лајковца, 
побољшање услова 
квалитета живота 

дужина фекалне 
каналузације у м     1200     

пречник цеви Ø     250     

пречник цеви Ø     200     

Израда пројектне 
документације идејног 
решења постројења 
градске топлане Лајковац 

0601-0088 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице; 
израдом пројектне 
документације 
стварају се услови за 
реализацију 
инвестиције 

топлана снага 
MW     10     

површина објекта 
м2     2600     

Израда пројекта  пролаза  
колектора и електро кабла 
испод пруге Београд-Бар у 
Словцу 

0601-0089 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

пречник цеви Ø     600     

дужина цеви у м     30     

Израда главног пројекта 
црпне станице код 
Борверка 

0601-0090 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице; 
израдом пројектне 
документације 
стварају се услови за 
реализацију 
инвестиције 

пречник цеви Ø      250     

број месних 
заједница 
повезаних на 
црпну станицу 

    2     

Капитално одржавање 
опреме и инсталација на 
изворишту Непричава 

0601-0091 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

дужина цевовода 
Непричава-Очага 
у м 

    11700     

радни капацитет 
изворишта     120л/с     

3_Локални економски 
развој 1501 

Повећање 
конкурентности и 
локалне привреде и 
смањење стопе 
назапослености 

Број спроведених 
пројеката за МСП  0 10 10 10 10 

Просечан број 
незапослених 
лица за период 
јануар - октобар 

973 1060 1060 1060 1060 

Подршка постојећој 
привреди  1501-0001 

Повећање 
запослености и 
социјална инклузија 

Број запослених 
на јавним 
радовима 

39 39 39 39 39 

Број газдинстава 
корисника 
субвенција за 
запошљавање у 
пољопривреди 

7 10 10 10 10 



 
 

Информатор о раду органа Општине Лајковац  

170 
 

Унапређење привредног 
амбијента  1501-0002 

Јачање капацитета 
на локалном и 
регионалном нивоу 

Број пружених 
информација о 
овореним 
позивима домаћих 
и страних 
донатора и број 
одржаних 
промоција позива 
и програма за 
финансирање 
локалних и 
регионалних 
пројеката 

20 20 20 20 20 

Најмање по три 
представника 
локалне 
самоуправе 
учествовала на 
обуци из праћења 
пројектног 
циклуса и другим 
обукама које 
организује 
АРРОКО 

0 1 1 1 1 

Вредност 
пројеката које је 
реализовала 
АРРОКО 
самостално или у 
сарадњи са 
општином 
Лајковац 

30000000 10000000 10000000 10000000 10000000 

Развој, усвајање и 
подршка 
инплементацији 
локалних и 
регионалних 
развојних стратегија 

Број стратешких 
докумената и 
акционих планова 
на локалном 
нивоу у чијој 
припреми и 
доношењу је била 
укључена 
АРРОКО 

39 
  

39 
  

39 
  

39 
  

39 
  

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 

300 1000 1000 1000 1000 

Број одржаних 
обука за МСПП 
сектор и 
почетнике у 
бизнису  

0 10 10 10 10 

Вредност 
бесповратних 
средстава 
додељиваних 
МСПП сектору и 
вредност 
пројеката 
реализованих из 
области подршке 
МСПП сектору  

0 6000000 6000000 6000000 6000000 

4_Развој туризма 1502 

Приближавање 
локалне самоуправе 
домаћим и страним 
туристима кроз 
различите садржаје 

Број одржаних 
манифестација 
Туристичке 
организације 

7 7 9 12 13 

Број страних 
учесника у 
манифестацијама 
које је 
организовала 
Туристичка 
организација 

15 15 17 20 20 

Број 
манифестација у 
којима је 
Туристичка 
организација 
учествовала 

1 1 3 3 4 

Управљање развојем 
туризма 1502-0001 

Повећање 
капацитета 
туристичких 

Техничка 
опремљеност и 
доступност 

136782 110000 110000 110000 110000 
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организација канцеларије 

Број иницијатива 
које је ТО 
покренула у 
оквиру 
града/општине 
који се тичу 
туризма или 
развоја 
туристичких 
локалитета 

1 3 4 5 5 

Туристичка промоција  1502-0002 

Адекватна 
промоција 
туристичке понуде 
града/општине на 
циљаним 
тржиштима 

Број догађаја који 
промовишу 
туристичку 
понуду општине у 
земљи на којима 
учествује ТО 
општине 

1 1 2 3 4 

Број пропагандног 
материјала 
дистрибуираног 
инфо центрима 
ТОС-а 

50 50 70 90 90 

Број пропагандног 
материјала 
дистрибуираног у 
инфо центрима 
суседних градова 
и општина 

30 30 50 70 80 

Повећање 
информисаности о 
туристичкој понуди 
општине на 
интернету и 
друштвеним 
медијима 

Број посетилаца 
веб сајта 10000 15000 18000 20000 22000 

Број различитих 
друштвених 
мрежа на којима 
ТО има налог, 
ажурираност web 
портала, садржај 
преведен 
минимум на један 
страни језик 

3 3 3 3 4 

Број прилога 
медија са 
националном 
фреквенцијом о 
туристичкој 
понуди општине 

10 15 18 20 21 

5_Развој пољопривреде 0101 

Јачање 
продуктивности  и 
конкурентности 
пољопривредне 
производње  кроз 
унапређење 
постојећих знања и 
вештина и давање 
подстицаја у 
пољопривредну  

Број одржаних 
едукативних 
предавања 

7 10 13 18 19 

Износ 
опредељених 
средстава за 
подстицаје у 
пољопривредну 
производњу 

10000000 9500000 10500000 15000000 16000000 

Број директних 
корисника 
средстава 

380 500 580 600 620 

Унапређење услова за 
пољопривредну делатност 0101-0001 

Jачање 
продуктивности  и 
конкурентности 
пољопривредне 
производње  кроз 
унапређење 
постојећих знања и 
вештина и давање 
подстицаја у 
пољопривредну 
производњу 

Број едукативних 
предававања и 
радионица 

7 10 13 18 18 

Број присутних 
пољопривредника 
на предавањима и 
радионицама 

120 150 160 200 210 

Број лица-
посетилаца 
сајмова и стр. 
манифестација у 
организацији 
Општине 

0 150 160 180 180 

Подстицаји 
пољопривредној 
произвоњи 

0101-0002 

Јачање 
конкурентности и 
продуктивности 
регистрованих 
пољопривредних 
газдинстава 

Износ 
опредељених 
средстава 

6400000 9250000 6900000 9000000 9500000 

Проценат 
реализације 
опредељених 
средстава 

60 75 80 85 88 
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Број корисника 
подстицајних 
средстава 

430 450 420 470 520 

Рурални развој 0101-0003 
Унапређење шума и 
шумског земљишта 
кроз пошумљавање  

Број набављених 
садница 0 0 700 900 1000 

Пошумљена 
површина 0 0 0.4 0.5 0.6 

Изложба приплодних 
крава  0101-0021 

Демонстрација 
генетског 
потенцијала говеда 
сименталске расе и 
унапређење истог 

Укупан број 
изложених грла 110 120 180 200 210 

Број изложених 
грла са територије 
општине Лајковац 

25 30 40 60 65 

Ревизија стратегије 
пољопривреде и руралног 
развоја општине Лајковац 
у периоду 2016-2025  

0101-0022 

Усвојена Стратегија 
развоја 
пољопривреде и 
руралног развоја 
општине Лајковац за 
период 2016-2025 

Израђен 
документ-
Стратегија развоја 
пољопривреде и 
руралног развоја 

0 0 1 0 0 

6_Заштита животне 
средине  0401 

Очување квалитета 
природних 
вредности животне 
средине и подизање 
еколошке свести 
грађана  

Број дивљих 
сметлишта  22 20 20 20 20 

Број загађивача 10 12 12 12 12 

           
Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице, 
смањење ризика од 
опасности у случају 
елементарних 
непогода  

Број садница  0 500 400 250 250 

површина у м2 0 1000 7000 3000 3000 

Подстицање свести 
младих о очувању 
природе и заштити 
природних добара 

Број одржаних 
радионица о 
очувању природе 

18 18 18 18 18 

Број предавања о 
заштићеним 
добрима у Србији  

9 9 9 9 9 

Управљање заштитом 
животне средине и 
природних вредности  

0401-0001 

Јачање капацитета 
локалне самоуправе 
и испуњење обавеза 
у складу са законима 
у домену постојања 
стратешких и 
оперативних планова 
као и мера заштите  

Број усвојених 
планских аката  0 3 3 3 3 

Број ревидираних 
планских аката  0 1 1 1 1 

Планирани 
пројекти у оквиру 
буџетског фонда  

17 28 28 28 28 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва, 
израдом пројектне 
документације 
стварају се услови за 
реализацију 
инвестиције 

Број усвојених 
извештаја / / 1 / / 

Проценат 
искоршћености 
планираних 
средстава 

/ / 100% / / 

Праћење квалитета 
елемената животне 
средине  

0401-0003 

Контрола квалитета 
природних 
вредности (ваздух, 
вода, земљиште, 
биљни и 
животињски свет, 
шуме и геолошки 
ресурси)  

Број мерења у 
години које је 
извршила стручна 
кућа  

0 6 6 6 6 

Број мерења са 
резултатима изнад 
дозвољених 
вредности  

0 1 1 1 1 

Заштита природних 
вредности и унапређење 
подручја са природним 
својствима  

0401-0004 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице , 
смањење ризика од 
опасности у случају 
елементарних 
непогода  

Број садница  0 500 400 250 250 

Површина у м2 0 10000 7000 3000 3000 

Обезбеђовање 
прописаних мера и 

Сечење сувих 
грана 0 3 3 3 3 
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активности за 
заштиту природног 
добра "Храст цер у 
Врачевићу" 

Кошење траве и 
дворишта и око 
храста 

0 4 4 4 4 

Ђубрење храста и 
хемијско 
третирање против 
болести и 
штеточина 

0 2 2 2 2 

Регионална депонија "Еко 
Тамнава" 0401-0020 

Комплетирање 
документационе 
основе пројекта 
Регионалне депоније 
комуналног отпада 
''Каленић'' ради 
испуњења услова за 
подршку ИПА 
Фонда ЕУ 

Добијање 
Локацијске 
дозволе 

787500 675000 438750 450000 450000 

Решење о 
спроведеној 
ревизији 
пројектне 
документације 

          

Уклањање медицинског 
отпада 0401-0021 

Очување животне 
средине и здравља 
људи  

% утрошених 
средстава за 
одвожење 
медицинског 
отпада у односу 
на план  

60% 100% 100% 100% 100% 

Количина 
одложеног 
медицинског 
отпада  

1300кг 1800кг 1800кг 1800кг 1800кг 

7_Путна инфраструктура  0701 

Квалитетно и 
квантитативно 
унапредити 
саобраћајну 
инфраструктуру 

поправка и 
санација 
локлалних путева 
у км/укупна 
дужина локалних 
путева у % 

80% 85% 90% 95% 95% 

стање путне 
мреже 
асфалтирани 
путеви/укупна 
мрежа % 

80% 85% 90% 95% 95% 

Већа безбедност у 
саобраћају  

Број саобраћајних 
незгода  50 48 46 44 44 

Број погинулих 
лица у 
саобраћајним 
незгодама  

3 1 1 1 1 

Одржавање путева  0701-0002 

Побољшање услова 
одвијања саобраћаја 

Дужина локалне 
путне мреже  113 115 120 125 125 

Количина соли  25 27 30 35 35 

Побољшање 
безбедности у 
саобраћају  

дужина изведене 
средишне линије 6500 7000 7500 8000 8000 

пешачки прелази 
и других ознака 
на коловозу м2 

400 500 600 700 700 

Побољшање 
безбедности у 
саобраћају  

број саобраћјних 
знакова 100 120 130 150 150 

стубови носачи 75 80 85 90 90 
Побољшање услова 
живота локалне 
заједнице 
одржавањем 
локалних и 
некатегорисаних 
путева без асфалтног 
застора 

дужина 
некатегорисане 
путне мреже км 

60 55 50 40 40 

туцаник т 6550 6000 5500 5000 5000 

број пружних 
прелаза 3 3 3 3 3 

Побољшање услова 
живота локалне 
заједнице 
одржавањем 
локалних путева са 
асфалтног застора 

Дужина путне 
мреже у км  113 115 120 125 125 

Количина 
материјала 
(асфалт) 

250 260 270 280 280 

Побољшање услова 
живота локалне 
заједнице 
одржавањем 
локалних 
некатегорисаних 
путева и пропуста за 
канале  

дужина локалне 
путне мреже 113 115 120 125 125 

дужина пропуста 251 260 270 280 280 
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Побољшање услова 
живота локалне 
заједнице 
одржавањем 
локалних 
некатегорисаних 
путева и пропуста за 
канале 

дужина 
некатегорисаних 
путева 

60 55 50 40 40 

камен т 6000 8000 10000 10000 10000 

Техничко опремање ПС 
Лајковац  0701-0020 

Јачање капацитета 
саобраћајне 
полиције  

Број саобраћајних 
незгода  50 48 46 44 44 

Број погинулих 
лица у 
саобраћајним 
незгодама  

3 1 1 1 1 

Израда главног пеојекта 
семафоризације 
раскрсница у Улици 
Војводе Мишића  

0701-0021 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

Број раскрсница 
предвиђених за 
семафоризацију  

0 3 3 _ _ 

Путни правац на 
ком се регулише 
светлосна 
сигнализација  

0 1 1 _ _ 

Реконструкција дела улице 
Др.Боје Марковић у 
Лајковцу до укрсног места 
са улицом Љубомира 
Ковачевића  до 
Миловановића рампе ( 
укрсног места са путем 
Јабучје) Л=1200м-IV 
деоница 

0701-0022 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

% изграђене 
инфраструктуре у 
процентима 

0 0 33 66 100 

Број километара  0 0 0.4 0.8 1.2 

Изградња и 
реконструкција дела улице 
Димитрија Туцовић и дела 
пута Р 271 ка МЗ  Боговађа 
и Пепељевац  

0701-0023 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

% изграђене 
инфраструктуре у 
односу на 
планирану  

0 0 100 _ _ 

Дужина 
саобраћајнице у 
метрима  

0 0 700 _ _ 

Реконструкција 
некатегорисаног пута у 
Јабучју пут за Тејиће  
Л=350м 

0701-0025 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

Проценат 
изграђене 
инфраструктуре 

    100% _ _ 

укупна дужина у 
м     350 _ _ 

Реконструкција 
некатегорисаног пута у 
Доњем Лајковцу, мост ка 
Грабовцу Л=300м 

0701-0026 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

Проценат 
изграђене 
инфраструктуре у 
односу на 
планирану  

0 0% 100% _ _ 

укупна дужина у 
м 0 0 300 _ _ 

Реконструкција 
некатегорисаног пута у 
Придворици , пут за 
Станишиће  Л=580м 

0701-0027 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

Проценат 
изграђене 
инфраструктуре  

0 0 100% _ _ 

укупна дужина у 
м 0 0 580 _ _ 

Израда главног пројекта 
уређења саобраћајних 
површина у центру Јабучја  

0701-0028 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

Број паркинг 
места  0 10 10 _ _ 

Површина у м2 0 300 300 _ _ 

Пешачка стаза у 
Рубрибрези пројектовање 
и изградња Л =1000м 

0701-0029 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 
кроз повећање 
безбедности 
саобраћаја 

Дужина 
пројектоване 
стазе у метрима  

0 0 1000 _ _ 

Број насеља до 
којих не постоји 
приступ 
асфалтним путем  

0 0 3 _ _ 

Израда главног пројекта 
улице Хајдучке, Л= 300м 0701-0030 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

Дужина улице у 
метрима  0 300 300 _ _ 

Дужина кишне 
канализације  0 300 300 _ _ 
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Израда главног пројекта 
реконструкције 
некатегорисаног пута у 
Ратковцу (Пут за 
Петронијевиће) Л=400м 

0701-0031 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

Дужина улице у 
метрима  0 400 400 _ _ 

Број насеља до 
којих не постоји 
приступ 
асфалтним путем  

0 1 1 _ _ 

Израда главног пројекта 
реконструкције 
некатегорисаног пута у 
Стрмову ( Гајски пут 
)л=870м 

0701-0032 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

Дужина улице у 
метрима  0 870 870 _ _ 

Број насеља до 
којих не постоји 
приступ 
асфалтним путем  

0 1 1 _ _ 

Израда главног пројекта 
реконструкције 
некатегорисаног пута у 
Јабучју   ( Богдановићи-
Савићи)  Л=1000м 

0701-0033 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

Дужина улице у 
метрима  0 1000 1000 _ _ 

Број насеља до 
којих не постоји 
приступ 
асфалтним путем  

0 1 1 _ _ 

Израда главног пројекта 
реконструкције 
некатегорисаног пута у 
Јабучју (Требеж, Доњи 
крај)Л=1000м 

0701-0034 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

Дужина улице у 
метрима  0 1000 1000 _ _ 

Број насеља до 
којих не постоји 
приступ 
асфалтним путем  

0 2 2 _ _ 

Израда главног пројекта 
реконструкције 
некатегорисаног пута у 
Јабучју ( Трафо станица-
Милосављевићи, 
Грчићи)Л=1500м 

0701-0035 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

Дужина улице у 
метрима  0 1500 1500 _ _ 

Број насеља до 
којих не постоји 
приступ 
асфалтним путем  

0 1 1 _ _ 

Израда главног пројекта 
реконструкције 
некатегорисаног пута у 
Јабучју (Враничина-
Радованчевићи)Л=800м 

0701-0036 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

Дужина улице у 
метрима  0 800 800 _ _ 

Број насеља до 
којих не постоји 
приступ 
асфалтним путем  

0 1 1 _ _ 

Израда главног пројекта 
реконструкције 
некатегорисаног пута у 
Врачевићу ( Спасићи 
)Л=800м 

0701-0037 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

Дужина улице у 
метрима  0 1500 1500 _ _ 

Број насеља до 
којих не постоји 
приступ 
асфалтним путем  

0 1 1 _ _ 

Израда пројектне 
документације 
реконструкције 
некатегорисаног пута у 
Пепељевцу( Брдарића 
чесма-гробље-
Мирковићи), Л=1000м 

0701-0038 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 
кроз повећање 
безбедности 
саобраћаја 

Дужина 
асфалтиране 
деонице (м) 

  0 1000     

Број насеља до 
којих не постоји 
приступ 
асфалтним путем  

  0 1     

Израда пројектне 
документације за санацију 
моста у Пепељевцу 

0701-0039 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

дужина моста   50 50     

број насеља које 
повезује   2 2     

Израда пројектне 
документације за санацију 
моста у Словцу-Ратковац 

0701-0040 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

дужина моста (м)   55 55     

број насеља које 
повезује   2 2     
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Санација челичног моста 
преко реке Колубаре ( у 
Ћелијама) 

0701-0041 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице- 
омогућавање 
безбедног пешачког 
саобраћаја 

дужина моста     60     

број прагова     200-300     

Израда техничке 
документације за локални 
некатегорисани пут у 
Непричави ( Милошевићи- 
Руклада) 1,5км  

0701-0044 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

дужина м 0 1500 1500     

број месних 
заједница које 
повезује 

0 3 3     

Набавка опреме и софтвера 
за видео надзор 0701-0045 

Побољшање услова   
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

бр.камера 0 0 4     

број централа 0 0 1     

 Израда техничке 
документације за локални 
некатегорисани пут у 
Марковој Цркви 800 м 

0701-0046 

Побољшање услова   
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

дужина м 0 800 800     

број месних 
заједница које 
повезује 

0 2 2     

Израда техничке 
документације за локални 
некатегорисани пут у 
Степању ( засеок 
Мирковићи) 300м 

0701-0047 

Побољшање услова   
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

дужина м 0 300 300     

број докумената 0 3 3     

Реконструкција 
некатегорисаног пута у  
Врачевићу ( Спасићи) 
л=500м 

0701-0048 

Побољшање услова   
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

укупна дужина у 
м     500     

ширина коловоза 
у м     4.5     

Реконструкицја  
некатегорисаног пута у 
Стрмову, пут за гробље, 
Николићи -Мијаиловићи, 
л= 500м 

0701-0050 

Побољшање услова   
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

укупна дужина у 
м     500     

ширина коловоза 
у м     4.5     

Реконструкција 
некатегорисаног пута у 
селу Словцу, Стошићи ка 
гробљу, л=500м 

0701-0051 

Побољшање услова   
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

укупна дужина у 
м     500     

ширина коловоза 
у м     4.5     

Реконструкција 
некатегорисаног пута у 
Јабучју ( трафо станица-
Милосављевићи - Грчићи) 
л= 700м 

0701-0052 

Побољшање услова   
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

укупна дужина у 
м     700     

Реконструкција 
некатегорисаног пута у 
Јабучју ( трафо станица-
Милосављевићи - Грчићи) 
л= 700м 

ширина коловоза 
у м     4.5     

Реконструкција 
некатегорисаног пута у 
Јабучју Горњи крај, -
Мирковићи -Јосиповићи 
400м 

0701-0053 

Побољшање услова   
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

укупна дужина у 
м     400     

ширина коловоза 
у м     4.5     

Реконструкција 
некатегорисаног пута у 
Јабучју, Шеринка 
Јовановићи, л=500м 

0701-0054 

Побољшање услова   
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

укупна дужина у 
м     500     

ширина коловоза 
у м     4.5     
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Реконструкција 
некатегорисаног пута у 
Јабучју, Савића куће до 
пута Жуто брдо-центар 
л=700м 

0701-0055 

Побољшање услова   
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

укупна дужина у 
м     700     

ширина коловоза 
у м     4.5     

Реконструкција 
некатегорисаног пута у 
Јабучју (Требеж Доњи 
крај) л= 400м 

0701-0056 

Побољшање услова   
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

укупна дужина у 
м     400     

ширина коловоза 
у м     4.5     

Израда техничке 
документације за 
некатегорисани пут у 
Ћелијама "Ибарска 
магистрала"- извориште 
"Врелине" 500м 

0701-0057 

Побољшање услова   
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

укупна дужина у 
м     500     

ширина коловоза 
у м     4.5     

Израда техничке 
документације за 
некатегорисани пут у 
Бајевцу од старе школе до 
Петровића кућа л= 500м 

0701-0059 

Побољшање услова   
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 

дужина у м     500     

ширина коловоза 
у м     4.5     

Пројекат поплочавања 
Улице Војводе Мишића , 
л=480м 

  

0701-0060 
  

Побољшање услова   
и подизање 
квалитета живота 
локалне заједнице 
  

 дужина у м 
површина 
тротоара који се 
поплочава у м2 
  

    480     

  
  

  
  

4000 
  

  
  

  
  

Израда Хајдучке улице са 
кишном канализацијом 0601-0062 

Побољшање услова 
квалитета живота  
локалног 
становништва кроз 
повећање 
безбедности 
саобраћаја 

дужина улице у м     300     

дужина кишне 
канализације     300     

Улица Бранка Радичевића 0701-0063 

Побољшање услова 
квалитета живота  
локалног 
становништва кроз 
повећање 
безбедности 
саобраћаја 
  

дужина улице у м     460     

дужина кишне 
канализације     460     

Изграња Улице Војислава 
Илића 0701-0064 

Побољшање услова 
квалитета живота  
локалног 
становништва кроз 
повећање 
безбедности 
саобраћаја 
  

дужина улице у м     800     

дужина кишне 
канализације     800     

Безбедност у саобраћају 0701-0065 
Подизање нивоа 
свести о безбедности 
у саобарћају 

број акција 0 0 5 10 10 

број едукативних 
радионица 0 0 3 5 5 

8_Предшколско 
образовање 2001 

Повећање  обухвата 
деце предшколским 
васпитањем  и  
образовањем 

Број уписане деце 
у односу на број 
укупно 
пријављене деце у 
процентима  

87,5% 87,5% 87,5% 100% 100% 

Број деце која су 
уписана у 
предшколске 
установе у односу 
на укупан број 
деце у 
граду/општини 
(јаслена група, 
предшколска 
група и ППП) 

46% 46% 48% 61% 61% 

           

Унапређење 
доступности 
предшколског 
васпитања за децу из 
осетљивих група  

Поценат деце са 
додатним 
образовним 
потребама која су 
укључена у 
редовне  програме 

2,97% 2,97% 3% 5% 5% 
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ПОВ у односу на 
укупан број деце.   

Унапређење 
доступности 

Површина у м2 1600 1300 1300 1300 1300 

Број деце на листи 
чекања  38 39 45 _ _ 

Функционисање 
предшколских установа  2001-0001 

Обезбеђени 
адекватни услови за 
васпитно-образовни 
рад са децом 

Просечан број 
деце у групи 
(јасле, 
предшколско,ппп) 

25,30,18 28,30,24 28,30,24 18,25,22 18,25,22 

 Процент деце 
ослобођене од 
пуне цене услуге 
у односу на 
укупан број деце 

35% 38% 38% 38% 38% 

Унапређење 
квалитета 
предшколског 
образовања и 
васпитања  

Број  посебних и 
специјалних 
програма у 
објекту 
предшколске 
установе 

1,7 1,7 1,7 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% 

Доградња и 
реконструкција дечјег 
вртића  

2001-0020 Унапређење 
доступности 

Површина у м2 1600 1300 1300 1300 1300 
Број деце на листи 
чекања  38 39 45 _ _ 

Наши кораци кроз 
екологију  2001-0021 

Унапређивање 
компетенција 
васпитно-образовног 
особља  у области  
заштите животне 
средине  и  увођење  
иновативних метода  
за квалитетније 
образовање  деце     

Број  запослених  
који  су прошли  
обуку   путем  
семинара   и  број 
деце  који 
учествују  у 
реализацији 
еколошких 
садржаја 

  30 43 33 33 

Број планираних 
играоница, 
радионица, 
модних ревија, 
ликовних 
изложби, 
позоришних 
представа, 
трибина, 
квизова... 

  17 17 17 17 

Број  набављених 
приручника и 
уџбеника из 
области заштите 
животне средине 

  150 155 155 155 

Стварање  
квалитетнијих  
услова  за боравак 
деце    у објекту  и  
дворишту  вртића  

Број 
новоформираних 
еко-едукативних 
центара 

  8 7 7 7 

Број формираних 
зелених еко-
кутака у 
дворишту вртића 

  /  1 1 1 

9_Основно образовање  2002 

Потпуни обухват 
основним 
образовањем и 
васпитањем  

Број ученика који 
су уписали први 
разред у односу 
на број ученика 
који су завршили 
осми разред  

142/141 147/122 140/135 146/133 147/151 
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Број ромске деце 
која су завршила 
осми разред у 
односу на почетни 
број уписаних у 
осми разред  

6/10 16/21 18/23 21/26 19/22 

Унапређење 
доступности 
музичког 
образовања  

Број деце са 
сеоског подручја 
општине Лајковац  

15/56 17/59 18/60 19/61 19/61 

Побољшање услова 
и смештаја ђака 
објектима и 
подизање квалитета 
наставних 
активности, 
решавање проблема 
кишне и фекалне 
каналзације у 
школским објектима, 
решавање проблема 
безбедности ученика  

Површина 
соб.површина око 
објеката  

0 1000 1000 _ _ 

Површина крова 
м2 0 950 950 _ _ 

Функционисање основних 
школа  2002-0001 

Обезбеђени 
прописани услови за 
васпитно-образовни 

рад са децом у 
основним школама  

Учешће општине 
Лајковац у буџету 
Музичке школе  

347000 326300 326300 339000 352000 

Износ средстава 
намењен за текуће 
одржавање и 
опрему  

605000 910000 810000 827940 846579 

Ниво техничке 
опремљености 
школа ( број 
функционалних 
компјутера са 
интернетом) 

69 77 79 83 85 

Унапређење 
квалитета 
образовања и 
васпитања услова у 
основним школама  

Број запослених 
који је добио 
најмање 24 бода 
за стручно 
усавршавање кроз 
учешће на 
семинарима на 
годишњем нивоу  

34 51 57 60 66 

Број одличних 
ученика  398 391 399 405 410 

Превоз школске деце  2002-0020 

Стварање 
неопходних услова 
за стицање основног 
образовања  

% буџета који се 
издваја за стицање 
основног 
образовања  

0.89 1.85 0.92 0.92 0.92 

Број деце која 
користе 
организован 
превоз у текућој 
години у односу 
на претходну  

191 188 198 198 198 

Еко кутак "ОШ Миле 
ДУбљевић" 2002-0021 Уређење школског 

дворишта  

Број набављених 
еколошких канти 0 10 13 0 0 

Број одржаних 
часова у летњој 
учионици  

0 50 50 50 50 

Уређење зелених 
површина и пратећих 
садржаја око основне 
школе у Ратковцу  

2002-0023 

Побољшање услова 
смештаја ђака у 
школским објектима 
и подизање 
квалитета наставних 
активности, 
решавање проблема 
кишне и фекалне 
канализације у 
школским објектима 
решавање проблема 
безбедности ученика  

Површина платоа 
у м2 0 0 4800 0 0 

Површина за 
асфалтирање и 
саобраћајни 
терени 

0 0 715 0 0 

Реконструкција и 
доградња ОШ "Миле 
Дубљевић"-израда 
техничке документације 
изведеног стања-
амфитеатар 

2002-0024 

Побољшање услова 
смештаја ђака у 
школским објектима 
и подизање 
квалитета наставних 
активности, 
решавање проблема 
кишне и фекалне 
канализације у 
школским објектима 

Површина у м2 0 950 950 0 0 

Фасада у м2 0 1400 1400 0 0 
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решавање проблема 
безбедности ученика  бр.објеката   2 2     

Доградња основне школе у 
Ратковцу 2002-0027 

Побољшање услова 
смештаја ђака у 
школским објектима 
и подизање 
квалитета наставних 
активности, 
решавање проблема 
безбедности ученика  

постављање 
праркета (м2) 0 0 100     

Фасада у м2 0 0 550     

Партерно уређење ОШ 
Миле Дубљевић 2002-0030 

Побољшање услова 
смештаја ђака у 
школским објектима 
и подизање 
квалитета наставних 
активности кроз 
решавање проблема 
кишне и фекалне 
канализације у 
школским објектима 
и решавање 
проблема 
безбедности ученика 

дужина  улице  0 0 100     

бр.шахтова 0 0 6     

Реконструкција помоћног 
објекта у О.Ш.Миле 

Дубљевић (Пепељевац) 
2002-0031 

Побољшање услова 
смаштаја ђака у 
школским објектима 
и подизање 
квалитета наставних 
активности кроз 
решавање проблема 
кишне и фекалне 
канализације у 
школским објектима, 
решавање проблема 
безбедности ученика 

површина објекта 
у м2 0 0 150     

Површина крова 
м2 0 0 300     

Уредимо школско 
двориште 2002-0033 

Стварање услова за 
практични део 
образовно-васпитног 
рада, одмор и 
рекреацију у 
природном 
амбијенту 

број одржаних 
часова у летњој 
учионици 

0 0 500 600 700 

број наставника 
који ће користити 
услове летње 
учионице за 
практичан 
образовно-
васпитни рад 

0 0 10 12 14 

Развијање еколошке 
културе и подизање 
еколошке свести код 
ученика 

број ученика који 
ће узети учешће у 
раду еколошке 
секције 

0 10 20 30 30 

број ученика који 
ће се изјашњавати 
за изборни 
предмет Чувари 
природе 

20 30 45 60 60 

"Хигијена је пола здравља"  2002-0034 

Подизање хигијене 
чајне кухиње и 
санитарних чворова 
на виши ниво 

 Број корисника 
чајне кухиње 50 50 100 100 100 

Број апарата за 
хигијену руку  10 10 20 20 20 

Промоција здравља 
кроз трибине у 
оквиру школе-
унапређење здравља 
како код ученика 
тако и код наставник 

Број трибина 
посвећених 
хигијени школе 

2 2 5 5 5 

Број часова 
одељенске 
заједнице 
посвећених 
здравственој 
култури 

3 3 6 6 6 

Набавка путничког 
аутомобила 2002-0035 

унапређење 
ефикасности рада 
школе 

број возила у 
возном стању у 
односу на укупан 
број возила 

0/1 0/1 1/2 1/1 1/1 

висина средстава 
инвестираних у 
опрему у односу 
на укупна 
средства 

2% 4% 20% 4% 5% 

10_Средње образовање  2003 

Обезбеђен потребан 
обухват 
средњошколског 
образовања  
  

Број ученика који 
су уписали први 
разред у односу 
на број деце који 
је завршио 
четврти   

114/123 96/94 116/102 115/89 118/103 
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Укупан број деце 
која су 
обухваћена 
средњим 
образовањем 

440 
  

410 
  

430 
  

440 
  

450 
  

Функционисање средњих 
школа  2003-0001 

Обезбеђени 
прописани услови за 
васпитно образовни 
рад у средњим 
школама и одвијање 
наставе  

Износ средстава 
за текуће 
одржавање и 
опрему  

740000 740000 740000 768000 799000 

Ниво техничке 
опремљености 
школа ( број 
функционалних 
компјутера са 
интернетом )  

48 50 52 54 56 

Унапређење 
квалитета 
образовања у 
средњим школама 

Број запослених 
који је добио 
најмање 24 бода 
за стручно 
усавршавање кроз 
учешће на 
семинарима  

30 40 41 42 45 

Број одличних 
ученика  87 75 80 81 82 

11_Социјална и дечја 
заштита  0901 

Ублажавање 
сиромаштва уз 
пружање потпуне 
заштите 
идентификованим 
циљним групама и 
увођење нових 
услуга социјалне 
заштите  

Број позитивно 
решених захтева 
за социјалну 
помоћ 

1010 1010 1010 1010 1010 

Износ 
финансијске 
подршке Црвеном 
крсту  

2222000 1222000 1222000 1237314 1255299 

Износ 
финансијске 
помоћи за 
интерно расељена 
лица  

6409000 4282000 15000000 17000000 20000000 

Социјалне помоћи 0901-0001 

Унапређење 
положаја и заштите 
сиромашних  

Број корисника 
једнократне 
новчане помоћи 

1010 1010 1010 1010 1010 

Висина буџетских 
издвајања за мере 
материјалне 
подршке  

7170000 3500000 2000000 2078000 2159000 

Побољшање 
социјално-
економских услова 
живота грађана који 
припадају посебно 
осетљивим 
социјалним групама 
( Роми, избегли, 
ИРЛ, повратници по 
Споразуму о 
реадмисији ) 

Проценат грађана 
који добијају 
помоћ у натури у 
складу са 
Одлуком о 
социјалној 
заштити у односу 
на укупан број 
грађана  

0 20 20 20 20 

Број негативно 
решених захтева у 
односу на укупан 
број поднетих 
захтева 

0 10 10 10 10 

Стварање 
неопходних услова 
за стицање основног 
образовања  

Број деце са 
посебним 
потребама која 
користе 
превоз/укупан 
број регистроване 
деце са посебним 
потребама  

11/19 6/19 8/19 8/19 8/19 

Број деце које 
настави даље 
школовање  

2 2 2 2 2 
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Број деце са 
посебним 
потребама која су 
остварила 
одличан успех у 
односу на укупан 
број уписане деце 
са посебним 
потребама 

1 1 1 1 1 

Подршка социо-
хуманитарним 
организацијама  

0901-0003 
Подизање квалитета 
живота избеглих и 
расељених лица  

Број купљених 
кућа  1 2 4 5 7 

Број решења о 
додељеној помоћи 55 57 57 58 62 

Вредност помоћи 6750000 8500000 15000000 17000000 20000000 

Активности Црвеног крста  0901-0005 

Социјално деловање-
олакшавање људске 
патње пружањем 
неопходне ургентне 
помоћи лицима у 
невољи, развијањем 
солидарности међу 
људима, 
организовањем 
различитих облика 
помоћи и 
превентивно 
деловање  

Број акција за 
прикупљање 
различитих 
видова помоћи 

5 5 7 7 8 

Број 
дистрибуираних 
пакета хране и 
хигијене за 
социјално  
угрожено 
становништво 

3600 1045 350 450 550 

Популарисање 
добровољног 
давања и 
организовање 
акција 
добровољног 
давања крви-број 
узетих јединица 
крви 

670 700 750 780 800 

Дечја заштита  0901-0006 
Унапређење 
популационе 
политике  

% буџетских 
издвајања за 
једнократне 
накнаде 
породиљама 

1.05 0.54 0.54 0.54 0.54 

Број решења 96 115 120 120 120 

Субвенционисање цена 
комуналних услуга 0901-0020 

Приступачност воде 
за све категорије 
становништва  

Број корисника 
субвенционисане 
воде у водоводној 
мрежи 

98 98 98 98 98 

Просечан број 
испоручених 
цистерни воде по 
кориснику  

12 12 12 12 12 

Ђачка кухиња 0901-0021 

Обезбеђивање 
свеобухватне 
заштите и помоћ 
најугроженијим 
породицама  

Број ученика 
обухваћен ђачком 
кухињом  

100 100 100 100 100 

Укупна вредност 
средстава за ђачку 
кухињу  

1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 

Једнократна помоћ 
пензионерима  0901-0022 

Унапређење 
положаја и заштите 
сиромашних 
пензионера  

Просечан износ 
помоћи по 
кориснику  

12000-
15000 12000 12000 12000 12000 

% средстава 
буџета који се 
издваја за помоћ 
пензионерима  

1.096 2.00 2.00 2.00 2.00 

Просечан број 
корисника у 
текућој у односу 
на претходну 
годину 

802/900 667/802 800/667 800/800 800/800 

Превоз деце у средњу 
школу  

0901-0023 

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 са 
Одлуком о 
бесплатном 
превозу ученика 

  196 220 225 230 

  

Број уписаних 
ученика у средњу 
школу текуће 
године у односу 
на претходну 

  114/96 96/116 116/126 126/130 
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12_Примарна здравствена 
заштита  1801 

Унапређење 
квалитета, 
доступности и 
правичности 
примарне 
здравствене заштите   

Број опредељених 
пацијената  13693 13693 13800 13900 13900 

Број лекара на 
1000 становника  1 1 1 1 1 

Унапређење 
популационе 
политике  

Број успешних 
покушаја  1 1 2 2 2 

Број донетих 
решења  8 6 10 10 10 

Функционисање установа 
примарне здравствене 
заштите  

1801-0001 

Унапређење 
ефикасности 
примарне 
здравствене заштите  

Годишњи ниво ( 
проценат) 
реализације 
планова 
инвестирања и 
опремања 
установа 
здравствене 
заштите на нивоу 
града/општине 

23.38% 90% 100% 100% 100% 

Просечна дужина 
чекања на 
заказани први 
преглед у 
установама 
примарне 
здравствене 
заштите (изражен 
као збир свих 
дужина чекања на 
заказани први 
преглед подељен 
са бројем 
заказаних 
пацијената) 

2 дана 2 дана 2 дана 2 дана 2 дана 

Просечан број 
посета по 
изабраном лекару 

6615 7400 7600 7700 7700 

Вантелесна оплодња  1801-0020 
Унапређење 
популационе 
политике  

Број успешних 
покушаја  1 1 2 2 2 

Број донетих 
решења  8 6 10 10 10 

Унапређење квалитета 
здравствене заштите на 
територији општине 
Лајковац  

1801-0021 

Виши стандард 
здравствене заштите 
за све категорије 
становништва  

Број опредељених 
пацијената у 
сеоским 
амбулантама 

2747 2747 2900 3000 3000 

Број прегледа од 
стране 
консултаната - 
секундарна 
здравствена 
заштита  

3433 3433 3500 3600 3600 

Број прегледа од 
стране 
неосигураних 
лица  

583 583 600 650 650 

13_Развој културе 1201 

Подстицање развоја 
културе кроз јачање 
капацитета културне 
инфраструктуре  

Број грађана у 
граду/општини у 
односу на укупан 
број установа 
културе 

15341/2 15341/2 15341/2 15341/2 15341/2 

Укупан број 
посетилаца свим 
културним 
догађајима који су 
одржани 

900 6200 6450 6650 6900 

% буџета који се 
издваја за културу 2.1 2 2 3 3 

Унапређење очувања 
културно-историјско 
нематеријалног 
наслеђа кроз рад 
секција аматера 
(фолклоран секција 
и мешовити) 

број чланова 
амтерских секција 58 72 80 90 100 

број реализованих 
програма ван 
територије 
општине Лајковац 

14 
  

11 
  

13 
  

15 
  

15 
  

Очување културне 
баштине и добара 
које је у вези са 
развојем локалне 
заједнице на 
територији општине 
Лајковац  

Број пресељених 
конака  0 2 2 0 0 

Површина 
објеката који се 
премештају м2 

0 503 503 0 0 
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Функционисање локалних 
установа културе  1201-0001 

Јачање капацитета 
установе кроз 
континуирано 
иновирање 
библиотечког фонда 
и ширење мреже 
корисника  

Укупан број 
чланова 864 988 1030 1070 1100 

Број набављених 
наслова  1860 1539 1860 1890 1890 

број чланова 
секције млађих од 
20 година у 
односу на укупан 
број свих 
старосних гурпа 

45 50 55 60 65 

Унапређење 
ефикасности 
установа културе  

Број запослених у 
установама 
културе у односу 
на укупан број 
становника 
општине  

21/15341 21/15341 16/15341 16/15341 16/15341 

Проценат учешћа 
прихода које 
својом 
делатношћу 
остваре установе 
културе у односу 
на укупан буџет 
установе културе 

8.02 
  

6.62 
  

2.88 
  

3.12 
  

3.22 
  

Унапређење 
културног садржаја 
уз перманентно 
укључивање  у 
програме свих 
старосних категорија 
становништва 
нарочито младих  

Број 
организованих , 
музичких и 
сценских 
делатности  

27 16 20 22 25 

Број 
новоуведених 
културних 
активности  

  0 1 1 1 

Број посетилаца 
по програму на 
организованим 
културним 
догађајима 

85 100 110 120 130 

Јачање невладиног 
сектора  

Број 
финансираних 
пројеката 

2 9 15 15 15 

% средстава 
издвојен за НВО у 
односу на укупан 
буџет 

0.04 0.09 0.14 0.14 0.14 

Очување верске-
културно историјске 
баштине  

Број 
финансираних 
пројеката из 
области културе 
по конкурсу 

6 11 13 14 15 

% средстава 
издвојен за 
пројекте у 
области културе  

0.4 0.30 0.18 0.20 0.20 

Обезбеђење услова 
за функционисање 
верских заједница   

укупан број 
верских заједница 
којима се 
финансирају 
инвестиције 

6 5 6 7 7 

просечна 
вредност 
инвестиција по 
верској заједници 

666665 665726 715000 715000 715000 

% средстава 
издвојен за 
инвестиције 
верских заједница 
у односу на 
укупан буџет 

0.32 0.72 0.72 0.72 0.72 

Обезбеђење услова 
за археолошка 
истраживања на 
територији општине 
Лајковац 
 

Број ангажованих 
стручних лица на 
пројекту 

10 8 10 10 10 

Број археолошких 
налаза   1000 1000 1000 1000 

Подстицање развоја 
културе кроз јачање 
капацитета културне 
инфраструктуре  
  
  

% учешћа 
издвајања за 
културне 
програме у буџету 
-Историјски архив  

  4.6 4.6 4.6 4.6 

           
број реализованих 
програма у току   1 1 1 1 
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године 

Подстицаји културном и 
уметничком стваралаштву 1201-0002 

Повећање 
интересовања 
грађана за развој 
културе 

број одржаних 
књижевних 
сусрета 

12 23 27 30 30 

Проценат учешћа 
издвајања за 
културне 
програме и 
издавачку 
делатност 

11.50 12.47 15.06 11.17 10.94 

Број програма и 
пројеката 
подржаних од 
стране 
општине/града 
намењених 
осетљивим 
друштвеним 
групама 

46 52 55 60 65 

Пресељење конака  1201-0020 

Очување културне 
баштине и добара 
које је у вези са 
развојем локалне 
заједнице на 
територији општине 
Лајковац  

Број пресељених 
конака  0 2 2   _ 

Површина 
објеката који се 
премештају у м2 

0 503 503   _ 

Очување културне 
баштине и добара 
које је у вези са 
развојем локалне 
заједнице на 
територији општине 
Лајковац  

Површина 
партетара  м2 0 0 6000     

број прикључака 
на фекалну 
канализацију 

  0 2     

Манифестација дани 
Лајковца  1201-0021 

Развијање 
интересовања свих 
циљних група 
становништва за 
различите културне 
садржаје  

Број различитих 
врста програма _ 6 7 8 9 

Број нових 
активних чланова 
у културним 
секцијама 

_ 15 18 20 23 

Број програма 
који добијају 
традиционални 
карактер 

_ 3 3 3 3 

14_Развој спорта и 
омладине 1301 

Општина Лајковац 
као место сусрета 
масовног, врхунског, 
школског и 
рекреативног спорта 
свих категорија 
становништва у 
градском и сеоском 
подручју  

Број спортских 
организација  31 32 32 33 34 

Број објеката у 
сеоском подручју 
у односу на 
укупан број 
спортских 
објеката  

13/10 14/10 14/11 15//11 15//11 

Износ средстава 
буџета који се 
издвајају за спорт  

21720000 43962874 34896000 32000000 33250000 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва , 
завршетак уређења 
простора око 
спортске хале и 
привођење намени 
тог простора 
омогућиће великом 
броју становника 
општине Лајковац 
бављење спортом и 
рекреативним 
активностима  

Спортски терени 0 3 3 0 0 

кишна м 0 235 235 0 0 

саобраћајнице м 0 137 137 0 0 

Подршка локалним 
спортским организацијама, 
удружењима и савезима  

1301-0001 

Максимална 
искоришћеност 
спортских 
капацитета у 
функцији подизања 
масовности и 
квалитета бављења 
спортом  

Број клубова који 
су прешли у виши 
ранг такмичења  

2 2 2 2 2 

Број 
финансираних 
програма у 
области спорта  

31 32 32 33 33 
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Број млађих 
селекција у 
односу на укупан 
број селекција 

489/1408 500/1450 550/1500 550/1500 550/1500 

Одржавање спортске 
инфраструктуре 1301-0003 

Редовно одржавање 
спортских објеката 
од интереса за 
општину  

Број постојећих 
функционалних 
отворених 
спортских 
објеката 

21 22 25 28 28 

Проценат 
средстава за 
одржавање и 
опремање 
спортских 
објеката у односу 
на укупан износ 
средстава која се 
из буџета 
издвајају  за  
спорт 

14.95 15.78 15.78 15.78 15.78 

Број постојећих 
функционалних 
затворених 
спортских 
објеката 

2 2 3 3 3 

Рационалније 
коришћење простора 
спортске хале 

број 
расположивих 
термина на 
месечном нивоу 

/ 35 45 45 45 

  број клубова који 
користе халу / 4 8 8 8 

Партерно уређење око 
спортске хале  1301-0020 

Побољшање услова 
и подизање 
квалитета живота 
локалног 
становништва , 
завршетак уређења 
простора око 
спортске хале и 
привођење намени 
тог простора 
омогућиће великом 
броју становника 
општине Лајковац 
бављење спортом и 
рекреативним 
активностима  

Спортски терени  0 0 3 _ _ 

Кишна м 0 0 235 _ _ 

саобраћајнице м 0 0 137 _ _ 

Изградња трибина на 
стадиону ФК "Задругар" 1301-0023 

Развој спортских 
активности који 
поспешују дух 
омладине 

Број нивоа 
трибина  0 0 6     

Дужина трибина 
(м) 0 0 94.75     

Адаптација ресторана и 
куле на стадиону ФК 
Железничар и израда 
техничке документације 
пресека стања 

1301-0026 

Развој спортских 
активности који 
поспешује дух 
омладине  

бр.спратова 0 0 3     

укупна површина 0 0 300     

Изградња сеоске куће у 
Пепељевцу- укључен и 

надзор 
1301-0030 

Побољшање услова 
и подизања 
квалитета живота 
кијкабиг 
становништва; 
стварање услова да 
се заједно са 
изградњом 
фудбалског терена 
велики број деце 
школског узраста 
бави спортом 

нето површина 
објекта м2   0 315     

Спратност објекта   0 П+Пк     

Изградња фудбалског 
терена са атлетском стазом 1301-0031 

Развој спортских 
активности који 
поспешује дух 
омладине 

дужина атлетске 
стазе     400     

површина 
стадиона 4500м2     450     

Изградња затвореног 
базена 1301-0032 

Планско подстицање 
и креирање услова за 
бављење спортом за 
све грађане и  
грађанке  
града/општине 
  

број затворених 
базена     1 2   

Површина базена 
(укупна 
површина1021,25 
м2) 

    196.25 825   
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15_Локална самоуправа  0602 

Одрживо управно и 
финансијско 
функционисање 
општине у складу са 
надлежностима и 
пословима локалне 
самоуправе  

Стабилност и 
интегритет 
локалног буџета 
(суфицит) 

48117000 85000000 50000000.00 50000000.00 50000000.00 

Број донетих 
аката органа и 
служби општине  

471 712 495 455 455 

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина  

0602-0001 

Регултива усклађена 
са законским 
прописима и 
потребама локалне 
заједнице, која 
омогућава ефикасно 
спровођење свих 
надлежности  

Број седница 
скупштине 
општине  

6 12 8 6 6 

Број одлука 
скупштине  140 150 160 120 120 

Број седница 
радних тела 20 34 30 20 20 

Правовремено 
доношење и 
извршавање аката и 
ефикасан надзор над 
радом општинске 
управе  

Број донетих 
закључака, 
одлука, решења 

282 527 300 300 300 

Број 
другостепених 
решења 

25 25 25 25 25 

Број седница у 
односу на 
претходну годину  

32/37 37/40 37/40 37/40 37/40 

Обезбеђење брзог и 
делотворног 
остваривања права и 
правних интереса 
грађана општине 
Лајковац кроз 
континуирано 
функционисање 
општинске управе  

Проценат 
решених предмета 
у календарској 
години у 
законском року  

40.10% 61.00% 70.00% 70.00% 70.00% 

Проценат 
попуњених 
радних места који 
подразумевају 
вођење управног 
поступка  

75% 75% 75% 75% 75% 

Број жалби у 
првостепеном 
поступку  

60 152 100 100 100 

Прецизно планирање 
уз обезбеђивање 
довољног нивоа 
средстава резерве у 
складу са степеном 
ризика  

Број донетих 
решења  24 10 10 10 10 

% 
искоришћености 
сталне резерве у 
односу на укупно 
планирана 
средства сталне 
резерве  

0.83 0.56 0 0 0 

% текуће резерве 
у односу на 
укупне расходе  

0.22 0.56 0.3 0.3 0.3 

Стварање услова за 
ефикасно 
оперативно 
деловање на 
смањивању и 
ублажавању 
последица 
елементарних и 
других непогода  

Број припадника 
јединица ЦЗ у 
односу на укупан 
број становника  

0 112/15086 112/15086 112/15086 112/15086 

Број обучених 
службених лица 
за реаговање у 
ванредним 
ситуацијама  

0 61 61 61 61 

Број 
оспособљених 
лица за 
евакуацију 
спасавања  

0 15 20 20 20 

Прибављање 
објеката за 
привремени или 
трајни смештај лица 
која се расељавају  

Број лица која су 
привремено 
расељена у односу 
на број лица 
којима је треајно 
решена стамбена 
потреба 

0 5/2 4/3 3/4 3/4 

Број привремено 
расељених лица за 
које се плаћају 
стални трошкови 

0 5 4 3 3 

Накнада штете по 
судским пресудама 
из стамбене области 

Број пресуда    2 3 3 3 

Висина исплаћене 
штете   118087.98 2550000 1000000 1000000 
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Ефикасна алокација 
средстава у складу 
са законском 
обавезом  

Однос исплаћених 
средстава 
политичким 
субјектима у 
односу на 
планирана 
средства  

511270.47/ 
511270.47 465234/465234 470000/470000 470000/470000 470000/470000 

Број 
финансираних 
политичких 
странака у односу 
на укупан број 
политичких 
странака које су 
учествовале на 
изборима на 
територији 
општине Лајковац  

5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 

Подизање квалитета 
нивоа знања и 
задржавање младих 
стручњака  

Број студената 
који су остварили 
просек преко 9.0 у 
односу на укупан 
број 
стипендираних 
студената  

8/79 16/101 11/85 12/89 12/89 

Број студената 
који су остварили 
право на 
стипендију у 
текућој години у 
односу претходну 
годину  

79/133 101/103 85/80 89/85 89/85 

Месне заједнице  0602-0002 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и интереса 
локалног 
становништва 
деловањем месних 
заједница  

Број активних 
месних заједница 
у односу на 
укупан број 
месних заједница  

11/18 13/18 13/18 13/18 13/18 

% средстава који 
се издваја за рад 
Месних заједница  

0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 

Управљање јавним дугом 0602-0003 

Одржавање 
финансијске 
стабилности 
града/општине и 
финансирање 
капиталних 
инвестиционих 
расхода  

Годишњи износ 
камата на јавни 
дуг (кредити и 
муниципалне 
обвезнице) 

2500000 2000000 9650000 11000000 10000000 

Учешће укупног 
износа главница и 
камата које 
доспевају у датој 
години на сва 
неизмирена 
дугорочна 
задужења за 
финансирање 
капиталних 
инвестиционих 
расхода у односу 
на укупно 
остварене текуће 
приходе буџета 
локалне власти у 
претходној 
години < 15%. 

1% 1% 3% 3% 3% 

Општинско јавно 
правобранилаштво 0602-0004 

Заштита имовинских 
права и интереса 
града/општине  

Број решених 
предмета 
(позитивних и 
негативних по 
града/општине)  

79 86 93 98 103 

Број правних 
мишљења која су 
дата органима 
града/општине, 
стручним 
службама и 
другим правним 
лицима чија 
имовинска и друга 
права заступа 

22 66 70 76 80 

Информисање  0602-0006 
Унапређење јавног 
информисања од 
локалног значаја  

Број различитих 
врста часописа и 
стручне 
литературе  

2 3 3 3 3 
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Број корисника 
литературе  200 200 200 200 200 

Унапређење јавног 
информисања од 
локалног значаја  

Број ТВ прилога 
са седница већа  78 80 80 80 80 

Број ( страница) 
новинских 
чланака  

97 360 360 360 360 

Број саопштења и 
прилога на радију  2406 1750 1750 1750 1750 

Канцеларија за младе  0602-0007 

Успостављени 
институционални 
услови у 
граду/општини за 
подршку активном 
учлањавању младих, 
подршку различитим 
друштвеним 
активностима 
младих и 
креативном 
испољавању 
њихових потреба  

Број корисника 
услуга КЗМ   1500 1500 1500 1500 1500 

Број 
организованих 
активности и 
пројеката КЗМ 

24 24 24 24 24 

Трошкови сахрањивања из  
Скобаља 0602-0020 

Уважавање потреба 
породице 
преминулог члана 
насталих због  
експропријације 

Број поднетих 
захтева 0 0 10 10 10 

Број позитивно 
решених захтева 0 0 2 2 2 

Спровођење локалних 
избора 0602-0021 

Стварање 
предуслова за 
ефикасно извођење 
избора 

Број чланова 
комисије по 
бирачком месту 

  0 14/35 0 0 

Број бирачких 
места на којима су 
поновљени 
избори 

  0 0 0 0 

% излазности   0 80 0 0 

 
 

 

 
 

IV ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

                                                                    
Члан 19. 

 
 За извршавање ове Одлуке одговоран је председник Општине. 
 Наредбодавац за извршење буџета је председник Општине. 
 

Члан 20. 
 

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. 
 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 21. 
 

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), 
односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, 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. 
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Члан 22. 
 
           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 извештаје и 
доставља Скупштини општине.  

Извештај садржи и одступања између усвојеног  буџета и извршења и образложење великих одступања. 
  

 
Члан 23. 

 
         Број дозвољених запослених радника  према  Закону о начину одређивању 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 2015. годину  ("Службени гласник РС" број 101/2015) и Одлуци о максималном броју 
запослених на неодређено време корисника јавних средстава Општине Лајковац за 2015. годину. за општину 
Лајковац је 225 од чега се у Одлуци о буџету Општине Лајковац за 2016.средства за плате обезбеђују за 
161запослених на неодређено време и 9 запослених на одређено време  по директним и индиректним 
корисницима и то за: 
- 65 запослених у Општинској управи  на неодређено време;  
-9 запослених у Општинској управи  на одређено време; 
- 57 запослених у предшколској установи  на неодређено време; 
  - 1 запослено лице у предшколској установи  на одређено време; 
- 15 запослених у установама културе на неодређено време(Културни центар, Градска  
       Библиотека) 
- 4 запослена у  осталим установама на неодређено време (Туристичка организација и Установа  
      за спорт);  
 - 20 запослених у јавним предузећима на неодређено време (ЈП Дирекција за уређење и  
   изградњу општине Лајковац до укидања Дирекције као инидрекног корисника буџета у  
    законском року а најдуже до 01.децембра  2016. године ). 
 
          У максималан број запослених улази и 64 запослена код корисника јавних средстава јавних предузећа чије 
се зараде не финансирају из буџета и то  
-60 запослен на неодређено време у ЈП Градска Чистоћа и  
 - 4 запослена на неоодрђено време у ЈП Лајковац услуге 
        
  У максималан број запослених чије се зараде финансирају из буџета не улазе:  
- 9 изабраних лица на одређено време (Председник скупштине, Председник општине,Заменик Председника 
општине, и 6 чланова  Општинског већа на сталном раду 
- 2 постављена лица на одређено време (Начелник општинске управе и Секретар скупштине) 
  - 1 изабрано лице Директор у предшколској установи на одређено време; 
- 4 именована лица у установама на одређено време (Директори: Културног центра, Градске Библиотеке, 
Туристичке организације и Установе за спорт); 
-  1 изабрано лице – Директор у јавним предузећима на одређено време (ЈП Дирекција за       
   уређење и изградњу општине Лајковац  
 
 У максималан број запослених чије се зараде не финансирају из буџета не улазе:  
-2 изабрана Лица Директора на одређено време у ЈП Градска Чистоћа  и ЈП Лајковац усуге  
                                                               
        Члан 24. 
 

У одлуци  о буџету општине Лајковац за 2016. годину, маса средстава за исплату плата планира се на 
нивоу до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину 
(„Службени гласник РС”, бр. 142/14), без умањења од 2,5% из става 2. истог члана. Tако планирана маса средстава 



 
 

Информатор о раду органа Општине Лајковац  

191 
 

за обрачун и исплату плата запослених које се финансирају из буџета јединица локалне власти у 2016. години 
умањена је за 3 % у циљу спровођења рационализације у складу са Законом о начину одређивања максималног 
броја запослених у јавном сектору. 
              Табела са бројем запослених и планираном масом средстава за плате запослених на економским 
класификацијама 411 и 412 по корисницима и изворима финансирања (Табела 1) и табела са бројем запослених 
чије се плате исплаћују из буџета са осталих економских класификација (Табела 2.) дате су у Прилогу 1.  и чине 
саставни део Одлуке о буџету. 
                         У Табелама 3-6 приказана су планирана и исплаћена средства у 2015. години и планирана средства у 
2016. години на економским класификацијама 465,414, и 416. а у Табели 6. дат је на преглед броја запослених и 
средства за плате у 2016. години по звањима и занимањима. Табеле дате су у Прилогу ове Одлуке и чине њен 
саставни део. 

 
Члан 25. 

. 

 У буџетској 2016. години неће се вршити обрачун и  исплата божићних, годишњих и других врста награда 
и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике 
средстава буџета Републике Србије, буџета локалне власти и организација за обавезно социјално осигурање, осим 
јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2016. години.  
            У 2016. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава овог члана 
награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне 
облике награда и бонуса (исплате у једнаким месечним износима за све запослене и сл.).  
 
 
 

Члан 26. 
 

Задужују се надлежни органи и корисници јавних средстава да преиспитају  
потребу постојања и висину накнада из става 1. овог члана, ради смањења издатака по 
овом основу, и у том циљу иницирају измене закона, других прописа, општих и других 
аката којима је уређено плаћање ових накнада. 
 

Члан 27. 
 

Скупштина општине доноси Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Општине  
Лајковац за 2015. годину којим ће обухватити запослене код свих корисника јавних средстава. 
Повећање броја запослених на неодређено време, до доношења акта о систематизацији усклађеног са актом о 
максималном броју запослених за 2016. годину, врши се у складу са прописима којима се уређује буџетски 
систем, односно организациони облици траже повећање броја запослених преко јединице локалне власти и 
Министарства државне управе и локалне самоуправе од Комисије за ново запошљавање Владе. 

 
Члан 28. 

 
Распоред и коришћење средстава врши се по финансијским плановима и програмима у оквиру раздела чији су 
носиоци директни корисници буџетских средстава, и то: 
 

 

 

Раздео 1 – Скупштина општине 

 

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси председник 
скупштине општине или његов заменик, уз пратећу оргиналну документацију претходно припремљену и 
контролисану од стране одговорних лица Општинске управе 
 

Раздео 2 – Председник Општине и Општинско веће 

 
           За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси председник 
општине или његов заменик, уз пратећу оргиналну документацију претходно припремљену и контролисану од 
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стране одговорних лица Општинске управе. 
 

Раздео 3 – Општинска управа 

 
         За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, глава 3.01.захтеве подноси 
начелник Општинске управе, уз пратећу оргиналну документацију претходно припремљену и контролисану од 
стране одговорних лица у Општинској управи.                      
 

Члан 29. 
 

            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. 
           У случају да се у току године изврши повећање,односно смањење апропријације, та апропријација се 
накнадном променом не може смањити,односно повећати. 

У случају ребаланса буџета за износ промене апропријације до ребаланса умањује се укупан   износ 
могуће промене вредности апропријације. 
             Изузетно и у 2016. години преусмеравање апропријације може се вршити у износу до 10% вредности 
апропријације чија се средства умањују. 
 

Члан 30. 
 

За текућу буџетску резерву, глава 3.01-Општинска управа, Програм 15 Локална самоуправа, ПА 0602-0001 
функционисање локалне самоуправе, позиција 59/0 економска класификација 499-средства резерве, планиран је 
укупан  износ од 3.702.157,00 динара.  

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене  апропријације 
или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.  
          Председник Општине на предлог Одељења за буџет и финансије одлучује о коришћењу средстава текуће  
буџетске резерве.    
 
         Одобрена средства по овом основу представљају повећања апропријације директних корисника за одређене 
намене и исказују се на конту намена за коју су средства усмерена. 
         У сталну буџетску резерву, глава 3.01  Општинска управа, Програм 15 Локална самоуправа, ПА0602-0001 
функционисање локалне самоуправе, позиција 60/0 економска класификација 499-средства резерве,издвајају се 
средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара . 
 Општинско веће, на предлог Oдељења за буџет и финансије, одлучује о коришћењу средстава сталне 
резерве буџета за намене утврђене у члану 70. Закона о буџетском систему. 
 

Члан 31. 
     
Распоред и коришћење средстава врши се по посебним актима и то за: 
 
1) износ од 50.000,00 динара- Раздео 3. Општинска управа, глава 3.01., Програм 5 пољопривреда, пројекат ПА 
0101-0003 рурални развој функција 422-шумарство позиција 25/0, економска класификација 424 –специјализоване 
услуге  –на основу  Програма развоја шумарства који доноси Општинско веће општине Лајковацизнос.  
 
2) износ од 4.550.000,00 динара,глава 3.01, Програм 15 локална самоуправа, ПА 0602-0001 функционисање 
локалне самоуправе, функционална класификација 610-Послови становања,позиција 62/0 и 63/0,ек.кл.485-накнада 
штете и 511- зграде и грађевински објекти  по Програму коришћења средстава од откупа станова који доноси 
Скупштина општине. 
 
3) Износ од 5.000,000.00 динара Раздео 3. Општинска управа глава 3.01  Општинска управа, Програм 15 Локална 
самоуправа, ПА 0602-0006 Информисање Функција 830- Услуге емитовања  и издаваштва позиција 69/0 
економска класификација 423- Услуге по уговору-услуге информисања  -по Правилнику о суфинансирању 
пројеката за остваривање јавног интереса у области  јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 126/2014 ). 
По конкурсу који спроводи Општинско веће међусобни односи регулишу се уговорима које потписује 
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Председник општине. 
 
4) износ од 500.000,00 динара,глава 3.01, Програм 15 Локлана самоуправа, ПА 0602-0007 Канцеларија за младе, 
функција 860 рекреација спорт култура и вере некласификовани на другом месту,позиција 70/0-72/0,економска 
класификација 421Стални трошкови 423 услуге по уговору и 426 материјал,по Локалном  акционом плану за 
младе-ЛАПЗМ  који доноси Општинско веће. 
  
5) износ од 750.000,00 динара, глава 3.01, Програм 7 Путна инфраструктура, пројекат 0701-0065 Безбедност у 
саобраћају, класификација 360-јавни ред и безбедност некласификовани на другом месту, позиција 77/1,ек.кл.423-
услуге по уговору -по Програму коришћења средстава од казни за прекршаје који доноси Општинско веће 
 
6)  износ од 2,000,000.00 динара -раздео 3, глава 3.01. – Општинска управа, Програм 11- социјална и дечја 
заштита, ПА 0901-0001 социјалне помоћи функција 070-Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту, позиција 78/0, економска класификација 472–Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета-помоћ у грађевинском материјалу, помоћи по Решењима Општинске управе на основу Одлуке о правима и 
услугама социјалне заштите 
 
7)  износ од  7.000.000,00 динара глава 3.01,Програм 11 социјална и дечја заштита, ПА 0901-0006 дечја 
заштита,функционална класификација 040-породица и деца,позиција 81/0,ек.кл. 472-Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета -једнократна помоћ по Решењима председника општине у складу са Одлуком  о додатним 
облицима заштите породиља. 
 
8) глава 3.01, Програм 11 социјална и дечја заштита, Пројекат 0901-0020 Субвенционисање цена комуналних 
услуга, функционална класификација 630-водоснабдевање, позиција 82/0,ек.кл.472- Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета - износ од 600.000,00 динара по Решењима Одељења за општу управу и друштвене делатности у складу 
са Одлуком Скупштине општине о субвенцијма за умањену цену воде  појединим социјалним категоријама 
становништва а позиција 83/0 износ од 250.000,00 динара -интервентно снабдевање водом цистернама по 
субвенционисаним ценама на основу Одлуке скупштине о субвенционисању интервентне доставе воде. 
 
9) износ од 1.200.000,00 динара,глава 3.01, Програм 3 локални економски развој, ПА 1501-0002 унапређење 
привредног амбијента, функционална класификација 411-Општи економски и комерцијални послови,позиција 
86/0,ек.кл.423-Услуге по уговору-по уговору са Агенцијом за регионални развој Колубарског округа који 
потписује председник општине у складу са Одлуком о оснивању Агенције 
 
10) износ од 3.000.000,00 динара,раздео 3, глава 3.01, Програм 12 примарна здравствена заштита, Пројекат 1801-
0020 вантелесна оплодња,  функција 760-здравство некласификовано на другом месту, позиција 87/0, економска 
класификација 472–накнаде за социјалну заштиту из буџета по Решењима Одељења за општу управу и друштвене 
делатности а на основу Програма за финансирање вантелесне оплодње који доноси Општинско веће општине 
Лајковац. 
 
11)  износ од 32.000.000,00 динара Раздео 3. Општинска управа, глава 3.02, Програм 2 - Комунална делатност, ПА 
0601-0001 водоснабдевање, функција 630-водоснабдевање, позиција 94/0, економска класификација 451-
субвенције јавним нефинансијским предузећима –по Програму коришћења  субвенција ЈП „Градска чистоћа“ 
Лајковац за плаћање воде ЈКП „Колубара“ Лазаревац по месечним обрачунима , за покриће губитака воде 
насталих у водоводној мрежи по Уговору о регулисању односа водоснабдевања општине Лајковац из водоводног 
система Непричава бр.352/10/I-2011 од 17.03.2011.године  
 
12)  износ од 5.850.000,00 динара, раздео 3,глава 3.02, Програм 2 -Комунална делатност, ПА 0601-0014 остале 
комуналне услуге функционална класификација 660-послови становања и заједнице некласификовани на другом 
месту,позиција 95/0,ек.кл.451-Субвенције јавним нефин.предузећима и орг.по Програму коришћења субвенција и 
Програму пословања ЈП „Лајковац услуге“ Лајковац за 2016. годину. 
 
13)  износ од 2,000,000.00 динара -раздео 3, глава 3.02. - Центар за социјални рад, Програм 11- социјална и дечја 
заштита, ПА 0901-0001 социјалне помоћи функција 070-Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту, позиција 100/0, економска класификација 463–Трансфери осталим нивоима 
власти, једнократне помоћи по Решењима Центра за социјални рад на основу Одлуке о правима и услугама 
социјалне заштите 
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14) износ од 1.222.000,00 динара-  Раздео 3. Општинска управа – глава 3.02, Програм 11 - социјална и дечја 
заштита, ПА 0901-0005 функција 090-социјална заштита некласификована на другом месту, позиција 101/0 
економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама – Општински одбор Црвеног крста - на 
основу  Програма Црвеног крста на који сагласност даје Општинско веће.Међусобни односи се регулишу 
уговором који потписује председник Општине. 
 
15) износ од 1.000.000,00 динара -раздео 3, глава 3.02. - Центар за социјални рад, Програм 11 - социјална и дечја 
заштита, Пројекат Ђачка кухиња 0901-0021 социјалне помоћи, функција 070-Социјална помоћ угроженом 
становништву некласификована на другом месту, позиција 102/0, економска класификација 463–Трансфери 
осталим нивоима власти, социјална помоћ по Решењима Центра за социјални рад на основу Одлуке о правима и 
услугама социјалне заштите 
 
16) износ од 5,500,000.00 динара -раздео 3, глава 3.02. - Центар за социјални рад, Програм 11- социјална и дечја 
заштита, ПА 0901-0022 једнократна помоћ пензионерима функција 070-Социјална помоћ угроженом 
становништву некласификована на другом месту, позиција 103/0, економска класификација 463–Трансфери 
осталим нивоима власти једнократне помоћи по Решењима Центра за социјални рад на основу Одлуке о правима 
и услугама социјалне заштите и Одлуке о висини  једнократне помоћи коју доноси Председник општине.  
 
17) Износ од 12.000.000,00динара Раздео 3. Општинска управа глава 3.02, Програм 0901 Социјална и дечија 
заштита,Пројекат 0901- 0023- Превоз деце у средњу школу, функционална класификација 920 средње образовање, 
позиција 104/0  економска класификација 463-тренсфери осталим нивоима власти-по Одлуци о бесплатном 
превозу ученика Средње школе. 
  
18) износ од  3.000,000.00 динара -Раздео 3. Општинска управа, глава 3.02, Програм 13 - развој културе, ПА 1201-
0001функционисање локалних установа културе функција 820 Услуге културе и 840-Верске и остале услуге 
заједнице,позиција 105/0 ек.класификација 463 трансфери осталим нивоима власти,107/0 и 108/0 
ек.класификација 481 дотације невладиним организацијама-буџетска средства намењена подршци пројектима 
субјеката у култури од чега : 
         -износ од 2.250.000,00 динара по конкурсу који спроводи Општинско веће на основу Правилника о начину, 
критеријумима и мерилима за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета 
општине ЛајковацМеђусобни односи регулишу се уговорима које потписује Председник општине. 
      -износ од 750.000,00 динара за изузетно финансирање пројеката субјеката у култури без конкурса у току 
године о чему,на основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у области културе 
који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Лајковац одлучује Општинско веће. Међусобни односи 
регулишу се уговорима које потписује Председник општине. 
19) износ од  1.000,000.00 динара -Раздео 3. Општинска управа, глава 3.02, Програм 13 развој културе, ПА 1201-
0001функционисање локалних установа културе функција 840-Верске и остале услуге заједнице, позиција 109/0 
економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама- буџетска средства намењена подршци 
пројектима удружења (невладине организације и друга удружења). По правилнику о  расподели буџестких 
средстава намењених програмима удружења и верских заједница,  конкурс спроводи Општинско веће. Међусобни 
односи регулишу се уговорима које потписује Председник општине. 
 
20) износ од 5.000.000,00 динара Раздео 3 –Општинска управа , глава 3.02, Програм 13 развој културе,ПА 1201-
0001функционисање локалних установа културе функција 840-верске и остале услуге заједнице,позиција 
110/0,ек.кл. 481-Дотације невладиним организацијама- по конкурсу 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.  Међусобни односи регулишу се 
уговорима које потписује Председник општине. 
 
21) износ од 20.000,000.00  динара - Раздео 3. Општинска управа – глава 3.02, Програм 14 Развој спорта и 
омладине, ПА 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама удружењима и саветима, функција 810-
Услуге рекреације и спорта, позиција 111/0, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама- 
по Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта од 
чега: 
- 19.000.000,00 динара - за финансирање годишњих програма спортских организација на предлог Спортског савеза 
општине Лајковац 
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 - 300.000,00 - за реализацију посебних програма по јавном позиву  
 - 700.000,00 - за изузетно одобрење програма у току године  од стране Општинског већа. 
 
22) износ од 11.000.000,00 динара-раздео 3, глава 3.02, Програм 12 -Примарна здравствена заштита, Пројекат 
1801-0021 унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац, функција 760 здравство 
некласификовано на другом месту позиција 117/0 економска класификација 464 Дотације организацијама 
обавезног социјалног осигурања, на основу Програма унапређења квалитета здравствене  заштите становништва 
општине Лајковац.Међусобни односи са Домом здравља се регулишу уговором који потписује председник 
Општине.  
 

Члан 32. 
 
              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 33. 
 

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. 
 
 

Члан 34. 
 

            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 14. 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 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 35. 
 
         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("Сл.гласник РС", бр. 21/2014) 
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Члан  36. 
 

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 37. 
 
 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 38. 

 
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 39. 
 

           Приходи и примања буџета општине уплаћују се преко уплатних рачуна јавних прихода. 
           Расходи и издаци органа,  установа и јавних предузећа 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 40. 
  

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 мет 

 
Члан 41. 

 
 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 42. 
 

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 43. 
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 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 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 2016. години само у складу са 
чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, 
односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања. 

За превазилажење проблема неликвидности током 2016. године, могу се корисницима буџета позајмљивати 
средства са консолидованог рачуна трезора Општине Лајковац, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.  

Уколико на крају 2016. године због неостварења прихода позајмица са консолидованог рачуна трезора не 
буде враћена, може се пренети у наредну годину 

 
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 2016. године, 
сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2016. години, која су овим корисницима пренета у 
складу са Одлуком о буџету општине Лајковац за 2016. годину. 
Члан 48. 
 Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2016.години обрачунату исправку вредности 
нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе 
средстава за рад. 
 

Члан 48. 
 
 Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари 
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којим управљају други корисници јавних средстава ,осим јавних предузећа и организација за обавезно социјално 
осигурањене, у 2016.години, намирују само трошкове по том основу. 
 Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник који 
управља јавним средствима врши  плаћање, а затим директни односно индиректни корисник из става 1. овог 
члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода. 
 Рефундација из става 2.овог члана начином извршавања расхода, у складу са Законом о буџетском 
систему. 
         Директни и индиректни корисници буџетских средстава буџета општине Лајковац и   други корисници 
јавних средстава који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају директни или индиректни 
корисници буџета користе пословни простор и става 1 овог члана по плану који доноси Општинско веће,по 
захтевима корисника 
         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 планом  који доноси Општинско веће,по захтевима 
корисника. 
 
 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 49. 
 

Учешће Општине у свим постојећим и  потенцијалним капиталним пројектима министарства Владе 
Републике Србије и других нивоа власти за инвестиције у 2016.планирају се на позицијама ЈП ''Дирекција за 
уређење и изградњу општине Лајковац''.Средства ће бити трошена са позиције ЈП ''Дирекција за уређење и 
изградњу општине Лајковац''  

Овлашћује се ЈП ''Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац''да може на реализовати потписане 
уговоре Општина Лајковац – министарстава Владе Републике Србије(друга институција вишег нивоа власти) – 
извођач радова уколико не буде постојала могућност да буде један од потписника уговора. 
 
 

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 2016. 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 доставити Министарству финансија и објавити у ”Службеном гласнику општине Лајковац”. 
 

Члан 52. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу  даном  доношења, објавиће се у „Службеном гласнику општине Лајковац“ 
Лајковац. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број 06-109/15-II од 25.12.2015. године 

 
            
 СЕКРЕТАР         ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ       СКУПШТИНЕ OПШТИНЕ 
          Горан Илић           Јагош Лончар 
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Об р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Лајковац за 2016. 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 и 103/2015)  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), 
                    
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Одељење за буџет и финансије 

  
      
 
Руководилац одељења                                                                                               Начелник  
  за  буџет и финасије                                                                                општинске управе 
   Татијана Панић                                                                                      Живота Молеровић 
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7. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  
  

 



2015 451.995.200

2016 17.254.000
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2015 23.605.300
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8.ПРОПИСИ КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ДЕЛОКРУГ РАДА 
ОРГАНА ОПШТИНЕ 

 

Делокруг рада органа општине Лајковац утврђује се: Законом о локалној самоуправи ("Сл. гл. 
РС", бр. 129/07), Статутом општине Лајковац ("Сл. гл. општине Лајковац", бр. 11/08), 
Пословником о раду Скупштине општине Лајковац ("Сл. гл. општине Лајковац", бр. 14/08), 
Пословником о раду Општинског већа општине Лајковац ("Сл. гл. општине Лајковац", бр. 
12/08) и Одлуком о Општинској управи општине Лајковац ("Сл. гл. општине Лајковац", бр. 
14/08). 

1. Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС", бр. 129/07, 83/14), 
2. Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и ''Сл.гл. РС'', 

бр.30/10), 
3. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гл. РС", бр. 120/04, 

54/07, 104/09 и 36/10), 
4. Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 

108/13, 142/14 и 68/15), 
5. Закон о локалним изборима ("Сл. гл. РС", бр. 129/07, 34/10, 54/11), 
6. Закон о привредним друштвима ("Сл. гл. РС", бр. 36/11, 99/11, 83,14, 5/15), 
7. Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гл. РС", бр. 34/01, 

62/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14), 
8. Закон о финансирању политичких активности ("Сл. гл. РС", бр. 43/11, 123/14), 
9. Закон о агенцији за борбу против корупције ("Сл. гл. РС", бр. 97/08, 53/10 и 66/11, 67/13, 

112/13, 8/15), 
10. Закон о јавним службама ("Сл. гл. РС", бр. 42/91,71/94,79/05, 83/14), 
11. Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 119/2012, 116/2013, 44/2014), 
12. Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/94, 52/11, 99/11), 
13. Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр. 24/11), 
14. Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гл. РС", бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 

68/15), 
15. Закон о култури ("Сл. гл. РС", бр. 72/09), 
16. Статут општине Лајковац ("Сл. гл.општине Лајковац", бр. 11/08), 
17. Пословник о раду Скупштине општине Лајковац ("Сл. гл. општине Лајковац", бр. 

14/08), 
18. Пословник о раду Општинског већа општине Лајковац ("Сл. гл. општине Лајковац", 

бр. 12/08), 
19. Одлука о Општинској управи општине Лајковац ("Сл. гл. општине Лајковац", бр. 

14/08), 
 

Органи општине Лајковац поступају у оквиру овлашћења утврђених у наведеним прописима 
као и у бројним другим прописима који регулишу поједине области из њихове надлежности. 
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9. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА И ЊИХОВОЈ ВРЕДНОСТИ 
 

(вредност је утврђена 31.12.2014. године) 
 

1. Пословне зграде и други објекти 2.051.529.647,74 
2. Административна опрема 9.687.937,83 

3. Опрема за јавну безбедност 129.313,05 
4. Земљиште 1.177.488.565,29 

5. Нефинансијска опрема у припреми - 
6. Опрема за саобраћај 1.796.087,13 

7.Остала нематеријална имовина 52.866.889,41 
Укупна вредност 

у завршном рачуну за 2014. год 
3.293.498.440,45 дин. 
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10. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ИЗЈАВЉИВАЊЕ ЖАЛБИ 
 
 

Поступак пред надлежним органом Општинске управе покреће се по службеној дужности 
или поводом захтева странке. Надлежни орган ће покренути поступак по службеној дужности 
када то одређује закон или други пропис и када утврди или сазна да с обзиром на постојеће 
чињенично стање треба покренути поступак ради заштите јавног интереса. У управним 
стварима у којима је по закону или природи ствари за покретање и вођење поступка потребан 
захтев странке, орган може покренути и водити поступак само ако постоји такав захтев. Уз 
захтев странка подноси потребне доказе за решавање конкретне управне ствари. 
Заинтересована лица своје захтеве упућене органима Општине предају на шалтеру општинске 
писарнице , у приземљу зграде Општине. 

 
Службено лице које води поступак, пре доношења решења, мора утврдити све одлучне 
чињенице и околности које су од значаја за доношење решења и странкама омогућити да 
остваре и заштите своја права и правне интересе, у скраћеном или у посебном испитном 
поступку, које прописује Закон о општем управном поступку. 

 
На основу одлучних чињеница утврђених у поступку орган надлежан за решавање доноси 
решење о управној ствари која је предмет поступка. Рок за доношење решења, ако није 
потребно спровести посебан испитни поступак, је месец дана од дана подношења захтева, а у 
осталим случајевима два месеца, ако посебним законом није прописан краћи рок (надлежни 
органи и службе доносе одговарајућа акта, било општа или појединачна, издају уверења, дају 
бесплатне информације, а све у оквиру својих надлежности прописаних законом, Статутом 
општине и одлукама Скупштине општине. 

 
Законом о локалној самоуправи прописано је да Општина, као локална самоуправа, обавља 
послове из изворног делокруга, а поред тих послова Општини се законом може поверити 
обављање одређених послова из оквира права и дужности Републике. У складу с тим 
одредбама регулисано је и изјављивање жалби против аката органа и служби Општине, тако 
да по жалбама против аката донетих из изворног делокруга Општине решава Општинско 
веће, а по жалбама против аката донетих из оквира послова који су Општини поверени, 
одлучују надлежна Министарства. 

 
Жалба против првостепеног решења подноси се у року од 15 дана од дана достављања 
решења, а предаје се непосредно или шаље поштом органу који је донео првостепено 
решење. У жалби се мора навести решење које се побија, означити назив органа који га је 
донео, као и број и датум решења. Довољно је да жалилац у жалби изложи у ком је погледу 
незадовољан решењем, али жалбу не мора посебно образложити. У жалби се могу износити 
нове чињенице и докази, али је жалилац дужан да образложи због чега их није изнео у 
првостепеном поступку. 
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11.ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ ОПШТИНА ПОСЕДУЈЕ И НАЧИН И 
МЕСТО ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 
 

Поступајући на основу закона и пратећих подзаконских аката, у органима општине Лајковац 
чувају се носачи информација (поједини се чувају и трајно). На писарници  Општинске 
управе, врши се пријем предмета, завођење, развођење, воде деловодници, експедиција 
архивирање захтева, поднесака и других предмета. Од 01.01.1996. године у писарници се води 
компјутерска евиденција свих предмета. 
 
Највише документације која настаје у раду органа Општине је у папирној форми и исти се по 
завршеном поступку, као писани архивирани документи, чувају у архиви Општинске управе, 
за орган, одељење и др. Који су били надлежни да обраде одређени предмет. Поједини акти се 
чувају и у електронској форми. Свршени (архивирани) предмети, евиденција о предметима и 
остали регистратурски материјал, настали у периоду од 1971. до данас, налазе се у писарници 
и архиви у згради општине. Архивска грађа која је настала пре 1971. године предата је 
Историјском архиву у Ваљеву, а део је и уништен после добијене писане сагласности Архива. 

 
Град издаје и „Службени гласник општине Лајковац“, у којем се објављују поједина општа и 
појединачна акта, које доносе органи Општине. Исти се чувају у Служби за скупштинске 
послове, а достављају се и свим руководиоцима Одељења и служби, одборницима Скупштине 
општине, члановима Општинског већа као и директорима предузећа и установа чији је 
оснивач Општина. 

 
Оригинали аката, записници и други материјали са седница Скупштине општине, чувају се у 
Служби за скупштинске послове и архиви Општине. 

 
Документација Општинског већа се чува у Служби за послове Општинског већа и у архиви 
Општине. 

 
Евидентирање, чување, класификовање и архивирање носача информација се врши у складу 
са одредбама Закона о културним добрима („Сл. Гл. РС“, бр. 71/94, 52/11, 99/11), Уредбе о 
канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. Гл. РС“, бр. 80/92), Уредбе о 
категоријама регистратурског материјала и роковима чувања („Сл. Гл. РС“, бр. 44/93), 
Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. Гл. РС“, бр. 10/93, 14/93). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Информатор о раду органа Општине Лајковац  

246 
 

12. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

1. Поступак 
 

Тражилац информације може бити сваки грађанин и правно лице. 
 

Тражилац права на информацију има право на слободан приступ информацијама од јавног 
значаја које настају у раду или у вези са радом органа општине Лајковац (Скупштине 
општине, председника Општине, Општинског већа и Општинске управе), а у циљу 
остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја. 

 
Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја тражилац 
информације може поднети: 

 у писaној форми, на адресу: Општина Лајковац, Лицу овлашћеном за поступање по 
захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, 14224 Лајковац, Ул. 
Омладински трг бр.1 или лично предати захтев на писарници Општинске управе, у 
приземљу зграде Општине, 

 усмено, у записник, Лицу овлашћеном за поступање по захтевима за приступ 
информацијама од јавног значаја, Лајковац, Ул. Омладински трг бр.1, II спрат, 
канцеларија бр. 209, у времену од 7,00 до 15,00 сати, 

 електронском поштом - e-mail: оpstauprava@lajkovac.org.rs. 
 

Одштампани обрасци за подношење захтева се налазе на писарници Општинске управе, у 
приземљу зграде Општине. 

 
Захтев мора садржати: 
- назив органа власти 
- име, презиме и адресу тражиоца информације, 
- што прецизнији опис информације која се тражи. 

 
Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. 

Тражилац не мора навести разлоге за захтев. 

Тражилац од органа власти може да захтева: 
- обавештење да ли поседује тражену информацију, 
- да му омогући увид у документ који садржи тражену информацију, 
- да му изда копију тог документа, 
- да му достави копију документа поштом или на други начин. 

 
Образац захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја 

 
................................................................................................................................................................................ 

назив и седиште органа коме се захтев упућује 
 

ЗАХТЕВ 
за приступ информацији од јавног значаја 

 
 На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник 
РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, и 36/10), од горе наведеног органа захтевам:*  
 

- обавештење да ли поседује тражену информацију, 

mailto:?pstauprava@lajkovac.org.rs
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- увид у документ који садржи тражену информацију 
- копију документа који садржи тражену информацију, 
- достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 

 поштом 
електронском поштом 
факсом 
на други начин:***............................................................................................................................................................................ ...... 
 
 Овај захтев се односи на следеће информације: 
......................................................................................................................................................................................................... .......... 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене 
информације) 
 

................................................................... 
Тражилац информације/Име и презиме 

 
У .................................           ................................................................... 
            адреса 
дана ............ 201.... године       ................................................................... 
           други подаци за контакт 
          ................................................................... 
            потпис 
 
.................................................................................. 
*У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите 
** У кућици означити начин достављања копије докумената 
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате 
 
  

2. Поступање по захтеву 
 

Орган власти је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема 
захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који 
садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. 

 
Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за 
заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља 
становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те 
информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да 
му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева. 

 
Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана 
пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ 
који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је 
да о томе, најкасније у року од 7 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца и одреди 
накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће 
тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи 
тражену информацију, издати му, односно упутити копију тог документа. 

 
Право на увид у документацију која се чува у архиви општине Лајковац могуће је остварити 
подношењем писаног захтева са тачним навођењем врсте и назива документа у који се жели 
остварити непосредни увид. 

 
3. Накнада 

 
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. 

 
Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати 
накнаду нужних трошкова израде те копије. Код упућивања копије документа наплаћују се и 



 
 

Информатор о раду органа Општине Лајковац  

248 
 

трошкови упућивања. 
 

Влада Републике Србије је прописала Трошковник којим је утврдила висину нужних 
трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја и 
на основу кога се обрачунавају трошкови за издавање копије документа који садржи тражену 
информацију као и трошкове упућивања исте ("Сл. гласник РС", бр. 8/06). 

 
Копија документа по страни: 

на формату А3 6 динара 
на формату А4 3 динара 

Копија докумената у електронском запису: 
дискета 20 динара 

CD 35 динара 
DVD 40 динара 

копија документа на аудио касети 150 динара 
копија документа на аудио-видео касети 300 динара 

претварање једне стране документа из физичког у 
електронски облик 

30 динара 

упућивање копије документа трошкови се обрачунавају 
према редовним  износима 
у ЈП ПТТ Србије 

 

Уколико висина нужних трошкова за издавање копије документа на којима се налазе 
информације од јавног значаја прелази износ од 500,00 динара, тражилац информације је 
дужан да пре издавања информације положи депозит у износу од 50% од износа нужних 
трошкова према наведеном трошковнику. 

 
Тражиоц информације се може ослободити плаћања нужних трошкова, ако висина нужних 
трошкова не прелази износ од 50,00 динара, а посебно у случају достављања краћих 
докумената путем електронске поште или телефакса. 

 
Уплата се врши на текући рачун број: 840-742328843-30 
с позивом на број 30-055, по моделу 97 

 
Сврха уплате: Накнада нужних трошкова за издавање копија докумената на којима се налазе 
информације од јавног значаја 

 
Ослобођени су од обавезе плаћања накнаде за издавање копије документа који садржи 
тражену информацију: 

- новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, 
- удружења   за   заштиту   људских   права,   када   копију   документа   захтевају   ради 

остваривања циљева удружења, 
- сва  лица,  када  се  тражена  информација  односи  на  угрожавање,  односно  заштиту 

здравља становништва и животне средине, 
осим у случајевима ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или 
на интернету. 

 
4. Жалба 

Изјављивање жалбе: Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности 

 
Рок за жалбу: 15 дана од дана достављања решења органа власти 
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Адреса  Повереника:  Повереник  за  информације  од  јавног  значаја  и  заштиту података  о 
личности 

Ул. Светозара Марковића 42 
11000 Београд 

 
 
 

Адреса  за  пошту:  Повереник  за  информације  од  јавног  значаја  и  заштиту  података  о 
личности 

Ул. Немањина бр. 22-26 
11000 Београд 

 
 
 
 
 
 

4.1. ОБРАЗАЦ ЗА ЖАЛБУ: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ЖАЛБА ПРОТИВ ОДЛУКЕ ОРГАНА ВЛАСТИ КОЈОМ ЈЕ 

ОДБИЈЕНИЛИОДБАЧЕНЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 
 

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
 
 

Београд 
Немањина 22- 

26 
 

Ж А Л Б А 
 

(............................................................................................................................ 
....................................................................................................................) 

Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца) 
 

против решења-закључка 
(..............................................................................................................................................), 

(назив органа који је донео одлуку) 
број.................................... од ............................... године. 

 
Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној форми са 

елементима одлуке), супротно закону, одбијен-одбачен је мој захтев који сам поднео/ла-упутио/ла 
дана ............... године и тако ми ускраћено-онемогућено остваривање уставног и законског права на 
слободан приступ информацијама од јавног значаја. Oдлуку побијам у целости, односно у делу 
којим...................................................................................................................................................................... 
.... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
........ јер није заснована на Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу, поништи одлука 
првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им информацији/ма. 

Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја. 
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У ............................................, 
 

 
 

дана ............201... године 

..................................................................... 
подносилац жалбе / име и презиме 

 
..................................................................... 

адреса 

 

.................................................................... 
 
 
 
 
 

Напомена: 

 
 

други подаци за контакт 
 

................................................................... 
потпис 

 У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење), назив органа који 
је одлуку донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да жалилац наведе у жалби у ком погледу 
је незадовољан одлуком, с тим да жалбу не мора посебно образложити. Ако жалбу изјављује на 
овом обрасцу, додатно образложење може посебно приложити. 

 Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој  предаји-упућивању 
органу као и копију одлуке органа која се оспорава жалбом. 

 
 
 

ЖАЛБА КАДА ОРГАН ВЛАСТИ НИЈЕПОСТУПИО/ нијепоступиоуцелости/ ПОЗАХТЕВУ 
ТРАЖИОЦА У ЗАКОНСКОМ РОКУ (ЋУТАЊЕ УПРАВЕ) 

 
Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 

 

 
 

Београд 
Немањина 22-26 

 
У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја подносим: 

 
Ж А Л Б У 

против 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

( навести назив органа) 
 

због тога што орган власти: 
није поступио / није поступио у целости /  у законском року 

(подвући због чега се изјављује жалба) 
 

по мом захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео том органу 
дана ….................... године, а којим сам тражио/ла да ми се у складу са Законом о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја омогући увид- копија документа који садржи информације о /у вези 
са : 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

(навести податке о захтеву и информацији/ама) 
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На  основу  изнетог,  предлажем  да  Повереник  уважи  моју  жалбу  и  омогући  ми  приступ 
траженој/им информацији/ма. 

Као доказ , уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу власти. 
Напомена: Код жалбе  због непоступању по захтеву у целости, треба приложити и добијени 

одговор органа власти. 
 

 
 

............................................................ 
подносилац жалбе / име и презиме 

 
.............................................................. 

адреса 
.............................................................. 

други подаци за контакт 
 
 
 
 
 

У................................., 
дана ............ 201....године 

............................................................ 
потпис 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕР ПРЕДЛОГА СТРАНКЕ ЗА 
ПРИНУДНО ИЗВРШЕЊЕ РЕШЕЊА ПОВЕРЕНИКА 

 
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 

 

Београд 
Немањина 22- 

26 
 
 
 

У складу са чланом 264.ст.2. Закона о општем управном поступку, у вези са чланом 28.ст.2. 
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, подносим: 

 
ПРЕДЛОГ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНОГ ИЗВРШЕЊА 
 

 
 

Решења Повереника, број: од године, по коме орган власти (навести назив 
органа)....................................................................................................  није поступио: 

 
1) у целости 
2) у делу којим је наложено да ми се доставе следеће 

информације:............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
............... 



 
 

Информатор о раду органа Општине Лајковац  

252 
 

 
Као доказ да ми орган није омогућио приступ тј. увид, односно да ми није доставио све информације, 
прилажем добијени одговор, односно копије докумената (или дугог носача информација) које ми је 
орган доставио. 

 
Како је истекао рок у коме је орган власти био дужан да поступи по решењу Повереника, предлажем 
да Повереник, у складу са својим законским овлашћењима спроведе поступак админстративног 
извршења напред наведеног решења и омогући ми добијање тражених информација. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

презиме 
подносилац предлога / име и 

 

У , 
 
 
 
 

дана 201 године 
адреса 

 
 
 
 

подносилац 
други подаци за контакт које 

жели да да за потребе овог поступка 

 
 
 

потпис 
 
 
 
 

Списак најчешће тражених информација од јавног значаја 
 

Информација од јавног значаја је информација којом располаже орган јавне власти, настала у 
раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се 
на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна. Из делокруга рада органа Општине 
Лајковац, најчешће су тражене информације о законитом и наменском коришћењу средстава 
буџета општине, јавним набавкама уговорима закљученим по спроведеном поступку ЈН, 
коришћењу службених возила, зарадама и дневницама функционера, броју запослених, 
стручној спреми, зарадама и стимулацији запослених у Општинској управи. 
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13. ЈАВНОСТ РАДА 
 

Рад органа Општине је јаван. 
 

Јавност рада и информисање грађана од локалног значаја обезбеђује се организовањем јавних 
расправа у складу са законом, Статутом и одлукама органа Општине, издавањем билтена, 
информатора, сарадњом са медијима, презентовањем одлука и других аката јавности, 
постављањем интернет презентације, и у другим случајевима утврђеним Статутом и другим 
актима органа Општине. 

 
Јавност рада се може ограничити или искључити само у случајевима прописаним законом. 

 
1. Јавност рада Скупштине општине 

 
Седнице Скупштине и њених радних тела су јавне. 

 
Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна због разлога 
безбедности и одбране земље и других посебно оправданих разлога који се констатују пре 
утврђивања дневног реда. 

 
Скупштина, на образложени предлог председника Скупштине, сталног радног тела, 
Општинског већа и најмање једне трећине одборника, може одлучити да седница не буде 
јавна због разлога безбедности и других разлога утврђених законом који се констатују пре 
утврђивања дневног реда. 
О предлогу из става 1. овог члана Скупштина одлучује без расправе. 

 
Седници Скупштине имају право да присуствују и грађани, представници њихових удружења 
као и друга заинтересована лица под условом и у броју који неће ометати рад седнице. 
У случају да не постоји могућност да сви заинтересовани присуствују седници Скупштине, 
председник Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство седници, полазећи од 
интереса пријављених за тачке на дневном реду, осим када се седница одржава без присуства 
јавности. 

 
Представници  средстава  јавног  информисања  имају  право  да  присуствују  седницама 
Скупштине и њених радних тела ради обавештавања јавности о њиховом раду. 
Представницима средстава јавног информисања обезбеђују се потребни услови за праћење 
рада на седницама Скупштине и њених радних тела. 
Скупштина може да одлучи да представници средстава јавног информисања присуствују 
седници и кад се на њој претреса неко питање без присуства јавности. За јавност, о тим 
питањима дају се само она обавештења о којима се Скупштина изјасни. 

 
Радио-станице  и  телевизијске  станице  могу  преносити  ток  седнице  Скупштине  која  је 
отворена за јавност. 

 
Председник Скупштине може да изда службено саопштење за средства јавног информисања. 
Конференцију за штампу, у вези са питањима која разматра Скупштина, може да одржи 
председник  Скупштине,  заменик  председника  Скупштине  или  одборник  кога  овласти 
Скупштина, а председник радног тела Скупштине о питањима из надлежности тог радног 
тела. 
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Ради стварања услова за информисање јавности, представницима средстава јавног 
информисања обезбеђују се потребни услови за праћење рада на седницама Скупштине и 
њених радних тела. 

 
2. Јавност рада Општинског већа 

 
Рад Већа доступан је јавности. 
За јавност рада одговоран је председник Већа. 

 
Јавност рада Већа обезбеђује се нарочито: 
-обавештавањем јавности о раду и донетим актима; 
-обезбеђивањем услова за изјашњавање грађана о раду Већа; 
-учешћем грађана или стручне јавности у поступку припреме и доношења појединих одлука и 
других аката чији је предлагач, односно доносилац Веће. 
Веће обавештава јавност о свом раду и донетим актима, као и о значајнијим питањима која 
разматра или ће разматрати – присуством средстава јавног информисања седницама Већа, 
давањем саопштења за јавност, одржавањем конференција за штампу, давањем интервјуа, 
објављивањем информација путем интернета и на други погодан начин. 
Приликом разматрања појединих питања, Веће на седници одређује начин на који ће о томе 
бити обавештена јавност. 
У циљу обавештавања јавности о раду Већа и његових радних тела, на интернет презентацији 
органа Општине објављују се: 
-обавештење о времену и месту одржавања седнице Већа са предлогом дневног реда, 
-одлуке  и   други   акти  донети  на  седници   Већа,  као  и   значајнији   информативни  и 
документациони материјали везани за рад Већа и његових радних тела, 
-извештаји радних тела који су поднети Већу поводом материјала које су разматрали, 
-нацрти одлука и других аката о којима се спроводи јавна расправа са обавештењем о 
одржавању јавне расправе, програмом одржавања и белешком о току јавне расправе, 
-предлози одлука и других аката које утврди Веће, за које је јавност посебно заинтересована. 
О објављивању аката из става 1. овог члана стара се председник Већа. 

 
3. Јавност рада Општинске управе 

 
Рад Општинске управе је јаван. 

 
Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација средствима јавног 
информисања, издавањем службених информација, интернет презентацијом и обезбеђивањем 
услова за несметано обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга. 

 
Начелник  Општинске  управе  даје  средствима  јавног  информисања  информације  о  раду 
Општинске управе . 

 
Начелник може овластити друго запослено лице да о раду управе или појединих Одељења, 
Служби или Одсека, даје информације средствима јавног информисања. 

 
Општинска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина представља 
државну, војну или службену тајну, у складу са законом. 

 
О ускраћивању информација или других података и чињеница одлучује начелник Општинске 
управе. 
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14.ОСТАЛИ  ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЈАВНОСТ
 РАДА ОРГАНА ОПШТИНЕ 

 

Седиште Општине Лајковац - Ул. Омладински трг бр. 1, 14224 Лајковац. 

Телефонска централа - 014/3433-329, 014/3432-760 и 014/3433-329. 

Факс - 014/3433-332 и 014/3433-196. 
 

Адреса интернет презентације – www.lajkovac.org.rs 
 

E-mail – opstauprava@lajkovac.org.rs  
 

Радно време Општине Лајковац је од 7,00 до 15,00 сати – писарнице до 
16,00 сати. 

 
 

Матични број Општине Лајковац – 07353154. Порески идентификациони број (ПИБ) - 
101343119. Број текућег рачуна - 840-133640-12, Министарство финансија - Управа за трезор, 
Лајковац, шифра са контролним бројем по моделу 97 је 30-055. 

 
 
 

Информатор о раду 
органа Општине Лајковац 

 
Издавач 
Општина Лајковац Општинска управа 

 
За издавача 
Љубица Новаковић 
начелник Општинске управе  

 
Уредник 
Љубица Новаковић 
Општина Лајковац Општинска управа 

        Септембар 2016. год. 
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