
Општинско веће општине Лајковац на седници одржаној дана 22.01.2016.године, на основу 

члана  16. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор  пројеката у области културе који се 

финансирају и суфинансирају из буџета општине Лајковац ( „Службени гласник општине 

Лајковац“ бр.9/15) и чл.9. и 61. Пословника о раду општинског већа општине Лајковац ( „Службени 

гласник општине Лајковац“ бр.12/18), донело је  

РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА  У КУЛТУРИ  КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ У 2016. ГОДИНИ 

 

I Из средстава буџета општине Лајковац за 2016.годину у износу од 3.250.000,00 динара, која су  

Одлуком о буџету општине Лајковац ( „Службени гласник општине Лајковац“ бр.12/15) опредељена за   

финансирање  и суфинансирање пројеката у култури у 2016.години,  финансираће се следећи пројекти  

 

 1.Српска православна парохија Врачевићска у Латковићу - за пројекат  ЦРКВЕНА СЛАВА - 

средства у износу од.........................................................................................................         110.000,00 динара, 

 2. Друштво воденичара Србије Маркова Црква – за пројекат –„САБОР ВОДЕНИЧАРА“ - средства 

у износу од................................................................................................................................. 70.000,00 динара, 

 3.СПЦ Општина  Марковачка у Марковаој Цркви – за пројекат ОДРЖАВАЊЕ СВЕЧАНОСТИ 

ПОВОДОМ ОСВЕЋЕЊА ЈАВНЕ ЧЕСМЕ У ЦРКВЕНОЈ ПОРТИ- средства у износу 

од................................................................................................................................................ 100.000,00 динара, 

 4.Велимир Жуњић, Лајковац – за пројекат „РОМАН ЛАЈКОВЧАНКА“ - средства у износу 

од.................................................................................................................................................100.000,00 динара, 

 5.Црквена општина Лајковачка – за пројекат „НЕГОВАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ 

НАСЛЕЂА И АФИРМАЦИЈА ДУХОВНИХ ВРЕДНОСТИ“-средства у износу 

од............................................................................................................................................... .280.000,00 динара 

 6.КУД „Железничар“ Лајковац – за пројекат „ЛАЈКОВАЦ ЧУВА НАРОДНУ ТРАДИЦИЈУ“ - 

средства у износу од..................................................................................................................490.000,00 динара 

 7.ДИА „Ваљево“ – за пројекат „ ДОКТОРИ БАНКОВИЋИ, ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ“ - 

средства у износу од..................................................................................................................380.000,00 динара 

 8.Српски Православни Манастир у Боговађи – за пројекат „ОЧУВАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ 

КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И УТВРЂИВАЊА ГРАЂАНА У ВЕРИ“ - средства у износу 

од..................................................................................................................................................290.000,00 динара 

 9. Завод за заштиту споменика културе Ваљево – за пројекат „ПРОЈЕКАТ АРХЕОЛОШКОГ 

ИСТРАЖИВАЊА И КОНЗЕРВАЦИЈА РИМСКЕ ВИЛЕ РУСТИКЕ У АНИНАМА“- средства у износу 

од...............................................................................................................................................1.000.000,00 динара 

            10. Удружење чувара српске традиције „Прела и посела“ Доња Топлица – за пројекат „ 

КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКО ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА ПУТЕВИМА СРПСКЕ ВОЈСКЕ 1914-

1918“ - средства у износу од....................................................................................................150.000,00 динара 

           11. РТВ  ГЕМ Лазаревац – за пројекат „ЛАЈКОВАЦ – ВАРОШ ЗА СУТРА“ -  средства у износу 

од..................................................................................................................................................280.000,00 динара 

          

II Подносиоци  којима  су одобрени пројекти  тачком I Решења, а није им одобрен целокупан 

износ тражених средстава, дужни су да у року од 8 дана од дана доношења Решења,  доставе усклађени 

опис Пројекта и буџет пројекта са спецификацијом трошкова. 

 

III Због неиспуњавања услова Конкурса, јер подносиоци пријава нису регистровани за област 

културе неће се финансирати пројекти чији су подносиоци „Castrum  Brodare“ Ћелије и Центар за развој 

Бачка Паланка. 

 

IV Решење доставити у даљу надлежнос и поступање Одељењу за општу управу и Одељењу за 

буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац, а примерак Решења доставити Комисији за 

спровођење поступка јавног конкурса. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-2/16-III  од  22.01.2016. године. 

                                                                 

                           ПРЕДСЕДНИК  

                                                             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                     Живорад Бојичић, дипл.правник 

 


