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1. ОСН
НОВНИ ПОДАЦ
П
ЦИ О ИН
НФОРМ
МАТОРУ
У
Информаттор органа општине Лајковац јје објављен на основ
ву чл. 39 ЗЗакона о слободном
с
приступу информацијама од јавног значчаја ("Сл. гласник
г
РС
С", бр. 1200/04, 54/07, 104/09 и
36/10) и У
Упутства за
з израду и објављиивање инфо
орматора о раду држ
жавног орггана ("Сл.
гласник РС
С", бр. 68/110).
Информаттор садржи
и податке који су одд значаја за
з садржин
ну, обим и начин осттваривања
права заин
нтересованих лица на приступ иннформацијама од јавн
ног значаја..
Информаттор издају органи
о
опш
штине Лајкковац, а свр
рха његовогг објављиввања је инф
формисање
јавности о документима и ин
нформацијаама које поседује
п
ил
ли којима располажее општина
Лајковац у оквиру делокруга сввог рада.
Овлашћен
но лице за поступањее по захтевима за при
иступ инфо
ормацијамаа од јавног значаја је
Љубица Н
Новаковић,, руководи
илац Одељ
љења за општу упрааву и друуштвене деелатности,
e-mail:
Општинскке
упрааве
опш
штине
Лајковац.
Телеф
фон:
01 4/72-760,
opstaupravva@lajkovacc.org.rs.
За тачносст и потп
пуност по
одатака у информаттору, прав
вилну израаду и објјављивање
информатора и његгово редоввно ажуриррање, одго
оворан је Живота М
Молеровић, начелник
Општинскке управе оп
пштине Лај
ајковац.
Информаттор је објаввљен и у електронск
е
кој верзији путем објављивања на веб преезентацији
општине Л
Лајковац, а заинтерессованом лиицу ће се беез накнаде омогућитии увид у Ин
нформатор
и снимити
и екектронска верзијаа Информаатора на меедиј заинтеересованогг лица, одн
носно дати
му примеррак Информ
матора, уз накнаду
н
нуужних трош
шкова.
Информаттор је први
и пут објаввљен мартаа 2006. год
дине на ин
нтернет пррезентацији
и општине
Лајковац, на адреси
и www.lajk
kovac.org.r s , под насловом "Информатоор о раду
у општине
Лајковац".
нформатор се може осстварити у згради опш
штине Лајк
ковац, Омлаадински тр
рг бр. 1, на
Увид у ин
другом сп
прату, кан
нцеларије бр.
б 207 и 209, где се може набавити и штампаана копија
информатора. Адрееса са које се мож
же преузетти електро
онска копиија инфор
рматора је
www.lajkoovac.org.rs.
Последњее ажурирањ
ње податаака објављ
љених у Информато
И
ору обављ
љено је у фебруару
2015.годинне.
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2. НАДЛЕЖНО
ОСТИ ОПШТИ
О
ИНЕ
Општина Лајковац је јединиц
ца локалнее самоупрааве у којој грађани оостварују право на
локалну саамоуправу,, непосредн
но и преко ссвојих слоб
бодно изабраних преддставника.
Општина п
преко своји
их органа, у складу саа Уставом и законом:
1.
2.
3.
4.

дон
носи програаме развоја;
дон
носи урбан
нистичке пл
ланове Опш
штине;
дон
носи буџет и завршни
и рачун;
утвврђује стоп
пе изворни
их приходаа Општинее, као и наачин и меерила за од
дређивање
виссине локалн
них такси и накнада;
5. урееђује и обеезбеђује об
бављање и развој ко
омуналних делатностти (пречиш
шћавање и
дисстрибуцијаа воде, пр
речишћавањ
ње и одво
ођење атм
мосферскихх и отпадних вода,
прооизводња и снабдеваање паром и топлом
м водом, ли
инијски гррадски и приградски
п
преевоз путникка у друмсском саобр аћају, одрж
жавање чисстоће у граадовима и насељима,
одрржавање деепонија, ур
ређивање, одржавањее и коришћ
ћење пијацца, парковаа, зелених,
реккреационихх и други
их јавних површинаа, јавних паркиралиишта, јавнее расвете,
урееђивање и одржавањ
ње гробаљ
ља и сахраањивање и др.), као
ао и орган
низационе,
маттеријалне и друге усло
ове за њихоово обављаање;
6. стаара се о одрржавању сттамбених згграда и беззбедности њиховог
њ
кооришћења и утврђује
виссину накнад
де за одржаавање стам
мбених зграада;
7. спрроводи поступак исељења бессправно усељених
у
лица
л
у сттанове и заједничке
з
проосторије у стамбеним
с
зградама;
8. дон
носи прогрраме уређеења грађеввинског зеемљишта, уређује и обезбеђује вршење
посслова уређеења и кори
ишћења граађевинскогг земљиштаа и утврђујје висину накнаде
н
за
урееђивање и коришћење
к
е грађевинсског земљишта;
9. дон
носи прогрраме и спр
роводи проојекте локаалног екон
номског раазвоја и сттара се о
унаапређењу општег
о
окви
ира за приввређивање у јединици
и локалне саамоуправе;;
10. урееђује и обезбеђује кор
ришћење ппословног простора
п
којим управвља, утврђу
ује висину
наккнаде за коришћење пословнног просто
ора и врш
ши надзорр над кор
ришћењем
поссловног проостора;
11. стаара се о заштити
з
животне
ж
срредине, до
оноси програме корришћења и заштите
при
иродних врредности и програме ззаштите жи
ивотне сред
дине, одноосно локалн
не акционе
и ссанационе планове, у складу саа стратешкким докумеентима и ссвојим инттересима и
спеецифичносттима и утвврђује поссебну накн
наду за заштиту и уунапређењее животне
среедине;
12. урееђује и обеззбеђује обаављање посслова који се односе на изградњ
њу, рехабил
литацију и
рекконструкци
ију, одржаввање, зашттиту, кориш
шћење, раззвој и упррављање ло
окалним и
неккатегорисан
ним путеви
има, као и уулицама у насељу;
н
13. уређује и обеезбеђује поссебне условве и органи
изацију ауто-такси преевоза путника;
14. урееђује и обеезбеђује ор
рганизациј у превоза у линијск
кој пловидбби који сее врши на
территорији оп
пштине, каао и одређђује деловее обале и воденог
в
прростора на којима се
моггу градити хидрограђевински оббјекти и посстављати пловни објеекти.
15. осн
нива робнее резерве и утврђује њихов оби
им и структуру, уз саагласност надлежног
н
мин
нистарстваа, ради задо
овољавања потреба ло
окалног становништваа;
16. осн
нива устаноове и оргаанизације у области основног
о
образовања
о
а, културе, примарне
здрравствене заштите,
з
физичке
ф
куултуре, спо
орта, дечјее заштите и туризмаа, прати и
обеезбеђује њи
ихово функ
кционисањее;
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17. осн
нива устан
нове у об
бласти соццијалне зааштите и прати и обезбеђује њихово
фун
нкционисањ
ње, даје дозволе
д
заа почетак рада устаанова социијалне заш
штите које
осн
нивају друуга правнаа и физичкка лица, утврђује
у
исспуњеност услова заа пружање
усллуга социјаалне зашти
ите, утврђуј
ује нормати
иве и станд
дарде за оббављање делатности
д
усттанова чији
и је осниваач, доноси прописе о правима у социјалноој заштити
и и обавља
посслове државног стараттеља;
18. оргганизује врршење послова у веези са заш
штитом кул
лтурних дообара од значаја
з
за
Општину, под
дстиче разввој културнног и уметн
ничког стваралаштва,, обезбеђује средства
за ф
финансираање и суфинансирањее програма и пројекатта у областти културе од значаја
за Општину и ствара услове за раад музеја и библиотеека и другиих установва културе
чији је осниваач;
19. оргганизује заш
штиту од елементарн
е
них и други
их већих неепогода и ззаштиту од
д пожара и
стввара условее за њихово
о отклањањ
ње, односно ублажавањ
ње њиховихх последиц
ца;
20. дон
носи основве заштите, коришћењ
ња и уређењ
ња пољопр
ривредног зземљишта и стара се
оњ
њиховом сп
провођењу, одређује еерозивна по
одручја, стара се о кооришћењу пашњака
п
и
одллучује о при
ивођењу паашњака друугој култур
ри;
21. урееђује и утвврђује нач
чин коришћ
шћења и уп
прављања изворима, јавним бу
унарима и
чессмама, утвврђује вод
допривреднне услове,, издаје водопривре
в
едне саглаасности и
воддопривредн
не дозволе за
з објекте ллокалног зн
начаја;
22. стаара се и обезбеђује
о
услове заа очување, коришћењ
ње и унаппређење по
одручја са
при
иродним леековитим сввојствима;
23. поддстиче и стара
с
се о развоју туризма на
н својој територији
т
и утврђу
ује висину
борравишне тааксе;
24. стаара се о раззвоју и унаапређењу уугоститељсства, занатсства и тргоовине, уређ
ђује радно
врееме, места на којимаа се могу обављати одређене делатностии и друге услове за
њихов рад;
25. упрравља имовином Опш
штине и ккористи средства у државној
д
сввојини и стара
с
се о
њиховом очуввању и увећ
ћању;
26. урееђује и оргганизује вр
ршење посслова у веези са држ
жањем и зааштитом домаћих
д
и
егзотичних жи
ивотиња;
27. организује врршење посл
лова правнее заштите својих
с
прав
ва и интерееса;
28. обрразује оргаане, орган
низације и службе за
з потребе Општинее и уређујје љихову
оргганизацију и рад.
29. пом
маже развоој различитих облика самопомоћ
ћи и солидаарности са лицима саа посебним
поттребама каао и са лицима која су суштин
нски у неједнаком пположају са осталим
граађанима и подстиче
п
активности
а
и пружа помоћ
п
организацијамаа инвалидаа и другим
соц
цијално-хум
манитарним
м организаацијама на својој
с
теритторији.;
30. поддстиче и поомаже разво
ој задругаррства;
31. организује сллужбу праввне помоћи грађанимаа;
32. стаара се о осстваривању
у, заштити и унапређђењу људских права и индивид
дуалних и
коллективних права
п
прип
падника нацционалних мањина и етничких
е
гр
група;
33. утвврђује јези
ике и писм
ма национаалних мањ
њина који су у служ
жбеној употреби на
территорији оп
пштине;
34. стаара се о јаавном инфо
ормисању од локалн
ног значајаа и обезбеђђује услове за јавно
инф
формисањее на српском језику и језику национални
н
их мањинаа који се користе
к
на
территорији Општине,
О
оснива
о
теллевизијске и радио станице
с
раади извешттавања на
јези
ику национ
налних мањина који
и је у Опш
штини у службеној уппотреби, као
к и ради
изввештавања на језику националнних мањин
на који нијје у служббеној употр
реби, када
таккво извештаавање пред
дставља досстигнути ни
иво мањинских праваа;
35. пррописује прекршаје за повреде оппштинских
х прописа;
3
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36. обрразује инсп
пекцијске службе
с
и вррши инспеккцијски наадзор над иизвршењем прописа
и ддругих општих аката из
и надлежн ости Општтине;
37. уређује орган
низацију и рад
р мировнних већа;
38. уређује и обеезбеђује упо
отребу имеена, грба и другог
д
обел
лежја Опш
штине;
39. обаавља и друуге пословее од непоссредног ин
нтереса за грађане
г
у складу са Уставом,
Закконом и Стаатутом;
Поред нап
пред наведеених посло
ова Општинна обавља и друге послове од ннепосредногг интереса
за грађанее и то:
1. утвврђује, напллаћује и контролише иизворне пр
риходе у скл
ладу са Закконом;
2. усттановљава јавна приззнања и доодељује нааграде оргаанизацијам
ма и поједи
инцима за
знаачајна оствварења у области приивреде, кул
лтуре, спор
рта, уметнничког ствааралаштва,
заш
штите живоотне среди
ине, образоовања и раазвоја кому
уналних деелатности, просвете,
преедузетништтва, развоја и еманциипације Општине, пр
ромоције ллокалних вредности,
в
хум
манизацијее и толеранц
ције у социијалним одн
носима.
3. саррађује са неевладиним организациијама, хумаанитарним и другим оорганизаци
ијама, ако
је тто у интересу грађана;;
4. саррађује са оп
пштинама и градовимаа других др
ржава у скл
ладу са Закконом;
5. стаара се и прредлаже меере за уређђење и одржавање спољњег
с
иззгледа стам
мбених и
поссловних обј
бјеката, зелеених површ
шина, дечји
их игралишта и објекаата јавне расвете;
6. одрређује мерее за одржаввање и урееђење локал
лних и нек
категорисанних путеваа, улица и
друугих објекаата од јавно
ог значаја заа локалну заједницу
з
;
Општина преко својјих органаа и службии врши посслове које јој поверии Републик
ка Србија.
Општина ообавља каоо поверене послове, ппоједине по
ослове инсп
пекцијског надзора.
Оштина м
може појеедине посслове из своје над
длежности поверити предузећ
ћу, месној
заједници, предузетн
нику или ор
рганизоватти јавну слу
ужбу, у скл
ладу са поссебном одл
луком коју
доноси Сккупштина општине.
о
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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

5
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3.1 СКУ
УПШТИ
ИНА ОПШ
ШТИНЕ
Скупштин
на општине је највиш
ши орган општине који
к
врши основне ф
функције локалне
л
власти,
утврђене У
Уставом, зааконом и Статутом оппштине.
Скупштин
ну општин
не чине одборници, ккоје бирају
у грађани на непосрредним изб
борима, таајним
гласањем, у складу са
с законом и Статутом
м општине.
на општинее има 35 одб
борника.
Скупштин
Одборниц
ци се бирајуу на четири
и године.
Одборникку почиње и престаје одборнички
о
и мандат по
од условим
ма и на начиин утврђен Законом.
Ако запосслени у Оп
пштинској управи
у
будде изабран за одборни
ика, права и обавезе по основу рада
мирују муу док траје његов
њ
одбо
орнички маандат.
Даном поотврђивањаа одборни
ичког манддата лици
има која је
ј именоввала, одно
осно постаавила
Скупштин
на општинее, престаје функција
ф
нна коју су им
меновани, односно поостављени.
Скупштин
на општинее, у складу са
с законом
м:
1. дон
носи Статут
ут општине и Пословнник о раду Скупштине
С
е општине;
2. дон
носи буџет и завршни
и рачун Опш
штине;
3. утвврђује стоп
пе изворних прихода Општине, као и нач
чин и мериила за одрееђивање ви
исине
локкалних таксси и накнад
да:
4. дон
носи програм развоја Општине и појединих
х делатностти;
5. дон
носи урбанистички пл
лан Општинне и уређује коришћењ
ње грађевиинског земљ
љишта;
6. дон
носи пропи
исе и друге опште актее;
7. рассписује опш
штински рееферендум и референ
ндум на дел
лу териториије Општин
не, изјашњ
њава се
о
предлози
има садржааним у гр ађанској иницијатив
и
и и утврђђује пред
длог одлууке о
сам
модоприноссу;
8. осн
нива служб
бе, јавна предузећа,
п
уустанове и организац
ције утврђ ене Статуттом општи
ине и
врш
ши надзор над
н њихови
им радом;
9. имеенује и раазрешава управни
у
и надзорни одбор, дир
ректоре јаввних предузећа, устаанова,
оргганизација и служби чији је осснивач и даје
д
сагласн
ност на њиихове стату
уте, у склааду са
закконом;
10. бирра и разреш
шава пред
дседника С
Скупштине општинеи
и заменика председни
ика Скупш
штине
опш
штине;
11. посставља и раазрешава сеекретара Сккупштине општине;
о
12. бирра и разреш
шава предсеедника Опш
штине и наа предлог пр
редседникаа Општине бира замееника
преедседника Општине
О
и чланове О
Општинскогг већа;
13. утвврђује општтинске так
ксе и друге локалне пр
риходе који
и Општинии припадају
у по законуу;
14. утвврђује накн
наду за уређивање и ккоришћење грађевинск
ког земљиш
шта;
15. доноси акт о јавном задуживању О
Општине, у складу са законом коојим се уређује јавни дуг;
д
16. проописује рад
дно време угоститељс
у
ских, тргови
инских и заанатских оббјеката;
17. даје мишљење о републи
ичком, покр
крајинском и регионал
лном простторном план
ну;
18. даје мишљење о законим
ма којима ссе уређују питања
п
од интереса
и
заа локалну самоуправу
с
у;
19. даје сагласносст на употр
ребу имена грба и дру
угог облежја Општинее;
20. обаавља и другге послове утврђене ЗЗаконом и Статутом;
С
21. пррописује рад
дно време угоститељс
у
ских, трговвинских и занатских ообјеката;
6

Информатор о раду органа општине Лајјковац

Поред напред навед
дених посслова Скуппштина оп
пштине обавља и дрруге посло
ове предви
иђене
Статутом и то:
1. раззматра извеештаје и дајје сагласноост на прогр
рам рада ко
орисника бу
буџета;
2. дон
носи одлууку о успо
остављањуу сарадње и удруж
живању са градовим
ма, општин
нама,
удрружењима и невладин
ним организзацијама;
3. дон
носи опш
шта акта којима оодређује мере
м
за одравање
о
и уређењ
ње локалн
них и
неккатегорисан
них путева, улица и дрругих објекката од јавн
ног значајаа за локалну
у заједницуу;
4. поддноси иниц
цијативу заа покретањ
ње поступка оснивања, укидањаа или пром
мене теритоорије
опш
штине;
5. осн
нива сталнаа или повреемена раднаа тела за раазматрање питања
п
из њ
њене надлеежности;
Радна телла дају миш
шљења на предлоге прописа и одлука које доносии Скупшти
ина општин
не, и
обављају ддруге послоове утврђен
не Статутом
м општинее.
Стална раддна тела суу Савети и Комисије.
К
С
Савети имаају 7 чланов
ва, Комисиије имају 5 чланова.
Савети Сккупштине су:
- Савет за буџет и фи
инансије,
- Савет за урбанизам
м, комуналн
не делатноссти и зашти
иту животне средине,
- Савет за пољоприврреду и село
о,
- Савет за друштвенуу бригу о дееци омладиину и спортт,
- Савет за националн
не мањине,
- Привредно-економски савет, који
к
има 111 чланова,
- Локални
и савет за заапошљавањ
ње општинее Лајковац,,
- Савет за здравље оп
пштине Лај
ајковац
Комисије Скупштине су:
- Комисијаа за статутаарна питањ
ња, и норматтивна акта,,
- Комисијаа за кадроввска и адми
инистративнна питања и радне одн
носе,
- Мандатн
но - имуниттетска коми
исија,
- Комисијаа за предсттавке и жалбе,
- Комисијаа за плановве СО Лајко
овац,
- Општинсска изборна Комисијаа,
- Комисијаа за именоввање СО Лајковац.
Л
Председни
ика и чланоове радних тела бира и Скупшти
ина општин
не из реда оодборника.
Изузетно зза појединаа радна тела чланови ссе могу бир
рати из ред
да грађана.
Скупштин
на општинее Лајковац има 35. од борника и то:
- 10 оодборникаа Демократсске странкее,
- 5 оддборника Демократск
Д
ке странке С
Србије,
- 7 оддборника Социјалист
С
тичке партиије Србије,
- 12 оодборникаа Српске наапредне стрранке,
- 1 саамостални одборник.
Од укупноо 35. одбоорника у Скупштини
С
општине, 9 су женее, што чинни преко 25% од укуупног
састава.
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И
ИЗВОД ИЗ ПОСЛОВ
ВНИКАО Р
РАДУ СКУ
УПШТИНЕ
Е ОПШТИ
ИНЕ ЛАЈК
КОВАЦ
("Сл
л. гласник Општине Лајковац",
Л
бр. 14/08)
V СЕДНИ
ИЦА СКУП
ПШТИНЕ
1.

Пр
рипремање и сазивањ
ње седницее
7.
Чл. 67

О припрем
мању седни
ице стара сее председниик Скупшттине, уз стр
ручну помоћ
оћ секретара Скупшти
ине.
У поступкку припрем
ме седницее, у делу ккоји се одн
носи на предлагање ддневног рееда, предсеедник
Скупштин
не сарађује са шефови
има одборниичких груп
па.
Чл. 68
8.
Седницу С
Скупштинее сазива пр
редседник Скупштин
не по потрееби, а најм
мање једном у три месеца.
м
Председни
ик Скупшттине је дуж
жан да седнницу закажее на захтев
в председниика Општи
ине, Општи
инског
већа или једне трећћине одбор
рника, у рооку од 7 дана
д
од даана поднош
шења захтеева, тако да
д дан
одржавања седнице буде
б
најкассније у рокуу од 15 дан
на од дана подношења
п
а захтева.
н закаже седницу у року из става 2 оовог члана, седницу може
Ако председник Сккупштине не
подносилац
ц захева, а председава
п
одборник кога
к
одреди
и подносиллац захтеваа.
заказати п
Подносилац захтева може поводом истог ппитања сам
мо једном сазвати
с
седнницу.
Чл. 69
9.
Председни
ик Скупшттине може одложитии седницу коју је саззвао само у случају када не поостоји
кворум поотребан за рад,
р а у дру
угим случај евима о од
длагању сед
днице одлуч
учује Скупш
штина.
Чл. 70
0.
Седница С
Скупштинее сазивају сее писаним ппутем.
Позив за сседницу сад
држи место
о, време одрржавања сееднице, и предлог
п
днеевног реда.
Позив за сседницу досставља се одборницим
о
ма најкасни
ије 3 дана пре
п дана оддржавања седнице.
с
Када постооје оправдаани разлози
и, који моррају бити об
бразложени
и, овај рок м
може бити и краћи.
Уз позив за седницуу одборниц
цима се дооставља маатеријал ко
оји се однооси на пред
дложени дневни
д
ред, и зап
писник са претходнее седнице. Изузетно,, материјал
л за седниицу се одб
борницима може
уручити непосредно пред одрж
жавање седннице и на саамој седниц
ци.
Материјалл за седни
ицу и пози
ив достављ
љају се и председник
п
ку Општинне, замени
ику предсеедника
Општине, члановимаа Општинсског већа, нначелнику Општинск
ке управе, рруководиоц
цима одељ
љења и
О
управе, каао и другим
м државним
м органимаа и службаама у зависсности
шефовимаа служби Општинске
од питањаа која се на тој седниц
ци разматраају.
Позив за сседницу Сккупштине обавезно се доставља средствима
с
а јавног инф
формисањаа.
2. Дневни ред и отварањее седнице
Члан 71.
7
Дневни реед седнице предлаже председни к Скупшти
ине на осно
ову извешттаја секретаара Скупшттине о
пристигли
им предлози
има за разм
матрање.
Кад предсседник Опш
штине сази
ива седницуу Скупшти
ине, предсеедник Опш
штине предл
лаже дневн
ни ред
седнице.
8
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Кад седни
ицу сазива Општинско
О
о веће, Опш
штинско већ
ће предлаж
же дневни рред седницее.
Кад седни
ицу сазиваа једна треећина одбоорника, јед
дна трећин
на одборниика предлаже дневн
ни ред
седнице.
Захтев заа сазивање седницее са преддложеним дневним редом сттручна Сл
лужба досставља
одборници
има.
Предложеени дневни
и ред садр
ржи све прредлоге оввлашћених предлагачча који су достављен
ни до
момента зааказивања седнице.
Уз предлооге да се од
дређена питтања и преедлози уврссте у дневн
ни ред, досттављају се предлози аката
а
(општи и п
појединачн
ни) са образзложењем, у облику у коме их Скупштина доноси.
Предлози који нем
мају каракттер општегг, односно
о појединаачног актаа, као што
о су препооруке,
извештаји
и, планови, програми и слично, пподносе се у облику у коме их Сккупштина разматра.
р
Члан 72.
7
Седдницом прредседава председниик Скупшттине, а у случају њ
његове сп
пречености или
одсутностти председаава заменик
к председнника Скупш
штине.
3. Ток
к седнице
Члан 73.
7
Пошто оттвори седн
ницу, пред
дседник Сккупштине, на основ
ву извештааја секретаара Скупш
штине,
утврђује дда ли седни
ици присусттвује довољ
љан број од
дборника за пуноважнно одлучиввање, односсно да
ли постоји
и кворум.
Утврђени кворум валлидан је до утврђивањ
ња новог.
ребно је присуство ввећине одб
борника. Ако
А се
За пуноваажан рад и одлучиваање на седдници потр
утврди даа већина ни
ије присутн
на, председдник Скупш
штине одлааже седниццу за одговварајући саат или
дан. О одллагању седн
нице одсутн
ни одборниици се обаввештавају писаним
п
пуутем.
Ако предсседник Скуупштине иззрази сумњ
њу да седни
ици не приссуствује веећина одбор
рника, налоожиће
прозивањее или преб
бројавање. Прозивка иили пребро
ојавање извршиће се и кад то затражи
з
нееки од
одборникаа. Прозивањ
ње на седни
ици врши ссекретар Сккупштине.
Члан 74.
7
Пре прелааска на утвррђивање дн
невног редаа, усваја се записник са
с претходнне седнице..
По примеддбама на зааписник не може се оттварати рассправа.
Одборникк може затрражити да му
м се за слеедећу седн
ницу припр
реми део зааписника саа седнице који
к
је
оспорио, п
под условим
ма из чланаа 97. овог П
Пословникаа.
Члан 75.
7
После усвајања записсника са пр
ретходне сееднице, при
иступа се утврђивању
у
у дневног реда.
Општинскко веће, раадна тела Скупштине
С
е, сваки од
дборник, наајмање 5%
% бирача путем грађаанске
иницијати
иве, односн
но други оввлашћени ппредлагачи
и у складу са општим
м актима Скупштине могу
предложитти да се у дневни
д
ред, поред преедложених, унесу и др
руга питањ
ња и предло
ози аката заа које
сматрају дда су хитн
ни, с тим да
д предлогг акта мора бити сач
чињен у сккладу са чланом 99. овог
Пословникка.
Предлагачч је дужан да
д хитност разматрањ
ња образлож
жи.
О предлоззима за изм
мене и допу
уне предлож
женог дневног реда нее води се раасправа.
На истој сседници нее може се више путаа износити исти пред
длог за доппуну предл
ложеног дн
невног
реда.
9
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Одборниц
ци се посеб
бно изјашњ
њавају првво о сваком
м предлогу
у за изменну и допун
ну предлож
женог
дневног рееда, и то поо редоследу
у предлагањ
ња, а затим
м о предлож
женом дневвном реду у целини.
Дневни реед се утврђуује већином
м гласова пприсутних одборника.
о
Члан 76.
7
После утвврђивања дневног реда прелаззи се на расправу
р
о појединиим тачкамаа по утврђђеном
редоследуу.
Скупштин
на може, у току сед
днице, безз расправее, извршитти измене у редосл
леду размаатрања
појединихх тачака дневног
д
реда, на ппредлог пр
редседникаа Скупштиине, свако
ог одборни
ика и
Општинскког већа.
О поднетоом предлогуу Скупшти
ина се изјаш
шњава јавни
им гласањеем.
Поводом ссваке тачкее дневног реда расправвља се док има пријав
вљених говворника.
По закључчењу распрраве о појединој тачкки предлагаач, односно
о овлашћенни представник предллагача
има правоо на завршн
ну реч, а рассправа се о истој тачкки не може поново отвворити.
Члан 77.
7
На седниц
ци Скупшттине има пр
раво да говвори сваки
и одборник, члан Опш
штинског већа,
в
предсседник
Општине, односно заменик председник
п
ка Општине, начелни
ик и заменник начелн
ника Општтинске
предлагач, односно
о
пр
редставник предлагача.
управе и п
Скупштин
на може од
длучити да о одређениим питањи
има саслуша представвнике појед
диних пред
дузећа,
јавних слуужби, орган
на и органи
изација, каоо и поједине грађане.
Нико не м
може пристуупити говорници док му председ
дник Скупш
штине то нее дозволи.
Ако преддседник Сккупштине жели да уучествује у расправи, препуштта председавање зам
менику
ика Скупшттине и изл
лази за говоорницу. Наа исти начин председдник Скупштине оствварује
председни
право на реплику. По заврш
шеном учеешћу у раасправи, пр
редседник Скупштине настављ
ља са
председаввањем седни
ицом.
На седниц
ци Скупшти
ине може да
д говори саамо учесни
ик коме је председник
п
к Скупштин
не дао реч.
Члан 78.
7
Пријава заа реч подн
носи се преедседнику С
Скупштинее чим расправа почнее и може се
с подноситти све
до њеног ззакључења.
Председни
ик Скупштине даје говорницимаа реч по ред
доследу при
ијављивањ
ња.
Председни
ик Скупштине може преко
п
реда ддати реч пр
редлагачу, односно прредставник
ку предлагаача.
Кад предсседник Скуупштине оц
цени да ће ррасправа о појединим
м питањимаа дуже трај
ајати, или кад
к је
пријављен
н већи број говорникаа, може преддложити даа се ограни
ичи трајањее говора свааког учесни
ика у
претресу, сем говорра предлаггача, односсно предсттавника пр
редлагача, секретараа Скупшти
ине и
председни
ика Општин
не и да свак
ки учесникк у претресу
у говори саамо једанпуут.
Ограничењ
ње трајањаа говора мож
же предлож
жити и свакки одборни
ик.
Кад је траајање говоора огранич
чено, преддседник Сккупштине ће
ћ у случај
ају прекораачења одрееђеног
времена оопоменути говорника да је врем
ме протекло
о, а ако оваај у току ннаредног ми
инута не зааврши
говор одуззеће му реч
ч.
Члан 79.
7
Говорник у расправи
и о истом пи
итању мож
же добити реч
р само јед
данпут.
Говорник може да добије реч по
п други пуут тек пош
што се исцр
рпи листа гговорника који
к
говорее први
пут и кадда председ
дник Скупштине оцеени да пи
итање које је на днеевном реду
у није доввољно
расправљеено.
10
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Председни
ик Општин
не, заменик председнника Општтине и секр
ретар Скуппштине у свим питаањима,
чланови О
Општинскоог већа у пи
итањима заа која су заадужени, каао и предллагач, односсно предсттавник
предлагачча, имају прраво да добију реч уввек када јее затраже, и на њих ссе не односси огранич
чење у
погледу тррајања излаагања.
Шеф одбоорничке групе који жели
ж
да изннесе став те
т групе о питању
п
којје је на дневном редуу, има
право да добије реч
ч преко рееда, с тим што не може
м
говор
рити дуже од времен
на одређен
ног за
излагање, ако је то врреме ограничено, однносно вишее од једанпу
ут о истом питању.
Шеф одбоорничке груупе дужан је
ј да нагласси да иступ
па у том сво
ојству.
Члан 80.
8
Одборниц
ци су дужни
и да поштујју достојаннство Скуш
штине.
Одборниц
ци су дужни
и да се обрааћају једнии другима саа уважавањ
њем.
Није дозвоољено кори
ишћење уввредљивих израза, ни
ити изношеење чињениица и оцен
на које се односе
о
на приватн
ни живот других
д
лицаа.
Члан 81.
8
Уколико се одборн
ник у свом
м излагањуу на седн
ници Скупш
штине уврредљиво изрази
и
о другом
д
одборникуу односно другом ли
ицу које пррисуствује седници, наводећи
н
њ
његово име или функцију,
односно п
погрешно протумачи
и његово иизлагање, одборник,
о
односно ллице на које се изллагање
односи, им
ма право наа реплику.
Уколико се увредљ
љиви изрази
и односе нна одборничку групу
у, односноо политичк
ку странкуу чији
одборници
и припадају тој одборничкој гррупи, у имее одборнич
чке групе пправо на рееплику имаа шеф
одборничкке групе.
Председни
ик Скупшттине може ускратитии право наа реплику уколико ооцени да нису испууњени
услови из става 1. и 2.
2 овог члан
на.
Реп
плика не мооже трајати
и дуже од ттри минута..
Реп
плика на рееплику нијее дозвољен а.
8
Члан 82.
Одборникку који затрражи да го
овори о поовреди овог Пословни
ика предсеедник Скуп
пштине дајје реч
чим је затрражи, а по завршеном
м излагањуу претходно
ог говорник
ка.
Одборникк је дужан да
д наведе ко
оја је одреддба овог По
ословника по његовом
м мишљењу повређен
на, да
је цитира и образлож
жи у чему се састоји п овреда, с тим што мож
же говоритти најдуже три минутаа.
медбе.
Председни
ик Скупштине је дужаан да да објјашњење поводом изр
речене прим
Ако одборрник и поссле објашњ
њења предсседника Сккупштине остане прии тврдњи да
д је Послловник
повређен, Скупштин
на ће, без пр
ретреса, одллучити о то
ом питању гласањем.
Члан 83.
8
Говорник може говоррити само о питању ккоје је на дн
невном реду.
Ако се говворник удааљи од днеевног реда,, председни
ик Скупшттине ће га оопоменути
и и позвати
и да се
држи дневвног реда. Уколико
У
од
дборник и поред опом
мене настав
ви да говорри, председ
дник Скупш
штине
ће му одуззети реч.
Говорникаа може прекинути или
и опоменутти на ред саамо председ
дник Скупш
штине.
Није дозввољено ом
метање говворника ддобацивањеем или ком
ментарисањ
њем излагаања, нити други
поступком
м којим се омета
о
слоб
бода говораа.
Председни
ик Скупшттине је дужаан да се бриине да гово
орник не бу
уде ометан у свом изл
лагању.
11
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4. Оддлучивањее
Члан 84.
8
Скупштин
на о сваком
м предлогу
у који је сттављен на дневни ред
д седнице одлучује после
п
расправе,
осим у слуучајевима у којима је овим Послловником од
дређено даа се одлучујје без распр
раве.
Председни
ик Скупшттине може одредити паузу у раду
р
седни
ице Скупш
штине да би
б се изврш
шиле
потребне кконсултаци
ије или при
ибавило миш
шљење.
Пре или п
после распрраве Скупш
штина можее одлучити
и да се појеедино питаање скине са
с дневног реда
или да се врати одгооварајућем предлагачуу на даље проучавање
п
е, измену ил
или допуну..
Члан 85.
8
ључене рассправе прел
лази се на ггласање о предлогу.
п
После закљ
О предлоггу се гласа у целини.
Ако је ставвљен аманд
дман, прво
о се гласа о амандману
у, а затим о предлогу у целини.
Члан 86.
8
Скупштин
на одлучујее већином гласова
г
приисутних одб
борника.
Изузетно оод става 1. овог чланаа, Скупштиина, већином од укупн
ног броја оддборника:
1) донооси Статут,
2) донооси буџет,
3) донооси програм развоја О
Општине и појединих делатностии,
4) донооси урбани
истичке плаанове,
5) донооси просторне плановве,
6) донооси одлуку
у о расписиввању рефер
рендума,
7) донооси одлуку
у о јавном з адуживању
у Општине,
8) донооси одлуку
у о оснивањ
њу и укидањ
њу месне зааједнице,
9) одлуучује и у др
ругим случчајевима утвврђеним зааконом и Сттатутом.
Члан 87.
8
Гласање н
на седници
и Скупштине је јавноо, осим ако
о законом, Статутом
м, овим Пословником
м или
одлуком С
Скупштине није одређ
ђено да се ггласа тајно..
Одборниц
ци гласају изјашњаваањем ''за'' предлог или
и
''проти
ив'' предлогга или се уздржавају од
гласања.
Члан 88.
8
ши дизањем
м руке или ппоименичн
но-прозивко
ом.
Јавно глассање се врш
Када се глласа дизањ
њем руке, председник
п
к Скупшти
ине прво по
озива да сее изјасне одборници
о
који
гласају "заа", затим он
ни који гласају "протиив" и најзад
д, одборниц
ци који су ууздржани.
Пребројаввање гласовва у току гласања вррши запосл
лени који обавља адм
дминистраттивно - стрручне
послове у Служби заа скупштинске пословве.
упштине.
Податке о бројању заапослени из претходнног става јаввно саопшттава предсееднику Ску
Председни
ик Скупшттине објављ
љује резулттате гласањ
ња, тако што
ш саопшттава колик
ко је одборрника
гласало ''за'', колико ''против'' и колико је било уздрж
жано и кон
нстатује да ли је предл
лог усвојен
н или
не.
Поимениччно се гласаа тако што одборниции по прози
ивци секреттара Скупш
штине изјаввљују да гласају
"за" или "п
против" или да су уздржани.
12

Информатор о раду органа општине Лајјковац

Ако предсседник Сккупштине, шеф одборрничке гру
упе или неки од одбборника изрази
и
сумњ
њу у
тачност брројања, гласање се пон
навља поим
менично – прозивком
п
.
Члан 89.
8
Скупштин
на може одллучити да гласање
г
будде тајно, наа предлог јеедног одбоорника.
Тајно глассање врши
и се на глассачким лисстићима ко
оји су исте величине,, облика и боје и овеерени
печатом С
Скупштине,, заокруживвањем ''за'' или ''проти
ив'' предлогга.
Сваки одбборник по прозивци
п
добија
д
гласаачки листи
ић.
Неважећим гласачки
им листићи
има сматраају се они из којих се
с не можее тачно утвврдити да ли
л је
одборник гласао "за"" или "проттив" предлоога, односн
но на који се начин изјјаснио.
Члан 90.
9
Тајним глласањем рукководи преедседник С
Скупштине, а помажу
у му секреттар Скупшттине и по један
ј
одборник из две најввеће одборн
ничке групее у Скупшттини.
По завршееном гласаању председ
дник Скуп штине објаављује резу
ултате глассања и констатује да ли је
предлог уссвојен или не.
5. Оддржавање реда
р
на сед
дници
Члан 91.
9
О реду на седници Скупштине стара се прредседник Скупштине
С
е.
Због поврреде реда на седниц
ци председдник Скуп
пштине мо
оже да изррекне меру
у упозорењ
ња и
одузимања речи.
Скупштин
на, на предллог председ
дника Скуппштине, мо
оже да изрекне меру уд
удаљења са седнице.
Члан 92.
9
Мера упоззорења изри
иче се одбо
орнику:
- кооји је приш
шао говорни
ици без доззволе предсседника Ску
упштине,
- кооји је почеоо да говори
и пре него ш
што је затраажио и доб
био реч,
- кооји је прекоорачио врем
ме одређенно за излагаање, ако је то
т време огграничено,
- кооји говори о питању које
к није наа дневном реду,
р
- кооји прекида говорник
ка у излагањ
њу или доб
бацује, одн
носно ометаа говорник
ка, или на други
д
начин угроожава слоб
боду говораа,
- кооји износи чињенице и оцене којје се односсе на приваттни живот ддругих лиц
ца,
- кооји употреб
бљава псовке или увреедљиве изр
разе,
- кооји другим
м поступцим
ма нарушав
ава ред на седници
с
ил
ли поступа противно одредбама овог
Пословникка.
Члан 93.
9
Мера одуззимања реч
чи изриче се
с одборниику коме јее претходно
о изречена мера упозорења, а кооји и
после тогаа чини поврреду из члаана 92. овогг Пословни
ика.
Одборникк коме је изречена мер
ра одузимањ
ња речи, ду
ужан је да се
с без одлаагања удаљи са говорн
нице,
у супротноом, председ
дник Скупш
штине мож
же да искљу
учи озвучењ
ње, а по поттреби одреди паузу.
Мера одуззимања реч
чи не односси се на прааво одборни
ика на репл
лику у даљеем току сед
днице.
Члан 94.
9
13
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Мера удаљ
љења са сед
днице изри
иче се одбоорнику који
и и после изречене
и
меере одузим
мања речи, омета
или спреччава рад на
н седници
и, не пош
штује одлукку председ
дника Скуппштине о изрицању мере
одузимања речи или
и наставља да чини дрруге прекрш
шаје у смислу члана 992. овог По
ословника, као и
у другим сслучајевима одређени
им овим Поословником
м.
Мера удаљ
љења са сееднице мож
же се изрећћи одборни
ику и без претходно
п
изречених
х мера, у сллучају
поступањаа којим се угрожава
у
физички
ф
илии морални интегритетт учесника седнице.
Одборникк може бити
и удаљен саамо са седннице на којо
ој је повред
дио ред.
Одборникк коме је иззречена мер
ра удаљењаа са седниц
це дужан је да се одмаах удаљи из сале у којјој се
одржава сеедница.
Ако предсседник Скуупштине реедовним меерама не може
м
да одр
ржи ред наа седници, одредиће кратак
к
прекид седднице, у тррајању потр
ребном да ссе успоставви ред и обеезбеде услоови за настаавак седниц
це.
Члан 95.
9
Одредбе о одржаваању реда на седницци Скупшттине, садрж
жане у чллановима 91.
9 до 94.. овог
Пословникка, примењ
њују се и наа све другее учеснике у раду седн
нице Скупш
штине.
6. Зап
писник
Члан 96.
9
О раду на седници Скупштине
С
води се запписник.
О вођењу записника стара се сеекретар Скуупштине.
Записник п
потписују председава
п
ајући Скупш
штине, секр
ретар Скуп
пштине и зааписничар.
У записник се обаавезно уно
оси: времее и место одржавањ
ња седницее; име пр
редседавајуућег и
оја су
записничаара; именаа оправдано и неооправдано одсутних одборникка; имена лица кој
присуствоовала седни
ици по пози
иву и као ггости; краттак ток седн
нице са наз
азнаком питтања о који
има се
расправљаало и одлуучивало и именима
и
гооворника; резултат
р
гл
ласања о поојединим питањима;
п
назив
свих акатаа донетих на
н седници;; изречене м
мере на сед
дници.
Председни
ик Скупштине формулише поједдине закљу
учке који сее уносе у зап
аписник.
Право на ф
формулаци
ију својих предлога
п
им
мишљења има
и и сваки
и говорникк.
Битни деллови изјавее одборник
ка, који је на седниц
ци издвојио
о мишљењ
ње, уносе се у записн
ник на
његов захттев.
Оригинал записника чува се у докумеентацији Скупштине
С
е, а препиис записни
ика достављ
ља се
одборници
има уз пози
ив за наредн
ну седницуу.
Тонски ззапис и стеннографске белешке
б
Члан 97.
9
Потпуни тток седницее Скупштине снима сее аудио тех
хником.
Тонски заапис садрж
жи комплеетан ток сседнице, односно
о
го
оворе, изјааве и извеештаје какко су
изложени,, дати или поднети.
п
Сваки говворник им
ма право да,
д на личчни захтевв, оствари увид у ттонски зап
пис са сед
днице
Скупштин
не.
Сваки говворник имаа право даа текст своог излагањ
ња, или његов део, ддобије у пи
исаном обллику,
веродостој
ојно пренет из тонскогг записа.
Секретар Скупштине стара се да се текстт излагањаа, или њего
ов део, благ
аговремено сачине и да
д се
сваком говворнику, наа његов зах
хтев, обезбееди право на
н ауторизаацију.
Тонски зап
пис служи,, по правил
лу, за рад С
Службе за скупштинск
с
ке послове..
Јавно кори
ишћење у писаном
п
об
блику излаггања, или дела
д
излагања говорниика, који јее своје излаагање
ауторизоввао, одобравва секретар
р Скупштинне.
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На седниц
ци Скупшти
ине могу сее водити и стенографске белешк
ке.
VI ПОСТ
ТУПАК ДО
ОНОШЕЊ
ЊА ОДЛУК
КА И ДРУГ
ГИХ АКАТ
ТА У СКУ
УПШТИНИ
И
1. Ак
кти које дон
носи скупш
штина
Члан 98.
9
Скупштин
на доноси: Статут, одлуку,
о
пррограм, плаан, решење, закључаак, пословник, препооруку,
друге акте у складуу са закон
ном, Статуутом и ови
им Пословником и ддаје аутенттично тумачење
прописа чи
ији је доноосилац.
2. Пр
редлагање одлуке
Члан 99.
9
Предлог оодлуке мооже да под
днесе Опш
штинско вееће, радна тела Скуупштине, сваки
с
одбоорник,
најмање 55% бирача путем грађ
ђанске иниицијативе, односно
о
др
руги овлаш
шћени пред
длагачи у складу
с
са општим
м актима Сккупштине.
Предлог оодлуке подн
носи се у об
блику у ком
ме се одлукка доноси и мора битии образлож
жен.
Образлож
жење мора да
д садржи правни
п
осннов и разло
оге за донош
шење одлууке, објашњ
њење циља који
се жели поостићи и об
бразложењее конкретнних решењаа.
Члан 100.
Општинскко веће и радна телаа Скупштиине, могу предложитти Скупшттини да пр
рихвати прредлог
одлуке у ц
целини, илли предлож
жити да Скуупштина до
онесе одлу
уку у тексту
ту измењен
ном, делом или у
целини, у односу на текст
т
који је
ј поднео ппредлагач, или да преедлог одлукке не прихввати.
Члан 101.
предлога од
длуке у Ску
упштини ппочиње извештајем иззвестиоца, потом се предлог
п
преетреса
Претрес п
у начелу, а затим у појединости
има.
Предлагачч одлуке, односно представни
п
ик предлаггача, можее, на почеетку распр
раве, да иззложи
допунско образложеење предло
ога. Он имаа право да учествује у расправии све до њееног закљуучења,
да даје објјашњења и износи сво
оје мишњењ
ње.
По окончаању расправе, предлаггач, односнно представвник предл
лагача има пправо на заавршну реч
ч.
Члан 102.
Предлагачч одлуке им
ма право да
д повуче ппредлог од
длуке пре почетка
п
глаасања о пр
редлогу одллуке у
целини.
Кад се ззаврши прретресање предлога одлуке, и кад је завршено гласање о предлож
женим
амандмани
има ако их је било, пр
релази се наа гласање о предлогу одлуке у ццелини.
Предлог оодлуке усввојен је каада га Сккупштина, према одр
редбама оввог Пословвника, изглласа у
целини.
Текст одлууке који је усвојила
у
Скупштина ппроглашавва председн
ник Скупшттине.
Члан 103.
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При предллагању друугих аката из члана 998. овог Пословника сходно сее примењују одредбе овог
Пословникка о донош
шењу одлука.
3. Ам
мандман
Члан 10
04.
Предлог заа измену и допуну предлога одллуке подносси се у обли
ику амандм
мана.
Амандман
н се подносси председн
нику Скупш
штине у писсаном обли
ику и мора бити образзложен.
Амандман
н може под
днети: Опш
штинско вееће, радна тела
т
Скупш
штине, свакки одборни
ик, најмањее 5%
бирача пуутем грађан
нске иници
ијативе, однносно другги овлашћеени предлаагачи у скл
ладу са опш
штим
актима Сккупштине.
Амандман
н се подносси пре седнице, а изуз етно на сед
дници о преедлогу којии је поднет на седници
и.
Амандман
н садржи: назив пред
длога одлууке на који
и се аманд
дман односси, текст измена
и
одн
носно
допуна прредлога у целости,
ц
об
бразложењ
ње са назнааченим разлозима за подношењ
ње амандмаана и
назив одноосно име поодносиоца амандманаа.
Пре гласањ
ња о аманд
дману о њем
му ће се оббавезно изјааснити пред
длагач одллуке, односн
но предстаавник
предлагачча.
Амандман
н са којим се
с сагласи предлагач одлуке, по
остаје састаавни део ппредлога од
длуке, и о њему
њ
Скупштин
на посебно не одлучује.
Ако се прредлагач одлуке
о
у начелу
н
не сложи са формулацијом аманндмана, предложиће нову
формулацију.
Ако подноосилац амаандмана прихвати новву формулаацију, аман
ндман посттаје саставн
ни део пред
длога
одлуке, и о њему Скуупштина по
осебно не оодлучује.
Ако подноосилац не прихвати
п
нову формуллацију, онд
да Скупшти
ина прво глласа о аман
ндману у теексту
како га је ф
формулисаао подносил
лац.
Подносилац амандмаана не мож
же подноситти више амандмана наа исти чланн предлога одлуке.
о
Члан 105.
О амандмаанима се глласа према редоследу чланова пр
редлога одл
луке на којуу се односее.
Ако је пооднето виш
ше амандмаана на истти члан пр
редлога одл
луке, прво се одлучу
ује о аманд
дману
којим се п
предлаже брисање
б
од
дредбе тогг члана, а затим о ам
мандману ккојим се предлаже
п
и
измена
целог члан
на.
О амандм
манима на одлуку од
длучује се истом већ
ћином глассова која ј е потребнаа за донош
шење
одлуке.
Прихваћен
ни амандмаани постају
у саставни ддео предло
ога одлуке.
4. Ауттентично тумачење
т
Члан 106.
Предлог заа доношењ
ње аутентич
чног тумачеења прописса чији је до
оносилац С
Скупштинаа, може под
днети
свако праввно или фи
изичко лицее.
Предлог и
из става 1. овог
о
члана подноси
п
сее у писаном
м облику и мора бити образложеен.
Скупштин
на, на предллог Општин
нског већа,, даје аутен
нтично тумачење пропписа чији јее доносилаац, по
поступку п
предвиђеноом овим По
ословником
м за доношење одлукаа.
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5. Хи
итан поступ
пак
Члан 107.
Ако за дон
ношење поојединог ак
кта постоји неодложна потреба или
и ако би недоношење таквог акта у
одређеном
м року имаало или моггло имати ш
штетне посследице по
о интересе грађана ил
ли правних лица,
односно за обављањ
ње послова из надлежнности Опш
штине, пред
длог акта м
може се изн
нети Скупш
штини
на разматррање и одлуучивање без претходнног разматтрања у радним телим
ма Скупшти
ине.
Када преддлаже хитан
н поступак
к, предлагаач акта мор
ра образлож
жити разлооге због кој
ојих тражи хитан
поступак.
Члан 108.
О предлоггу за уношеење у дневвни ред седднице акта по хитном
м поступку одлучује се
с без распрраве.
Пре гласањ
ња о том пи
итању Скуп
пштина ће ссаслушати образложеење предлаагача.
Ако Скупш
штина усвооји предло
ог да се актт разматра по хитном
м поступкуу, предлог акта
а
се унооси у
дневни редд исте седн
нице.
Скупштин
на може у току
т
седниц
це затражиити хитно мишљење
м
надлежног
н
радног тел
ла Скупшти
ине и
Општинскког већа кад
да оно нијее предлагачч.
Предлог аакта који сее доноси по
п хитном поступку мора
м
се доставити оддборницима најкаснијје до
почетка сееднице.
6. Ск
краћени пооступак
Члан 109.
По скраћеном поступ
пку одлучу
ује се без прретходне раасправе.
По скраћееном постуупку Скуп
пштина мооже одлучи
ивати о по
ојединачниим конкреттним актим
ма, у
случајевим
ма:
- п
подношењаа оставке изабраних,
и
именован
них и посттављених ллица у оргганима локкалне
самоуправве,
- поодношења оставке ил
ли истека м
мандата члаановима орггана управљ
љања пред
дузећа, устаанова
и организаација чији је
ј оснивач Скупштинаа, у складу са законом
м,
- п
подношењаа оставке или
и
истекаа мандата члановимаа других ооргана у које
к
Скупш
штина
именује своје предсттавнике, у складу
с
са ззаконом и посебним
п
одлукама Сккупштине.
Члан 110.
После утвврђивања дневног
д
реда, на преедлог предсседника Ск
купштине или неког од одборн
ника,
Скупштин
на издваја тачке
т
дневн
ног реда о ккојима ће од
длучивати по скраћенном поступ
пку.
Председни
ик Скупшттине поједи
иначно стаавља на глаасање пред
длоге о којјима ће се одлучиватти по
скраћеном
м поступку,, и о њима се
с Скупштиина изјашњ
њава јавним
м гласањем
м..
7. Поотписивањ
ње и објављ
љивање акаата
Члан 111.
Акте донеете на седни
ици Скупштине потпиисује предсседник Скуп
пштине.
Изворник акта поднетог на поттпис предсседнику Сккупштине својим
с
потп
тписом претходно овеерава
секретар С
Скупштинее.
Члан 112.
17

Информатор о раду органа општине Лајјковац

Изворник акта у текксту који је усвојен нна седници
и Скупшти
ине, потписсан од страане предсеедника
не и оверен
н печатом Скупштине,
С
, чува се у документац
д
цији Скупш
штине.
Скупштин
На основуу изворникка акта сачи
ињавају се отправци акта који су истоветтне садржине као изворник
акта.
О изради изворника аката и њи
ихових отпправака, о чувању изв
ворника акката и њихо
овој евиден
нцији,
објављиваању аката и њиховом
м достављањ
њу заинтер
ресованим органима и организаацијама стаара се
секретар С
Скупштинее и Служба за скупштиинске послове.
Члан 113.
Акти из ччлана 98. овог
о
Посло
овника објаављују се у "Службееном гласннику општи
ине Лајковац", у
складу са п
посебном одлуком
о
Ск
купштине.
IX ПРАВ
ВА И ДУЖН
НОСТИ ОДБОРНИК
О
КА
Члан 12
21.
Одборникк је дужан да учеству
ује у раду С
Скупштинее и њених радних теела чији је председни
ик или
члан.
О спречен
ности да присуствује
п
е седници Скупштине одборник
к је дужанн да обавессти предсеедника
Скупштин
не.
Председни
ик Скупшттине може да одобрри одборни
ику одсусттво са седннице, о чеему обавештава
Скупштин
ну.
Члан 12
22.
Одборникк не може бити позван на криввичну одго
оворност, притворен
п
или кажњ
њен због иззнетог
мишљењаа или давањ
ња гласа на седници Сккупштине и радних теела.
Члан 12
23.
Одборникк има правоо да буде обавештава
о
ан о свим питањима чије му јее познавањее потребноо ради
вршења фуункције одборника.
Одборникк има правоо да од председника Скупштин
не, секретара Скупшттине, предсседника стталних
радних теела Скупш
штине и начелника Општинске управе тражи обаавештења и објашњеења о
питањимаа која се одн
носе на посслове из окквира њихо
ових права и дужностти, а која су
у му потребна за
вршење фуункције одборника.
Члан 12
24.
Одборникк има правоо да постави
и одборниччко питање.
Одборникк може посттавити одб
борничко пиитање измееђу две сед
днице, у пиисаном обл
лику, непоссредно
председни
ику Скупш
штине, или
и га може,, у усмено
ом или пи
исаном обблику, посттавити на крају
седнице С
Скупштине,, односно пошто
п
Скуппштина око
онча рад по свим тачкаама дневно
ог реда.
Члан 12
25.
Приликом
м постављаања одборн
ничког питтања, одбор
рник требаа да се изјјасни да ли
и жели да се на
питање оддговори уссмено или у писаном
м облику, непосредно
н
о њему ванн седнице или на сед
дници
Скупштин
не.
На питањ
ње које је постављено
п
о између ддве седниц
це, одговор
р се, по прравилу, досставља на првој
наредној сседници.
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Ако то ни
ије могућее због потр
ребе прикуупљања по
одатака и информаци
и
ија или из других раазлога,
представн
ник органа или радногг тела на кооје се питаање односи има правоо да затраж
жи да Скупш
штина
одреди дуужи рок за припрему
п
одговора.
о
На одборн
ничко питаање постављ
љено на сеедници одгговара се, ако
а је могућће, на исто
ој седници,, а ако
то није моогуће, на пррвој наредн
ној седниции.
Када се оддговор на одборничк
ко питање не даје на истој седн
ници на коојој је питаање поставвљено,
одговор сее по правиллу, даје у писаном
п
обллику одбор
рнику који је одборниичко питањ
ње поставиоо.
На захтевв одборника који је пи
итање посттавио, одговвор се досттавља свим
м одборницима.
Члан 126.
Поводом добијеног одговора, одборник који је поставио пи
итање, каоо и сваки одборник, може
предложитти да се о питању
п
на које се одгговор односси отвори расправа.
р
О предлоггу из става 1. овог члаана одлучујје Скупшти
ина.
Када одбоорници при
ихвате да се
с о питањуу на које се
с односи одговор
о
вооди расправва, то питаање се
увршћује у дневни ред наред
дне седницце као посл
ледња тачк
ка дневногг реда, ако
о Скупшти
ина не
одлучи дрругачије.
Члан 127.
Општинскка управа обезбеђује,
у оквиру својих задатака, усло
о
ове за вршеење функц
ције одборн
ника и
на њиховоо тражење,, пружа им
м стручну ппомоћ у иззради пред
длога које оони подноссе Скупшттини и
радним теелима Скуп
пштине.
Члан 128.
Одборникк има право на накнааду трошкоова за обаввљање одб
борничке ф
функције и друга при
имања
која утврђђује Скупш
штина посеб
бном одлукком.
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3.2
2 ПРЕДС
СЕДНИК ОПШТИ
ИНЕ
Преедседника Општине бира
б
Скупш
штина опш
штине, из рееда одборн
ника, на врееме од чети
ири годинее,
тајн
ним гласањ
њем, већиноом гласова од укупногг броја одбо
орника Ску
упштине оппштине.
Преедседник О
Општине им
ма заменик
ка који га ззамењује у случају његове одсуутности и спречености
с
и да
обаавља своју ддужност.
Преедседник С
Скупштине општине предлаже
п
каандидата заа председни
ика Општиине.
Кан
ндидат за п
председникаа Општинее предлаже кандидатаа за заменик
ка председнника Општтине из реда
одб
борника, коога бира Сккупштина општине на исти начин
н као предсседника Оппштине.
Несспојивост функција
Преедседнику О
Општине и заменику председникка Општинее избором на ове фуункције престаје мандаат
одборника у Сккупштини оп
пштине.
Преедседник Оп
пштине и зам
меник предсседника Опш
штине су наа сталном рааду у Општиини.

Надлежност

Председни
ик Општин
не врши посслове утврђђене чланом 44. Закон
на о локалнној самоупр
рави, и то:
1)
предсттавља и заступа Општтину;
2)) предлаже начин реш
шавања питаања о којим
ма одлучујее Скупштин
на;
3)) наредбодаавац је за иззвршење бу
уџета;
4)) усмерава и усклађујее рад Општтинске упрааве;
5)) доноси п
појединачнее акте за које
к
је овллашћен закконом, Стаатутом илии одлуком
6)) врши и дрруге пословве утврђенее Статутом и другим актима
а
Опш
штине.
Поред посслова из стаава 1. тачкее 1) до 6) оовог члана,, председни
ик Општинне обавља и друге посслове
утврђене оовим Статуутом, и то:
1) подн
носи извеш
штај Скупш
штини о извр
ршењу буџ
џета,
2) одллучује о узимању
у
крраткорочни
их кредитаа за финаннсирање дефицита
д
т
текуће
ликвидноссти, који наастаје услед неуравноотежености
и кретања прихода
п
и ррасхода буџ
џета, у складу са
одредбамаа закона којјим се утвр
рђује јавни дуг,
3) одлучује о пр
ромени апрропријацијее у току го
одине, у сккладу са зааконом којјим се
утврђује ббуџетски си
истем,
4) дајее сагласно
ост на опш
ште акте корисника
к
буџета, ккојима се утврђује број
б
и
структура запослених,
5) донооси одлуку
у о употребии текуће и сталне буџ
џетске резеррве, у склад
ду са закон
ном,
6) траажи ванред
дне извешттаје о раду
у и утрош
шку буџетсских средсттава кориссника
буџета.
Председни
ик Општтине Лајк
ковац је Живора
ад
kaninet@laajkovac.orgg.rs и kabineet@gmail.coom.
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ЗАМЕНИ
ИК ПРЕДС
СЕДНИКА
А ОПШТИ
ИНЕ
Председни
ик Општин
не има заменика, којии га замењу
ује у случаају његове одсутности и спречеености
да обављаа своју дужн
ност.
Кандидат за председника Оп
пштине прредлаже кандидата
к
за замениика предсеедника, из реда
одборникаа, кога бираа Скупштин
на општин е на исти начин
н
као и председниика.
Заменику председника , избо
ором на овву функци
ију, престајје мандат одборникаа у Скупш
штини
општине.
Заменик п
председникка је на стал
лном раду у Општини.
Заменик п
председникка може бити
б
разреешен пре истека
и
вреемена на ккоје је бир
ран, на прредлог
председни
ика Општин
не или најм
мање 1/3 оддборника, на
н исти начин на који јје изабран..
Истовремеено са прредлогом за
з разрешеење замен
ника предсседника , председни
ик је дужан да
Скупштин
ни општин
не поднесе предлог зза избор новог
н
замен
ника предсседника, ко
оја истовремено
доноси оддлуку о разррешењу и о избору.
У случајуу разрешењ
ња или под
дношења осставке, зам
меник пред
дседника осстаје на ду
ужности и врши
текуће посслове до иззбора новогг заменика председника.
Заменик п
председникка Општи
ине Лајкоовац
kabinet@laajkovac.orgg.rs и kabineet@gmail.coom.

је Горан
Г
Мил
ловановићћ, тел. 014
4/72-760, e-mail:
e
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3.2
2 ОПШТИ
ИНСКО ВЕЋЕ
Састав и избор
Општинскко веће чи
ине председ
дник Опш
штине, замееник предсседника Оппштине, каао и 9 члаанова
Општинскког већа.
Председни
ик Општин
не је предсеедник Општтинског већ
ћа.
Заменик п
председникка Општинее је члан Оппштинског већа по фу
ункцији.
Чланове О
Општинскоог већа бир
ра Скупшттина општи
ине, на пер
риод од 4 ггодине, тајјним гласаањем,
већином оод укупног броја одбор
рника.
Кандидатее за чланове Општинсског већа прредлаже каандидат за председник
п
ка Општине.
Несспојивост функција
ф
Чланови О
Општинскоог већа не могу
м
истоврремено битти и одборн
ници, а моггу бити зад
дужени за једно
ј
или више одређенихх подручја из
и надлежнности Општтине.
Одборникку који будее изабран заа члана Оп штинског већа
в
престааје одборниички мандаат.
Надлежн
ност
Општинскко веће врш
ши послове утврђене ччланом 46. Закона о ло
окалној сам
моуправи, и то:
1) п
предлаже Статут,
С
буџ
џет и друге одлуке и аккте које дон
носи Скупш
штина;
2) непосредн
но извршавва и стараа се о изввршавању одлука и других ак
ката Скупш
штине
општине;
3) ддоноси одллуку о приввременом ф
финансираању у случаају да Скуппштина опш
штине не донесе
д
буџет пре почетка фи
искалне год
дине;
4) вврши надзоор над радо
ом Општиннске управее, поништаава или укиида акте Оп
пштинске управе
у
који нису у сагласноости са зак
коном, Стаатутом и др
ругим опш
штим актом
м или одлуком које доноси
д
Скупштин
на општинее;
5) ррешава у управном
у
поступку у ддругом стеепену о праавима и обаавезама граађана, пред
дузећа
и установаа и других организаци
о
ија у управнним ствари
има из надл
лежности О
Општине;
6) сстара се о извршавањ
њу поверенних надлеж
жности из оквира
о
праава и дужн
ности Репуб
блике,
односно ауутономне покрајине;
п
7) п
поставља и разрешаваа начелникаа Општинсске управе.
Положајј председн
ника Општ
тине у Опш
штинском ввећу
Председни
ик Општин
не представвља Општиннско веће, сазива и во
оди његове седнице.
Председни
ик Општин
не је одгово
оран за закоонитост рад
да Општинског већа.
Кворуум за рад и одлучивањ
ње
Општинскко веће одллучује на седници
с
акко на њој присуствуј
п
е већина оод укупног броја његгових
чланова.
Одлуке сее доносе већином
в
гл
ласова приисутних чланова, оси
им за поједдина питањ
ња о којим
ма се
одлучује ввећином гласова од ук
купног бројја чланова,, и то о:
1) донош
шењу одлууке о предло
огу Статутаа,
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2) доноошењу преедлога одлууке о буџету
у,
3) доноошењу одл
луке о приврременом финансирањ
њу,
4) посттављењу наачелника О
Општинске управе,
5) пред
длогу акта о организаацији Општтинске упрааве.
Послов
вник Општ
тинског веећа
Општинскко веће им
ма свој Поссловник кој
ојим се урееђује организација, наачин рада и одлучиввања у
складу са ззаконом и Статутом.
С
Подн
ношење иззвештаја Скупштини
С
и општинее
Председни
ик Општин
не и Општи
инско веће дужни су да
д редовно извештаваају Скупшттину општи
ине по
сопственој
ој иницијаттиви или на
н њен заххтев, о иззвршавању одлука и других ак
ката Скупш
штине
општине.
Разрешењ
ње председ
дника Опш
штине
Председни
ик Општин
не може би
ити разреш
шен пре исстека времеена на којее је биран, на образлложен
предлог наајмање трећћине одбор
рника, на иссти начин на
н који је изабран.
и
О предлоггу за разреш
шење пред
дседника О
Општине мо
ора се расп
прављати и одлучиватти у року од
о 15
дана од даана достављ
љања предл
лога предсееднику Ску
упштине.
Ако Скуп
пштина нее разреши председниика Општи
ине, одбор
рници којии су подн
нели предллог за
разрешење не могу поново
п
преедложити рразрешење председник
ка Општинне, пре истеека рока од
д шест
месеци од одбијања претходног
п
г предлога..
Дејство разреешења преедседника Општине
О
Разрешењ
њем председника Општине
О
ппрестаје мандат
м
зааменика ппредседник
ка Општи
ине и
Општинскког већа.
Р
Разрешењее заменика
а председн
ника Општ
тине односн
но члана О
Општинск
ког већа
Заменик п
председникка Општинее, односно члан Опш
штинског веећа, могу ббити разреш
шени пре истека
и
времена н
на које суу бирани, на предллог предсеедника Општине илии најмањее једне тррећине
одборникаа, на исти начин
н
на ко
оји су изабррани.
Истовремеено са пред
длогом за разрешењее заменикаа председни
ика Општиине или члаана Општи
инског
већа, преддседник Општине
О
јее дужан даа Скупшти
ини општине поднесее предлог за избор новог
заменика председни
ика Општин
не или члаана Општи
инског већаа, која истоовремено доноси
д
одллуку о
разрешењуу и о изборру.
Председни
ик Општи
ине, заменик предсеедника Оп
пштине или члан О
Општинског већа кооји су
разрешени
и или су поднели
п
осттавку, остаају на дужн
ности и вр
рше текућее послове, до избора новог
председни
ика Општин
не, заменик
ка председнника Општтине или члана Општиинског већаа.
Престанак мандата извр
ршних орггана Општ
тине због престанка м
мандата Скупштинее
Престанкоом мандатаа Скупшти
ине престај е мандат извршних
и
органа
о
Опш
штине, с тим
т
да они врше
текуће поослове из своје надл
лежности ддо ступањаа на дужн
ност новогг председни
ика Општи
ине и
Општинскког већа, од
дносно преедседника и чланова привремен
ног органаа ако је Ску
упштини мандат
м
престао зббог распушттања Скупш
штине.
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Општинскко веће чи
ине председ
дник Опш
штине, замееник предсседника Оппштине, каао и 9 члаанова
Општинскког већа.
Председни
ик Општин
не је предсеедник Општтинског већ
ћа.
Заменик п
председникка Општинее је члан Оппштинског већа по фу
ункцији.
Чланове О
Општинскоог већа бир
ра Скупшттина општи
ине, на пер
риод од 4 ггодине, тајјним гласаањем,
већином оод укупног броја одбор
рника.
Кандидатее за чланове Општинсског већа прредлаже каандидат за председник
п
ка Општине.
Чланови О
Општинскоог већа опш
штине Лајкоовац су:
1. Живорад Бојичић, председниик Општинсског већа,
2. Г
Горан Ми
илованови
ић, замениик председ
дника Опш
штинског веећа,
3. М
Милутин Нишавић
Н
задужен
з
за Урбанизам
м, комунал
лне делатноости и зашттиту животтне
среедине,
4. М
Марко Паууновић, зад
дужен за прриватно пр
редузетниш
штво, цивиллну заштитту и здравсство,
5. В
Владан Косстић, задуж
жен за рудаарство, енер
ргетику и грађевину,
г
6. С
Снежана Негић,
Н
заду
ужена за со цијалну по
олитику и питања наационалних
х мањина,
7.Д
Душан П. Жујовић,
Ж
задужен за ддруштвену
у бригу о деци, омладдини и спо
орту,
8. В
Весна Ранк
ковић, заду
ужена за оббразовање, културу и заштиту љ
људских и грађанских
г
права,
9. К
Катарина Брадић,
Б
зад
дужена за ббуџет и финансије ,
10. Аца Меш
штеровић, задужен
з
за ппољопривр
реду и село
о,
11. Душан Саавичић,зад
дужен за коомуналне делатности
д
и инфрасттруктуру.
Општинскко веће врш
ши послове утврђене ччланом 46. Закона о ло
окалној сам
моуправи, и то:
1) п
предлаже Статут,
С
буџ
џет и друге одлуке и аккте које дон
носи Скупш
штина;
2) непосредн
но извршавва и стараа се о изввршавању одлука и других ак
ката Скупш
штине
општине;
3) ддоноси одллуку о приввременом ф
финансираању у случаају да Скуппштина опш
штине не донесе
д
буџет пре почетка фи
искалне год
дине;
4) вврши надзоор над радо
ом Општиннске управее, поништаава или укиида акте Оп
пштинске управе
у
који нису у сагласноости са зак
коном, Стаатутом и др
ругим опш
штим актом
м или одлуком које доноси
д
Скупштин
на општинее;
5) ррешава у управном
у
поступку у ддругом стеепену о праавима и обаавезама граађана, пред
дузећа
и установаа и других организаци
о
ија у управнним ствари
има из надл
лежности О
Општине;
6) сстара се о извршавањ
њу поверенних надлеж
жности из оквира
о
праава и дужн
ности Репуб
блике,
односно ауутономне покрајине;
п
7) п
поставља и разрешаваа начелникаа Општинсске управе.
Организац
ција, начин
н рада и од
длучивања Општинскког већа деетаљније суу уређени Пословник
П
ком о
раду Општтинског већћа општинее Лајковацц ("Сл. глассник општи
ине Лајковаац", бр. 12/0
08).
Шеф служ
жбе Општин
нског већа је
ј Марија М
Марковић.
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3.4
4 ОПШТИ
ИНСКА УПРАВА
А ОПШТ
ТИНЕ ЛАЈКОВА
Л
АЦ
ОСНОВН
НЕ ОДРЕДБЕ
За вршењее управнихх послова у оквиру пррава и дуж
жности Опш
штине и оддређених сттручних поослова
за потребее Скупштин
не општин
не, председнника Општтине и Опш
штинског веећа образујје се Општтинска
управа.
Општинскка управа поступа према
п
праввилима стр
руке, непр
ристрасно и политич
чки неутраллно и
дужна је дда грађаним
ма омогући
и брзо и деллотворно остваривањ
о
е њиховихх права и пр
равних инттереса,
даје потреебне податтке и обавештења, ппружа праавну помоћ
ћ, сарађује са грађан
нима и пооштује
њихову ли
ичност и доостојанство
о.
Општинскка управа јее дужна даа грађанимаа омогући брзо и дел
лотворно осстваривањее њихових права
и правнихх интереса.
Општинскка управа:
1. П
Припрема нацрте
н
про
описа и друугих аката, које доносси Скупшттина општи
ине, предсеедник
Општине и Општинсско веће,
2. И
Извршава одлуке
о
и др
руге акте Сккупштине општине,
о
председник
п
ка Општинее и Општин
нског
већа,
3. Решава у управном
м поступкуу у првом степену о правимаа и дужно
остима грађана,
предузећаа, установа и других ор
рганизациј а у управни
им стварим
ма из надлеж
ежности Оп
пштине,
4. Обавља поослове упр
равног надззора над извршавање
и
ем прописаа и других
х општих аката
а
Скупштин
не општинее,
5. И
Извршава законе
з
и друге прописсе чије је иззвршавање поверено О
Општини,
6. О
Обавља стрручне и дру
уге пословее које утвр
рди Скупшттина општиине, предсеедник Опш
штине
и Општин
нско веће.
Општинскка управа сее образује као
к јединсттвен орган.
За вршењее послова из
и члана 8. Одлуке осснива се Оп
пштинска управа
у
као јјединствен
н орган (у даљем
д
тексту: Оп
пштинска управа), у оквиру коога се обраазују орган
низационе јединице и то одељења и
службе.
За вршењ
ње управнихх, стручни
их и другихх послова за потребе Скупштиине општи
ине, Општи
инског
пштине обр
разују се сстручне слу
ужбе Општи
инске упрааве.
већа, преддседника Оп
Ради објеедињавања истих ил
ли сличнихх послова који су међусобноо повезани
и, и успеш
шнијег
извршавањ
ња пословаа из утврђен
ног делокрруга одељењ
ња, пуне заапосленостти и одгово
орности рад
дника,
могу се у оквиру осн
новних оргганизационних јединица образов
вати одсеции, групе по
ослова, реф
ферати
и др.
Поједине послове у Општинсској управии могу вр
ршити само
остални иззвршиоци и други главни
г
стручњаци
и за поједи
ине областти изван ссвих основвних орган
низационихх јединица,, ако то налаже
н
природа и
или обим поослова.
Послове О
Општинске управе у оквиру правва и дужноссти Општине врше:
1. О
Одељење заа општу уп
праву и друш
штвене дел
латности,
2. О
Одељење заа привреду
у и имовинсско-правне послове,
3. О
Одељење заа комуналн
не, стамбен
не, грађевин
нске, урбан
нистичке поослове,
4. О
Одељење заа буџет и финансије.
ф
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За обављаање одређен
них стручн
них и органнизационих
х послова за председнника општи
ине, Скупш
штину
општине, Општинскоо веће и рад
дних тела С
Скупштинее општине, образују ссе стручне службе
с
и тоо:
1. С
Служба за скупштинс
с
ке пословее,
2. С
Служба за буџетску
б
ин
нспекцију и ревизију,,
3. С
Служба праавне помоћ
ћи,
4. С
Служба за инспекцијс
и
ске пословее,
5. С
Служба за послове
п
Оп
пштинског већа.
У оквиру О
Одељења за
з општу уп
праву и друуштвене дел
латности постоје одсееци и то:
- Одсек за заједничкее послове,
- Одсек заа радне одноосе и личнаа стања граађана.
У оквиру О
Одељења за буџет и финансије
ф
ппостоје одссеци:
- Одсек за рачуновод
дствене посслове,
- Одсек заа послове бууџета и треезора,
- Одсек за утврђивањ
ње, наплату
у и контроллу јавних пр
рихода.
Радом Опш
штинске уп
праве руковводи начелнник.
За свој радд и рад Опш
штинске уп
праве, начеелник одговвара Скупш
штини опш
штине и Опш
штинском већу,
в
у складу сса Статутом
м и овом Од
длуком.
ика Општи
инске управве може биити постављ
љено лице које има ззавршен пр
равни факул
ултет,
За начелни
положен и
испит за рад
д у органим
ма државнее управе и најмање
н
пет година раадног искуства у струуци.
Заменик н
начелника Општинск
ке управе ссе поставља на исти начин и поод истим условима
у
к и
као
начелник.
Начелникк Општинскке управе:
1. организујје, координ
нира рад Оппштинске управе
у
и представља О
Општинску
у управу,
2. доноси Правилник
П
к о унутраашњој оргаанизацији и систематтизацији радних
р
месста у
Општинсккој управи уз
у сагласно
ост Општиннског већа,
3. доноси правилник
п
о платамаа, додацима на платее, накнадам
ма и остал
лим примањ
њима
запослени
их у Општинској управви, уз саглаасност пред
дседника Општине,
О
4. доноси и друге опш
ште акте у сскладу са посебним
п
законима,
з
ккао и појед
диначне аккта из
надлежноссти Општи
инске управве,
5. одлучује о правимаа и обавезаама из рад
дноправних
х односа заапослених и постављ
љених
лица у Опш
штинској управи
у
у ск
кладу са закконом,
6. решава сукоб
с
надл
лежности иизмеђу осн
новних оргганизационних једини
ица Општи
инске
управе,
7. подноси Скупштини
С
и општине и Општин
нском већу извештај о раду Опш
штинске управе,
најмање јееданпут год
дишње,
8. врши и дрруге пословве који су м
му законом
м, Статутом
м и другим оопштим ак
ктом стављеени у
надлежносст.
О изузећу начелникаа Општинск
ке управе ррешава Опш
штинско веће у складуу са законом.
Начелникаа Општинсске управе поставља
п
О
Општинско
о веће, на осснову јавноог огласа, на
н 5 година.
Начелник Општинскке управе има заменника који га замењу
ује у случаају његовее одсутноссти и
спреченоссти да обављ
ља своју ду
ужност.
Заменик н
начелника Општинск
ке управе ппоставља се на исти начин и поод истим условима
у
к и
као
начелник.
Руководиооце организзационих јеединица у О
Општинско
ој управи распоређујее начелник.
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Начелник за свој рад
д и рад Општинске упправе одго
овара Скупш
штини опш
штине и Оп
пштинском
м већу,
длуком о О
Општинскојј управи.
у складу сса овим Стаатутом и Од
Општинскко веће мож
же разреши
ити начелниика, односн
но заменик
ка начелникка на основву образложеног
предлога п
председникка Општине или најмаање две треећине члано
ова Општиинског већа.
Предлог зза разрешењ
ње начелни
ика, односнно заменикка начелника, може пподнети и најмање
н
тррећина
одборникаа Скупштин
не општинее.
Општинскка управа у обављању
у управног ннадзора мо
оже:
1) н
наложити решењем
р
иззвршење м
мера и радњ
њи у одређеном року;
2) и
изрећи ман
ндатну казн
ну;
3) п
поднети прријаву надл
лежном орг ану за учињ
њено криви
ично дело иили привредни престууп и
поднети заахтев за поккретање пр
рекршајногг поступка;
4) и
издати привремено нааређење, оддносно забр
рану;
5) ообавестити
и други оргаан, ако посстоје разлоззи, за преду
узимање меера за који је
ј тај орган
н
надлежан;;
6) п
предузети и друге мер
ре за које јее овлашћен
на законом, прописом или општи
им актом.
У поступкку пред Општинском
м управом,, у коме се
с решава о правимаа, обавезам
ма и интерресима
грађана и правних ли
ица, примењ
њују се проописи о упр
равном посступку.
Општинскее управе ко
оји се одноосе на осттваривање права, обаавеза и инттереса грађђана и
Послове О
правних ллица могу обављати
о
лица
л
која иимају пропи
исану школ
лску спрем
му, положен
н стручни испит
за рад у оорганима државне
д
управе и одгговарајуће радно иску
уство, у сккладу са зааконом и другим
д
прописима.
об надлеж
жности изм
међу Општтинске упрраве и других пред
дузећа,
Општинскко веће реешава суко
организац
ција и устан
нова, кад на основу оддлуке Скуп
пштине опш
штине одлуучују о појединим прравима
грађана, прравних лиц
ца или друггих странакка.
Начелник Општинскке управе решава суукоб надлежности измађу
и
унуутрашњих организаци
ионих
О
е управе. Н
Начелник Општинске
О
управе је Живота Молеровић
М
дипл.
јединица у оквиру Општинске
правник.
О изузећуу начелникка Општин
нске управее решава Општинско
О
о веће. О иизузећу сл
лужбеног лица
л
у
Општинсккој управи решава
р
нач
челник.

А ДЕЛО
ОКРУГ ПОСЛО
П
ОВА ОПШ
ШТИНС
СКЕ УП
ПРАВЕ
Одељење за општуу управу и друштвен
не делатности врши
и послове У
Управе којји се односе на:
унапређењ
ње организације радаа Општинскке управе, надзор наад применоом Закона, управно правне
п
послове и
из области грађански
их стања, припрему и израду нормативвних акатаа и аналиттичких
материјалаа из делокрруга одељеења, вођењ
ње матични
их књига и књига држ
жављана, надзор над радом
р
месних каанцеларија,, вођење би
ирачких сппискова граађана, струч
чно техниччке пословее на спровоођењу
избора и других облика
о
изјашњавања грађана, послове око
о
пописса становн
ништва, сттручне
информатичке, стати
истичко еввиденционее и персонаалне посло
ове из облаасти рада и радних односа
о
запослени
их у Упраави, оверу потписа, преписа и рукописса, издавањ
ање уверењ
ња о статуусним
питањимаа грађана запослених
з
х у инострранству и чланова
ч
њи
ихових пор
ородица, по
ослове при
ијемне
канцелари
ије, писарн
нице, архи
иве стручн е послове из областти информ
матике и АОП-а,
А
поослове
заштите н
на раду и противпо
ожарне заш
штите, послове у области
о
прредшколско
ог васпитаања и
образовањ
ња и основн
ног образо
овања и васспитања, врши
в
надзо
ор над радоом и орган
низацију врршења
послова у вези са заштитом културниих добара од значајаа за Општтину, подсстицање развоја
р
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културно-уметничкоог аматериззма и стваррање условва за рад би
иблиотека и других установа
у
куултуре
чији је осснивач опш
штина, учееничка и сстудентскаа питања, друштвену
д
у бригу о деци, соци
ијалну
заштиту и здраствен
ну заштиту, борачкоо-инвалидску заштиту
у, пословии месних заједница,
з
радне
односе, физичке куллтуре, повеереништво Комесариј
ијата за изб
беглице и ддруге посл
лове у склааду са
Законом.
У ссаставу Од
дељења за општу упрраву и друш
штвене дел
латности, рради обављ
љања појединих
послова изз надлежноости Општи
инске управве образују
у се месне канцеларије
к
е за следећ
ћа подручја:
1. М
Месна канц
целарија Јабучје – за пподручје наасељеног места
м
Јабучјје, Мали Бо
орак и Скоб
баљ;
2. М
Месна канц
целарија Словац – за подручје насељених
н
места Слоовац, Непри
ичава, Степ
пање,
Бајевац, М
Маркова Цррква, Ратковвац и Приддворица;
3. М
Месна канц
целарија Бо
оговађа – заа подручје насељених
н
х места Богоовађа и Доњ
њи Лајковаац;
4. М
Месна канц
целарија Вр
рачевић – зза подручје насељеногг места Враачевић;
5. М
Месна канц
целарија Пеепељевац – за подручјје насељени
их места П
Пепељевац и Стрмово..
У саставу Одељења
О
за
з општу управу и друштвен
не делатноости можее се образзовати
ија за млад
де која ће радити
р
на:: изради Ло
окалних ак
кционих плланова који
и су у склааду са
Канцелари
Националн
ном стратеегијом, а специфичн
с
ни су у од
дносу на локални нииво; афирм
мацији млaaдих и
њиховом укључиваању у др
руштво; и нформисањ
њу младих
х и пруж
жању под
дршке њихховим
иницијати
ивама и проојектима – организоввање и едуккација млад
дих; промоовисању во
олонтерскогг рада
младих; ооснаживањуу невладин
них органиизација којје се баве младима; координац
цији и под
дршци
сарадњи рразличитихх интересни
их група ккоје се бавее младима, и другим пословимаа од интерреса за
младе.
Ово одељ
љење врши и пословее који се оодносе на коришћење
к
е, одржаваање и обезбеђење згрраде и
службенихх простори
ија и обезб
беђује и дрруге условее рада Опш
штинске упправе, кори
ишћење и превоз
п
моторним
м возилимаа и друге сервисне послове, оперативн
не пословее, набавку канцелари
ијског
материјалаа, рад биф
феа, ТТ цеентрале, ппослове теккућег и ин
нвестиционног одржаавања послловног
простора и опреме,, одржавањ
ња хигијенне у посло
овним про
осторијама,, организујје рад досставне
службе и вврши другее послове заа потребе ооргана Опш
штине.
Одељење за приврееду и имовинско-пр
равне посл
лове обављ
ља послове који се од
дносе на: област
о
привреде, занатстваа, угоститеељства, тррговине, туризма,
т
приватног
п
предузетн
ништва, (воођење
управног поступка по
п захтеву
у странака и по служ
жбеној дужности, изддавање увер
рења), изд
давање
њижица и евидентира
е
грама разво
оја делатноости за
радних књ
ње насталиих променаа, израду наацрта прогр
које је н
надлежна Општина,
О
унапређењ
ње и разво
ој пољопр
ривреде, воодопривред
де и занаатства,
одређене п
послове изз области водоприврееде, заштитта од ерозијје и регулаације водоттокова, изд
давање
водоприврредних услова, саглассности и доозволе за сееоске водов
воде, заштииту, очувањ
ње и унапрређење
животне средине у окквиру надл
лежности О
Општине.
к
се однносе на прааћење и про
оучавање сстања у имовинско-прравној
Ово одељеење врши и послове који
области и давање прредлога за предузимањ
п
ње мера, даавање стру
учног мишљ
љења на наацрте и преедлоге
прописа и
из имовинскко-правне области, воођење упраавног посту
упка у пред
едметима који се однооси на
експропри
ијацију, наационализаацију, комаасацију, ур
ређивање односа
о
на грађевинсском земљ
љишту,
враћање оодузетог земљишта, покретањее поступкаа за укњиж
жбу имовиине општин
не и стараањe о
евидентиррању непоккретности на којимаа је Општи
ина носилаац права ррасполагања и кориш
шћења,
поступањаа у ванупрравним преедметима који се од
дносе на откуп станоова на којима је опш
штина
носилац п
права распоолагања, во
оди евиденнцију о поссловном пр
ростору коојим распол
лаже општтина и
закључујее уговоре о закупу пословних прросторија, врши стру
учно опслуж
живање ко
омисија и других
д
радних телла Скупшттине општи
ине из оквиира своје надлежност
н
ти, припрем
ма и реали
изација прој
ојеката
од значајаа за локаллни економ
мски развоој (ЛЕР), учествовањ
у
ње на конккурсима, јаавним пози
ивима
Фонда за развој, Реп
публичке Агенције
А
заа развој мал
лих и средњих предуузећа, марк
кетинг посллови и
други посллови који се
с односе на ЛЕР.
Одељење вврши и друуге пословее у складу сса прописи
има.
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Одељење за комууналне, ст
тамбене, гграђевинск
ке и урба
анистичкее послове врши поослове
Општинскке управе који се односе на праћење и проучаваање стања урбанизм
ма и простторног
планирања, као и комунално
о-стамбене,, саобраћај
ајне, грађев
винске облласти и области
о
заш
штите
животне ссредине и давање
д
предлога за прредузимањ
ње мера, дав
вање струччних мишљ
љења на нац
црте и
предлоге прописа изз ових обл
ласти, приппрему и до
оношење ур
рбанистичкких плановва за теритторију
општине ккоји доноси
и Скупшти
ина општинне, издавањ
ње обавештења о могуућностима и ограничеењима
уређења простора,
издавањ
ње
изввода из
планске
докумеентације
и
плановва
паррцелације; прикупљаање, сређђивање, обраду
о
и чување урбанисстичке
документаације; издаавање одоб
брења за иизградњу, доградњу,
д
реконструк
укцију, надгградњу и текуће
т
одржавањ
ње објеката;; издавање одобрења за употреб
бу објекатта, издавањ
ње одобрењ
ња по посеебним
условима, издавањее уверења о степенну изграђен
ности објееката, упраавни посту
упак за зааузеће
јавних површина; израду реги
истра улиц а и друге послове
п
из комуналнее области; вођење
в
упрравног
поступка и
из стамбен
не области, прикупљаање података и израд
ду аналитиичких и других матерријала
из областти саобраћћаја, пратти стање путева, ул
лица и тр
ротоара наа територи
ији Општи
ине и
благоврем
мено извеш
штава органе и органнизације који
к
се стаарају о оддржавању истих,
и
теххничко
регулисањ
ње саобраћааја из надлежности О
Општине, оверу реда вожње
в
за ллокални сао
обраћај, утвврђује
потребе и предлаже све врсте саобраћајне
с
е сигнализације. Одељ
љење вршии и друге послове
п
у складу
с
са прописи
има.
Одељење за буџетт и финан
нсије врш
ши пословее који се односе наа: припрем
му, спровоођење,
извештаваање о изврршењу буџ
џета Општтине; увид
д у кориш
шћење буџеетских среедстава; поослове
трезора ккоји обухвватају посл
лове финаансијског планирањаа, управљаања готовином, кон
нтроле
расхода, ууправљањаа дугом, буџетско раачуноводсттво, извеш
штавање и управљање финанси
ијским
информац
ционим сисстемом; посслове везанне за утврђђивање, нааплату и коонтролу иззворних пррихода
општине, у складу саа Законом и послове јаавних набаавки.
Ово Одељ
љење врши финансијсско рачунооводствене послове заа председнника Општине, Скупш
штину
општине, Општинскко веће, њихова
њ
телла и Општтинску упр
раву који се односи
и на форми
ирање
документаације о исп
плати и обу
устави закоонских и др
ругих обавееза, фактуррисање усл
луга, благајничко
пословањее, вођење пословних
п
књига и дрругих евиденција, усааглашавањее потраживвања и обаавеза и
израду пеериодичнихх обрачуна и заврш
шних рачу
уна, припрему и изрраду финаансијског плана,
п
расподелуу средставва индиректним коррисницимаа буџетски
их средстаава у окввиру одоб
брених
апропријаација и при
ипрему и ко
омплетирањ
ње докумен
нтације за извршење финансијсског плана, врши
контролу и даје ми
ишљење наа одлуке о формирањ
њу цена услуга
у
преддузећа и установа
у
чији је
Општина.
оснивач О
Одељење вврши и друуге пословее у складу сса прописи
има.
Служба зза скупшттинске по
ослове врш
ши стручн
не и орган
низационе послове за предсеедника
Општине, за Скупш
штину општине и радне тел
ла, прикуп
пља и прооверава формално-п
ф
правну
исправносст предлогга аката који
к
се пприпремају за седни
ице Скупш
штине, при
ипрема седнице
Скупштин
не, стара сее о роковим
ма извршаввања обавееза које одр
реди Скупш
штина опш
штине, приккупља
и испитујее потпуносст одговораа на одборрничка питтања, стара се о објаввљивању аката Скупш
штине
општине и води еви
иденцију о томе. Сттручно обр
рађује актаа усвојена на седниц
цама Скупш
штине
општине и радних тела,
т
сарађ
ђује са одбборницима између сеедница и ообезбеђује им одговаррајуће
материјалее у вези пррипремања за разматррање питањ
ња на дневн
ном реду сееднице Ску
упштине. Пружа
П
стручну и техничкуу помоћ пр
редседникуу Скупшти
ине општин
не у вођењ
њу и припр
ремању седница
Скупштин
не општинее и радних тела, обрађђује предсттавке и преедлоге грађђана и врши
и пријем гррађана
општине н
на разговор са предсседником О
Општине, председник
п
ком Скупш
штине општтине, орган
низује
пријем деллегација коод председ
дника Општтине, прип
према предл
лог протоккола и брин
не о реализзацији
истих уколлико не посстоји кабин
нет председдника Опш
штине.
Служба ообавља и друге посслове које одреди председник
п
к Општинее, председник Скупш
штине
општине и начелник Општинск
ке управе.
Служба зза буџетск
ку инспекц
цију и рев
визију надл
лежна је за спровођеење инспекције и ин
нтерне
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ревизије н
над:
1. ддиректним и индиректтним кориссницима ср
редстава буџета локалн
лне власти;
2.јаавним пред
дузећима осснованим оод стране локалне
л
влаасти, правнним лицима основани
им од
стране тихх јавних прредузећа, од
дносно праавним лици
има над који
има локалнна власт им
ма директнуу или
индиректн
ну контроллу над виш
ше од 50% капитала, или више од 50% глласова у Уп
правном од
дбору,
као и надд другим прравним ли
ицима у кој
ојима локал
лна јавна средства
с
чиине више од
о 50% уккупног
прихода, и у тим оквирима:
- у оквиру послова
п
инттерне ревиизије: врши проверу примене
п
зак
акона и пош
штовања прравила
интерне кконтроле; врши оцен
ну систем
ма интерни
их контрол
ла у поглееду њиховве адекватн
ности,
успешностти и потпууности; даје савете каада се уво
оде нови си
истеми, прооцедуре ил
ли задаци; врши
ревизију н
начина рад
да (перфор
рманси) којја представвља оцену пословањаа и процесса укључујјући и
нефинаснссијске оперрације у ци
иљу оцене економич
чности, ефи
икасности и успешно
ости; успосставља
сарадњу са екстерн
ном ревизи
ијом; вршии остале задатке
з
нео
опходне заа остварењ
ње сигурноости у
ма интерне ревизије;
погледу функциониссања систем
- у оквиру послова буџетске
б
иинспекције:: врши ко
онтролу прримене зак
кона у об
бласти
материјалн
но-финасијјског посл
ловања и ннаменског и закониттог коришћћења средсстава кори
исника
буџетскихх средстава, организац
ција, предуз
узећа односно правних
х лица из таачке 2 став 1. овог члаана;
- вррши друге послове
п
у складу
с
са зааконом.
Радд буџетске инспекцијее је независсан.
Служба зза инспекцијске по
ослове врш
ши послове који се односе наа: инспекц
цијски над
дзор у
грађевинској и ком
муналној области,
о
оббласти еко
ологије и саобраћај а, пословее инспекци
ијског
надзора у области образовања
о
а (предшкоолско, осно
овно и сред
дње образоовање), кул
лтуре, при
имарне
здравствен
не заштитее, физичке културе, дечије и социјалне
с
заштите,
з
пр
прати и обеезбеђује њихово
њ
функцион
нисање, у складу
с
са законом
з
и прописим
ма Општинее и спровооди поступ
пак извршеења за
потребе О
Општинске управе.
у
Служба оббавља и друуге пословее у складу сса прописи
има.
Служба зза послове Општин
нског већ а врши сттручне и организациијоне посл
лове за поотребе
председни
ика општин
нског Већаа, за Општиинско веће као и за радна
р
тела Општинск
ког већа. Сллужба
прикупљаа и провераава формал
лно-правнуу исправност нацрта аката која се у предлогу достаављају
Скупштин
ни општинее на разматтрање. Стаара се о објављивању аката које доноси Оп
пштинско веће,
в
у
сарадњи сса Службом
м за Скупш
штинске посслове и вод
ди евиденц
цију о томе.. Обрађује акта усвојеена на
седницамаа Већа, саарађује са члановимаа Већа изм
међу седн
ница, обезббеђује им и благовремено
доставља одговарајууће матери
ијале у веззи припрем
мања и раазматрања питања на дневном
м реду
Општинскоог већа. Сл
лужба пруж
жа стручну
у и технич
чку помоћ председни
ику Општи
инског
седнице О
већа у вођењу и прип
премању сеедница Опш
штинског већа.
Служба оббавља и дрруге пословве које одрреди предсеедник Опш
штинског веећа и начел
лник Општтинске
управе.
Стручне, ооперативнее, организаационе и аддминистраттивно техни
ичке послоове за потребе предсеедника
Општине, може обаввљати Каби
инет предсеедника Опш
штине.
Број изврш
шилаца, каоо и опис по
ослова дефиинисаће се Правилник
ком о систеематизацији
и.
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А.1
1 ОСНИВ
ВАЊЕ И ПОСЛО
ОВИ МЕ
ЕСНИХ ЗАЈЕДНИ
З
ИЦА
Ради задоовољавања потреба и интереса од непоср
редног знаачаја за граађане са дела
д
теритоорије
Општине, у Општини
и се образу
ују месне зааједнице и други обли
ици месне ссамоуправее.
Месна зајеедница се образује
о
заа једно или више селаа. Уколико се месна зааједница образује за више
в
села, у свааком селу се
с могу образовати меесни одбори
и.
Месне зајееднице и дрруги облиц
ци месне сам
моуправе могу
м
се обр
разовати и у градским
м насељима.

Месна зааједница односно
о
други
д
обли
ик месне самоупрааве има сввојство пр
равног ли
ица у
оквиру пррава и дуж
жности утвврђених оввим Стату
утом и Одл
луком о осн
снивању.
Месни оддбори немаају својствво правногг лица.
Предлог за оснивањее нове месн
не заједницце, промену подручјаа и укидањее месне заједнице, од
дносно
других обллика меснее самоуправе могу пооднети пред
дседник Оп
пштине, најјмање 1/4 одборника,
о
, савет
месне зајееднице, од
дносно дру
угог обликка месне самоуправе или грађаани са преебивалишттем на
територији
и на коју сее предлог односи,
о
путтем грађансске иницијаативе.
О оснивањ
њу нове меесне заједнице, промеени подруч
чја и укидаању месне ззаједнице односно
о
дрругог
облика меесне самоуп
праве одлуч
чује Скупш
штина општтине већино
ом од укупнног броја одборника.
о
Скупштин
на општинее дужна је да
д пре доноошења одлу
уке о оснив
вању нове м
месне зајед
днице, пром
мени
подручја и укидању месне зајед
днице, одноосно друго
ог облика месне
м
самоууправе при
ибави мишљ
љење
грађана саа дела територије Оп
пштине наа који се предлог
п
одн
носи као и мишљењ
ње савета месне
м
заједнице односно дрругог облик
ка месне саамоуправе на које се предлог
п
однноси.
Рад органаа месне зајееднице, одн
носно друггог облика месне
м
само
оуправе јаваан је.
Јавност раада и обавеш
штавање гр
рађана нароочито се об
безбеђује:
1. и
истицањем
м дневног реда и матееријала за седницу
с
Саавета меснее заједницее односно другог
д
облика меесне самоууправе, као и предлогга одлука месне
м
зајед
днице, однносно друго
ог облика месне
самоуправве на оглаасној табли, огласноом простор
ру који јее доступанн највећем
м броју грађана,
истицањем
м усвојени
их одлука и других ааката, као и обавештаавањем граађана о седницама Савета
С
месне заједнице од
дносно дру
угог обликка месне самоуправ
ве, о зборровима граађана и дрругим
ног интересса, најмањее 8. дана пре дана њих
ховог најављ
љеног одрж
жавања:
скуповимаа од локалн
2. п
правом граађана да осстварују уввид у запи
иснике и ак
кте Савета месне зајееднице, од
дносно
другог обблика месн
не самоупр
раве и прааво да при
исуствују седницамаа Савета месне
м
зајед
днице,
односно дрругог обли
ика месне саамоуправе..
Уколико ссе месна заједница оснива
о
за ввише села, Савет мессне заједниице дужан је да обеззбеди
постављањ
ње огласне табле, односно да обеезбеди оглаасни просттор за истиццање обавеештења из тачке
т
1. у сваком
м од села.
Јавност раада и обавеештавање гр
рађана блииже се уређђују Статуттом месне ззаједнице, односно дрругог
облика месне самоуп
праве.

У месној ззаједници, односно другом
д
облиику месне самоуправе образује се Савет месне
м
зајед
днице
као предсттавничко теело грађанаа.
Послови и задаци Саавета, број чланова С
Савета и начин одлучи
ивања у Саавету уређу
ују се Статтутом
месне заједнице, одн
носно друго
ог облика м
месне самоу
управе.
Изборе заа Савет мессне заједни
ице, односнно другог облика
о
мессне самоупрраве распи
исује предсседник
не општинее, а по праавилу одрж
жавају се у исто време када и оппшти избор
ри за одбоорнике
Скупштин
Скупштин
не општинее.
Органи меесне заједн
нице, односсно другог облика меесне самоуп
праве бираају се непосредним, тајним
т
гласањем на основуу општег и једнаког изборног права. Св
ваки грађаннин са преебивалишттем на
подручју м
месне зајед
днице или другог
д
облиика месне самоуправе
с
е, који је наавршио 18. година жи
ивота
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има правоо да бира и да буде биран у органе меесне заједн
нице, одноосно друго
ог облика месне
самоуправве.
Право предлагања кандидата
к
за члана Савета меесне заједн
нице, одноосно друго
ог облика месне
самоуправве има днајјмање 10. грађана саа подручја месне зајед
днице, однносно другог облика месне
м подручју. На глассачком лисстићу упуссују се им
самоуправве са бираачким праввом на том
мена и
презименаа свих канд
дидата, њих
хова годинаа рођења и занимање.
Изабрани су они кандидати који су добилии највећи број
б гласова од броја ччланова којји се бирајуу.
Чланство у органимаа месне зајееднице, однносно друго
ог облика месне
м
самооуправе преестаје оставвком,
због безуусловне осууде на каззну затворра, због потпуног или делимиичног губљ
љења послловне
способноссти, због губљења
г
држављанст
д
тва Републ
лике Србијје или проомене пребивалиштаа ван
подручја м
месне зајед
днице, одно
осно другогг облика меесне самоуп
праве, опоззивом или смрћу.
с
Начин изббора орган
на месне заједнице
з
иили другогг облика месне
м
самооуправе бл
лиже се урређује
одлуком о месној сам
моуправи.
Средства зза рад месн
не заједниц
це, односно другог обл
лика месне самоуправве обезбеђу
ују се из:
1. ссредстава обезбеђених
о
х у буџету Општине,
2. ссредстава које
к грађани
и обезбеђујју самодопр
риносом,
3. ддонација,
4. п
прихода којје месна зајједница осттвари својо
ом активношћу.
Средства која Општтина прено
оси месној заједници
и обезбеђујју се у буџ
уџету Општтине посеб
бно за
ну заједниц
цу, по намеенама:
сваку месн
1. ссредства заа рад органаа месне зајееднице за текуће
т
трош
шкове,
2. ссредства заа обављање послова кооји су повер
рени месно
ој заједниции,
3. ссредства заа суфинансирање проограма само
одоприносаа, који је увведен за по
одручје или
и део
подручја м
месне заједнице,
4. ссредства заа рад месних одбора.
Средства за финанси
ирање месн
не самоупрраве обезбееђују се у буџету Оппштине у ви
исини одрееђеној
одлуком о буџету, у складу
с
са законом.
з
Износ среедстава из става
с
3. ово
ог члана нее обухвата средства која
к се у бууџету Општтине издвајјају за
капиталнаа улагања на
н основу пр
рограма урређења јавн
ног и остало
ог грађевиннског земљишта.
Месна зааједница, односно
о
други
д
облиик месне самоуправ
ве користти средствва у склад
ду са
даје надлежни орган Општине.
финансијсским планоом, на који сагласност
с
Одлуком Скупштине општинее може се свим и по
ојединим месним
м
зајеедницама, односно дрругим
облицима месне сам
моуправе поверити
п
ввршење одр
ређених по
ослова из ннадлежноссти Општи
ине, уз
обезбеђиввање за то потребних
п
средстава.
с
При поверравању посслова полаази се од ттога да ли су ти посл
лови од неепосредног и свакодн
невног
значаја за живот стан
новника меесне заједниице, односн
но другог облика
о
меснне самоупр
раве.
ова из надллежности Општинскее управе, м
може се ор
рганизоватти рад
За обављаање одређеених посло
Општинскке управе у месним зајједницама..
Послове и
из става 1. овог члан
на одређујее председни
ик Општин
не на предл
длог начелн
ника Општтинске
управе.
Месне заједнице на подручју Општине
О
Л
Лајковац
На територрији Општтине Лајковвац образоввано је 18 месних
м
зајед
дница и то::
1. МЗ
З Лајковац
ц, 14224 Лајјковац
2. МЗ
З Рубрибрееза, 14224 Лајковац
Л
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3. МЗ
З Непричав
ва, 14223 Словац
С
4. МЗ
З Словац, 14223
1
Слов
вац
5. МЗ
З Степање,, 14223 Сло
овац
6. МЗ
З Бајевац, 14223
1
Слов
вац
7. МЗ
З Маркова,, Црква 14
4223 Словаац
8. МЗ
З Ратковац
ц, 14223 Сл
ловац
9. МЗ
З Придвори
ица, 14223 Словац
10. МЗ
З Стрмово,, 14223 Сло
овац
11. МЗ
З Пепељеваац, 14224 Лајковац
Л
12. МЗ
З Врачевић
ћ, 14225 Бо
оговађа
13. МЗ
З Доњи Лајјковац, 142
225 Боговаађа
14. МЗ
З Боговађаа, 14225 Богговађа
15. МЗ
З Ћелије, 144224 Лајко
овац
16. МЗ
З Јабучје, 14226
1
Јабуч
чје
17. МЗ
З Мали Бор
рак, 14224 Лајковац
18. МЗ
З Скобаљ, 14224 Лајк
ковац

А.2
2 МАТИ
ИЧНА ЕВ
ВИДЕНЦ
ЦИЈА
Налази се на другом спрату зграде општинне, канцелаарија 219.
Телефон: 0014/72-760; 014/3433--371; 014/34433-113;
Матичне ккњиге се вооде за насељ
љена местаа Лајковац, Село Лајко
овац, Рубриибреза и Ћеелије.
Издавање извода из матичних
м
књига
к
рођенних, венчан
них и умрл
лих како за територију
у општине
Лајковац ттако и за гррадове који сеналазе у централно
ом систему
у.
Чињеницее које су уп
писане у изводу су вверодостојн
не и служе као доказнно средствво грађанин
ну да
оствари сввоја друга права
п
и да докаже
д
свој
ој идентитетт путем ови
их исправаа.
Изводи сллуже грађан
нину приликом уписса у књигу држављана, бирачкии списак, добијања раадне и
здравствен
не књижиц
це, личне карте, пассоша, оруж
жног листаа, за оствааривање права
п
по основу
о
пензијскогг, инвалид
дског, здраавственог и социјал
лног осигу
урања, као и других
х права заа чије
остварењее је потребн
но пружити
и веродостоојне податкке о статусн
ном праву гграђанина.
Чињеницее које су уп
писане у извводу другии органи и судови
с
при
ихватају каоо веродосто
ојне и исти
ините
све док се одређени подаци
п
у оввим изводиима не пони
иште или измене.
и
Изводи се издају исттог дана.
Документаација потреебна за оствваривање пправа:
- писсани захтевв
- адм
министрати
ивна такса.
Издавање уверења о држављан
нству
Документаација потреебна за оствваривање пправа:
- писсани захтевв
- адм
министрати
ивна такса.
Упис рођења дететаа
Ако је детте рођено у здравстввеној устаннови, пријааву за њего
ов упис у ккњигу рођеених поднооси та
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установа. Ако је детте рођено изван
и
здраввствене усттанове, при
ијаву за уппис рођењаа органу гррадске
управе наддлежном заа матичне послове
п
поддноси отац
ц детета или
и друо лицее.
Пријава сее подноси матичару
м
гр
рада - општтине на чијјој територији се налаази здравствена устаноова у
којој је детте рођено.
Пријава сее подноси у року од 15
1 дана. Акко је дете мртворођено
м
о, пријава м
мора да се поднесе у року
од 24 часаа.
Документаа потребнаа за оствари
ивање праваа:
- извод из матич
чне књиге венчаних
в
- личчна карта
- увеерење о држ
жављанству
у
- зап
писник о ли
ичном имеену за ванббрачно рођену децу, извод
и
из м
матичне књ
њиге рођени
их за
роддитеље и зааписник о признавању
п
у очинства
Ослобоођено плаћћања таксе.
Упис рођеења матичаар врши исттог дана безз одлагањаа.
Закључењее брака
Пријаву зза закључеење брака подносе ппунолетни мушкарац
ц и жена, држављани Србије, који
намеравајуу да ступе у брак.
Пријаву м
могу поднеети и стран
ни пунолеттни држављ
љани који имају приивремено место
м
бораввка на
територији
и Србије и доказ да су слободнног брачно
ог стања у земљи чијји су држаављани. Укколико
страни држ
жављанин не зна језик
к обавезно је присусттво овлашћееног судскоог тумача.
Малолетно лице мож
же поднети пријаву заа закључењ
ње брака сам
мо на основву судске одлуке
о
којоом му
се одобравва ступање у брак прее пунолетсттва.
Брак се заакључује даавањем саггласних изјјава мушкаарца и женее пред мати
тичарем и проглашава
п
ањем
да је брак закључен.
и брак се одмах
о
уписује у матиччну књигу венчаних у коју се ппотписују брачни
б
друггови,
Закључени
сведоци и матичар.
О чину заккључења бррака брачним друговиима се издааје извод изз матичне ккњие венчан
них.
Будући бррачни другоови могу даа захтевају закључењее брака изван службенне простори
ије матичарра.
Документаа потребнаа за оствари
ивање праваа:
- личчна карта
- изввод из мати
ичне књиге рођених
- увеерење о држ
жављанству
у
- стррани држаављани по
односе и уверење о слободн
ном брачноом стању и уверењ
ње о
при
ивременом боравку
- опш
штинска ад
дминистраттивна таксаа.
Издавање уверења о слободном
м брачном сстању
Документаа потребнаа за оствари
ивање праваа:
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-

поддаци о жени
ику или неввести - фоттокопија њи
иховог пасоша
адм
министрати
ивна такса.

Упис у мат
тичну књиггу умрлих
Упис у маатичну књигу умрлих се врши у м
месту где је наступил
ла смрт.
Чињеницуу смрти за лице којје је умрлло у здраввственој усстанови, каасарни, каазнено-попрравној
установи, хотелу илли другој организаццији матичару пријав
вљује надллежно овлаашћено ли
ице из
наведене оорганизаци
ије или члан
н породичнног домаћин
нства.
Пријаву заа лице умрлло у кући или
и стану пподноси члаан породиц
це са којим јје умрли живео
ж
или други
д
члан који сазна за см
мрт.
Пријава сее подноси у року од 3 дана од даана смрти.
Документаа потребнаа за оствари
ивање праваа:
- личчна карта пријавиоца
п
- поттврда о смррти издата од
о здравстввене устано
ове
- личчна карта умрлог
у
- изввод из МКР
Р, извод из МКВ
М
уколиико је лицее у браку,
- увеерење о држ
жављанству
у
Ослобоођено плаћћања таксе.
Упис у књ
њигу умрлихх врши маттичар без о длагања.
Издавање смртовницце
Поступак за састављ
љање смрто
овнице моггу покрену
ути законск
ки наследниици умрлог, који уз захтев
з
прилажу податке о наслед
дницима ппрвог или
и других наследних
их редова и податтке о
непокретн
ностима изаа смрти осттавиоца.
Сачињенаа смртовница се доставља општтинском су
уду на чијо
ој териториији је оставилац - ум
мрли
имао послледње местоо пребивали
ишта.
На територрији Општтине Лајковвац, матичнна евиденци
ија води се и у 5 месниих канцелаарија:
- МК Словвац, за насеељена местта Словац, Степање, Бајевац,
Б
Неепричава, М
Маркова Црква,
Ц
Раткоовац,
Придвори
ица.
- МК Враччевић, за наасељено меесто Врачеввић.
- МК Богоовађа, за наасељена месста Боговађђа, Доњи Лајковац.
Л
- МК Пепеељевац, за насељена
н
места
м
Пепеељевац и Сттрмово.
- МК Јабуччје за насељ
љена местаа Јабучје, М
Мали Боракк, Скобаљ.

А.3
3 ГРАЂА
АНСКА СТАЊА
С
Промена лличног именна
Документаа потребнаа за оствари
ивање праваа:
- изввод из мати
ичне књиге рођених
- изввод из мати
ичне књиге венчаних - за лица у браку
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-

увеерење Осноовног судаа да се прротив подн
носиоца зах
хтева не вооди криввична истррага и
кри
ивични посступак
фоттокопија ли
ичне карте
изввештај СУП
П-а да подносилац заахтева нијее осуђиван (тражи сее од СУП-аа према месту
рођђења странкке)
увеерење о држ
жављанству
у
праавноснажнаа судска пресуда
п
о рразводу брака - ако се
с променаа презимен
на
тражи
и због
раззвода бракаа
адм
министрати
ивна такса.

Промена лличног именна малолет
тног детет
та
За малолеетно дете јее потребна сагласностт оба роди
итеља, а за дете стариије од 10 го
одина и њеегова
сагласностт. Од доказза се подносе извод изз матичне књиге
к
рођен
них и личнне карте род
дитеља.
Накнадни упис у мат
тичну књигуу рођених
Накнадни упис у књи
игу рођени
их може да ссе изврши након 30 дана од данаа рођења деетета.
Пријаву м
могу поднетти оба или један
ј
од роодитеља.
Документаа потребнаа за оствари
ивање праваа:
- поттврда од маатичара месста пребиваалишта да лице
л
није уписано
у
у ккњигу рођених
- докказ о рођењ
њу од здравсствене устаанове, одно
осно саслуш
шање сведоока
- адм
министрати
ивна такса.
Надлежноо Одељењее Општинске управе доноси реешење о одобрењу ннакнадног уписа у књ
њигу
рођених.
нажног реш
шења, маттичар врши
и упис под
датака о ррођењу у матичну
м
књ
њигу
На основуу правносн
рођених и уписује даа је упис до
озвољен наккнадно по решењу.
р
Накнадни упис у мат
тичну књигуу умрлих
Документаа потребнаа за оствари
ивање праваа:
- поттврда о смррти од здраввствене оргганизације
- поттврда од наадлежне маатичне служ
жбе да чињеница смртти није упиисана у зако
онском рокку
- изввод из МКР
Р
- фоттокопија ли
ичне карте
- адм
министрати
ивна такса.
Накнадни упис подат
така у мат
тичну књигуу
Документаа потребнаа за оствари
ивање праваа:
- ли
ична карта
- изввод из мати
ичне књиге рођених
- увеерење о држ
жављанству
у
- некки од доказза у којима се наводе пподаци који
и су потреб
бни
- адм
министрати
ивна такса.
Исправка грешке у матичним
м
књигама
к
Грешку кооју примети
и пре закљу
ученог упииса матичар
р исправља сам.
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Грешка кооја се примеети после закљученог
з
г уписа у матичну књи
игу рођениих може се исправити
и
само
на основу решења Оп
пштинске управе
у
у меесту вођења матичне књиге.
к
Исправљеена грешка се уписује у матичну књигу рођених у посеебној рубриици.
Документаа потребнаа за оствари
ивање праваа:
- изввод из мати
ичне књиге рођених
- фоттокопија ли
ичне карте
- изввод из мати
ичне књиге венчаних ((за лица у браку)
б
- увеерење о држ
жављанству
у
- увеерење да сее не води кр
ривични пооступак и истрага
и
- осллобођено пллаћања так
ксе.
Закључењее брака прееко пуномоћника
Документаа потребнаа за оствари
ивање праваа:
- овеерено пуном
моћје
- увеерење о слоободном бр
рачном стањ
њу
- изввод из МКР
Р
- личчна карта - копија
- увеерење о држ
жављанству
у
- адм
министрати
ивна такса.

А.4
А БИРА
АЧКИ СП
ПИСКОВ
ВИ
Други спррат зграде Општине,
О
канцеларија
к
а број 219, телефон:
т
014/72-760.
Упис у бирачки списсак спровод
ди Одељењ
ње за општу
у управу и друштвенее делатностти по служб
беној
дужности,, на основуу извештаја СУП-а у Л
Лајковцу.
Грађанин има правоо да у свак
ко време иззврши уви
ид у бирачк
ки списак и утврди да
д ли је у исти
уписан.
Општине www.lajkova
w
ac.org.rs гррађани могу
у одмах да провере дда ли су упи
исани у би
ирачки
На сајту О
списак за подручје Општине
О
Лајковац.
Л
П
Провера се врши
в
на наачин што ссе само унеесе матични
и број
грађанинаа и као резуултат упитаа се одмах види да ли
и је уписан у бирачки списак, наа којем бирачком
месту гласса и његов број
б
у бираачком спис ку.
Грађанин има обавеезу да при
иликом проомене местта боравкаа, као и прребивалишта, ту промену
пријави наадлежном Одељењу
О
Општинске
О
е управе кој
оје води бир
рачки списаак.
а) Упис у бирачки списак
с
Када грађанин на осснову извршеног увиида у бирач
чки списак уочи да нније уписан
н, има правво да
поднесе заахтев за упи
ис у бирачк
ки списак.
Одељење за општу управу
у
и др
руштвене дделатности је дужно да
д решење о упису у бирачки
б
сп
писак
донесе одм
мах, а по прравноснажн
ности решеења у року од 48 сати изврши уппис у бирач
чки списак.
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Документаа потребнаа за оствари
ивање праваа:
- заххтев, по слуужбеној дуж
жности
- личчна карта
Ослобоођено плаћћања таксе
б) Брисањ
ње из бирач
чког списк
ка
Захтев за ббрисање изз бирачког списка за умрлог или
и бирача ли
ишеног поссловне спо
особности може
м
поднети чллан породи
ичног домаћ
ћинства.
Одељење за општу управу
у
и др
руштвене дделатности
и доноси реешење о бррисању у року од 48 сати.
На основуу правноснаажног решеења врши ссе брисање из бирачко
ог списка.
Документаа потребнаа за оствари
ивање праваа:
- заххтев
- изввод из МКУ
У
- реш
шење о лиш
шавању поссловне споссобности
- реш
шење о отпусту из држ
жављанстваа
- одјава пребиввалишта
Ослобоођено плаћћања таксе
в) Изменаа податакаа у бирачко
ом списку
Захтев заа измену, односно исправку
и
пподатака бирач
б
под
дноси Опш
штинској управи
у
опш
штине
Лајковац - Одељењуу за општу управу
у
и др
друштвене делатности
д
и. То Одељеење доноси
и решење у року
од 48 сати
и и на основву овог реш
шења врши исправку у бирачком
м списку.
Документаа потребнаа за оствари
ивање праваа:
- заххтев
- личчна карта
Ослобоођено плаћћања таксе.

А.5
5 ОВЕРА
А ДОКУМ
МЕНАТА
Овера препписа и фот
токопија до
окумената
Оверу прееписа/фотоокопија врш
ши орган тако што ставља потврду на ппрепис/фоттокопију у којој
назначава да је пррепис/фоток
копија извворне испр
раве писан
н рукописсом, маши
ином, хеми
ијском
оловком, ккомпјутероом, да има одређен бррој страниц
ца са назнаачењем да се изворнаа исправа налази
н
код странкке и да је препис/фот
п
токопија вееран оригиналу испрааве. У потвврду се уно
оси број и датум
овере преп
писа/фотоккопије. Поттврду потпписује овлаашћено лиц
це за оверуу и на потп
пис ставља печат
државног органа.
Овера се вврши одмахх.
Документаа потребнаа за оверу пр
реписа:
- ори
игинал докуумента
- најмање два примерка
п
фотокопије
ф
или преписса докумената
- адм
министрати
ивна такса.
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Овера превода
Документаа потребнаа за оверу:
- ори
игинал преввод од судсског тумачаа на увид
- двее фотокопиј
ије превода
- адм
министрати
ивна такса.
Овера преписа списаа из управно
ог поступкаа
Грађанин има право да тражи оверен преепис списа и аката из предмета у управном
м поступкуу код
надлежногг Одељењаа општинске управе.
Одељење јје дужно даа одмах изд
да оверен ппрепис.
Препис аккта или списа оверава службено ллице које јее водило уп
правни посступак.
Издавање радне књиж
жице
Документаа потребнаа за оствари
ивање праваа:
- дваа захтева заа издавање радне књиж
жице
- личчна карта
- раддна књижиц
ца (купује се
с у књижаари) - попуњ
њава је слу
ужбено лицце
- докказ о стручн
ној спреми
и (сведочансство, дипло
ома, уверењ
ње) ори
игинал или оверена фо
отокопија
Ослобоођено плаћћања таксе.
Издавање дупликатаа радне књи
ижице
ижице се издаје у слуучајевима када
к
је радн
на књижицца изгубљеена, оштећеена и
Дупликат радне књи
ради уписаа иностран
ног радног стажа.
с
Документаа потребнаа за оствари
ивање праваа:
- дваа захтева заа издавање радне књиж
жице
- личчна карта
- раддна књижиц
ца
- докказ да је рад
дна књижи
ица оглашенна неважећ
ћом (признааница о упллати огласаа)
- докказ о струучној спрееми (сведоочанство, диплома, уверење - оригинал
л или овеерена
фоттокопија)
Промена пподатака у радној књижици
1. Пр
ромена преезимена - потребна доокумента
- изввод из МКВ
В
- личчна карта
Промена преззимена у случају разввода бракаа врши се на
н основу ззаписника матичне сллужбе
орггана управее (до 2 месеца од разввода брака) или на осснову решеења органа управе (прреко 2
мессеца од развода бракаа).
2. Пр
ромена лич
чног имена
а - потребнаа документта
- реш
шење орган
на управе
3. Промена датуума рођењ
ња - потребнна докумен
нта
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-

изввод из МКР
Р

4. Нак
кнадно уписивање стручне
с
спр
реме - потр
ребна докум
мента
- докказ о накнадно стечен
ној стручнојј спреми
Потврда о издржаваању
Потврда ссе издаје дрржављаним
ма Србије ккоји су на привремено
п
ом раду у ииностранствву и намењ
њена је
остваривању права на
н умањење пореза (пповраћај по
ореза) по основу издрржавања ср
родника у земљи
з
матици.
Документаа потребнаа за издавањ
ње потврде::
- дваа двојезичн
на обрасца о издржаваању
- заххтев
- личчна карта издржавани
и
их лица - наа увид
- адм
министрати
ивна такса
Потврда зза дечији доодатак
Документаа потребнаа за издавањ
ње потврде::
- заххтев са адреесом лица у инострансству
- дваа двојезичн
на обрасца за
з дечији доодатак
- изввод из МКР
Р за децу (ф
фотокопије))
Ослобоођено плаћћања таксе
Потврда о животу
Издаје се ддржављани
има Србије који су у ииностранствву стекли право
п
на пеензију.
Документаа потребнаа за издавањ
ње потврде::
- заххтев
- обрразац потвррде о животту - двојезиични
- личчна карта или
и пасош
- обаавезно личн
но присуствво странке
Ослобоођено плаћћања таксе

А.6
6 ДРУШ
ШТВЕНА
А БРИГА О ДЕЦИ
И
Законом о финансијсској подрш
шци породиици са децо
ом предвиђена су следдећа права:: дечији додатак,
родитељскки додатакк, накнада зараде за ввреме поро
одиљског одсуства,
о
оодсуства саа рада ради
и неге
детета и оодсуства саа рада рад
ди посебне неге детета, накнада трошковва боравка у предшкоолској
установи зза децу безз родитељсског старањ
ња и накнаада трошко
ова боравкаа у предшк
колској усттанови
за децу саа сметњамаа у развоју
у, регресиррање трошккова боравк
ка у предш
школској установи
у
дееци из
материјалн
но угрожен
них породи
ица.
Дечији доодатак
Право на ддечији додатак оствар
рује један оод родитељ
ља, хранитеељ или старратељ за пр
рво, друго, треће
и четвртоо дете по реду рођеења у порродици. Пр
раво се пр
ризнаје децци (редовн
ни учениц
ци) до
навршених 19 годин
на живота,, деци поссле навршеених 19 го
одина живоота за коју
у је донет акт о
разврставаању, као и деци над
д којима јје продужеено родитеељско правво најдужее до 26. године
г
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живота. Д
Дечији додаатак се исплаћује у ноовчаном иззносу, у виссини коју ррешењем месечно
м
утвврђује
надлежно министарсство.
Документаација потреебна за оствваривање пправа:
 заххтев за оствваривање пр
рава на деччији додатаак (образац се добија ббесплатно на
н шалтеруу)
 изввод из МКР
Р за сву дец
цу у породиици (фотоко
опија)
 увеерење о држ
жављанству
у Републикке Србије, за
з подносио
оца захтеваа
 личчне карте одраслих
о
чланова
ч
зајједничког домаћинств
д
ва, а за деццу пријаваа пребивали
ишта
(фоотокопије)
 овеерена здраввствена књи
ижица за поодносиоца захтева (фо
отокопија)
 поттврда о при
иходима заа три месееца која претходе мессецу у којеем је поднеет захтев, за све
члаанове зајед
дничког домаћинств
д
ва (и то: зарада, самостална
с
а делатносст, приход
ди од
пољ
љопривред
де и шумар
рства и друуги приход
ди који се опорезују према Зак
кону о пореезу на
дохходак грађана, пензиј
ија, инвалидднина, при
имања по прописима
п
а РВИ-а, накнада за време
неззапослености, приход
д сродникаа који имаа законску обавезу ииздржавањаа, отпремн
нина у
слуучају престтанка потреебе за радом
м запослен
ног остварена у годинии пре подн
ношења заххтева,
, неерегистроваани приход
ди)
 увеерење Репуубличког гееодетског ззавода о каатастарском
м приходу у претходн
ној години за све
члаанове заједн
ничког дом
маћинства ((из места ро
ођења и мееста пребиввалишта)
 Увеерење Порреске упрааве за свакког члана заједничко
ог домаћиинства из места
м
рођеења и
стаановања
 доккази о поседовању непокретноссти, као и одговарају
ућег стамббеног просттора (власн
нички
лисст, уговор о куповин
ни непокр етности, решење
р
о порезу,
п
угговор о коришћењу стана,
Увеерење Репуубличког гееодетског ззавода)
 поттврда о својјству редоввног учени ка за децу школског
ш
узраста
у
(оснновна и среедња школа)
 докказ о нередоовном шко
оловању (поотврда здраавствене усстанове)
радне
 докказ о незап
послености (уверење Националн
не службе за запошљ
љавање и фотокопија
ф
књи
ижице)
 изјава коју подносилац
п
ц захтева даје под кривичном
м и материијалном одговорнош
шћу: о
члаановима заједничкогг домаћиннства, да непосредно брине о деци, о непоседоовању
ликквидних и новчаних
н
средстава (ттекст изјавее на обрасц
цу захтева)
 доккази који сее достављајју само у сллучају утвр
рђивања стаатуса:
- сам
мохрани роодитељ (ум
мрлица за ддругог родитеља, суд
дско решењ
ње о поверавању детеета по
преекиду брач
чне или ваанбрачне ззаједнице, извод из МКР
М
за деете неутвр
рђеног очинства,
поттврда војноог органа, потврда
п
каззнено попраавне устано
ове)
- стааратељство или храниттељство (реешење оргаана старатеељства)
- раззврставање детета омеетеног у раззвоју (решеење надлеж
жног градскког органа))
- проодужење роодитељскогг права (суддско решењ
ње)
 карртица текућћег рачуна (фотокопиј
(
ја)
 друуги релеван
нтни докази
и по оцени службеногг лица које води постуупак
Обнова деечјег додаттка
Ради оствваривања права
п
на дечији
д
доддатак у ко
онтинуитетту, кориснник дечијегг додатка може
обновити право најраније 30 дана пре истека ваажности реешења, а ннајкасније до дана истека
и
решења.
Документаација потреебна за оствваривање пправа:
- заххтев за остваривање права
п
на ддечији додаатак - обно
ова (образаац се доби
ија бесплаттно на
шаллтеру)
- поттврда о прриходима у три месецца која претходе мессецу у којеем је подн
нет захтев за
з све
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-

члаанове заједничког дом
маћинства ((и то: зарад
да, самостаална делатнност и другги приходи
и који
се оопорезују према
п
Зако
ону о пореззу на доход
дак грађана, пензија, инвалидни
ина, примаања по
проописима РВ
ВИ-а, накн
нада за врееме незапо
ослености, приход срродника којји има закконску
обаавезу издрржавања, отпремнин
о
на у случаају престаанка потреебе за радом запоссленог
осттварена у гоодини пре подношења
п
а захтева, нерегистров
н
вани прихооди)
друуги докази - само за пр
ромене кој е су од ути
ицаја на осттваривање пправа

Родитељсски додатак
к
Право на родитељскки додатак остварује мајка за своје прво, друго, трееће и четвр
рто дете. Уместо
У
мајке, подд одређени
им условим
ма, ово прраво оствар
рује и отац
ц. Родитељ
љски додаттак се испллаћује
једнократн
но, за првоорођено детте, а за остаале у месеч
чним ратам
ма, у износуу који важи
и на дан иссплате
(износ се уутврђује реешењем над
длежног миинистарства).
Документаација потреебна за оствваривање пправа:
а) Мајка п
подносилац
ц захтева
 заххтев за оствваривање права
п
на роодитељски додатак маајке (образаац се добијја бесплатн
но на
шаллтеру, а поодноси се наајкасније ддо 6 месеци
и живота детета)
 при
ијава преби
ивалишта заа децу о кој
ојој непосреедно брине
 изввод из МКР
Р за сву својју децу (орригинал или
и оверена копија)
к
 увеерење о држ
жављанству
у Србије ( ууверење нее може бити
и старије одд 6 месеци))
 личчна карта (ф
фотокопијаа)
 здрравствена књижица
к
(ф
фотокопија))
 увеерење надлежног оргаана старатељ
љства:
- да мајкка непосред
дно брине о детету заа које је под
днела захтеев
- да њен
на деца преетходног рееда рођењаа нису смеш
штена у усттанову соци
ијалне заш
штите,
храниттељску или
и старатељсску породицу или датаа на усвајањ
ње
- да мајкка није лиш
шена родитеељског праава у односу на децу ппретходногг реда рођењ
ња
б) Отац поодносилац захтева
з
 заххтев за оствваривање права
п
на роодитељски
и додатак оца
о (образаац се добијја бесплатн
но на
шаллтеру, а поодноси се наајкасније ддо 6 месеци
и живота детета)
 докказ да је маајка умрла (извод из МКУ) или
и напустилаа дете (уверрење орган
на старатељ
љства)
или
и теже боолесна (по
отврда наадлежне зд
дравственее установее) или ли
ишена поссловне
споособности (судско реш
шење) илии на издржаавању казн
не затвора ((потврда каазнено-поп
правне
усттанове о почетку и заввршетку каззне)
 изввод из МКР
Р, за сву сво
оју децу каоо и децу маајке детета за које се пподноси зах
хтев
 увеерење о држ
жављанству Србије з а себе и маајку дететаа (уверења нне могу би
ити старијаа од 6
мессеци)
 при
ијава преби
ивалишта заа децу о кој
ојој непосреедно брине
 личчна карта заа себе и мајјку детета ((фотокопијје)
 здрравствена књижица
к
заа себе и мајкку детета (фотокопијее)
 увеерење надлежног оргаана старатељ
љства:
- да отац
ц непосредно брине о детету за које
к је подн
нео захтев
- да његгова деца претходноог реда ро
ођења ниссу смештенна у устан
нову социјјалне
заштитте, хранитеељску или сстаратељскку породицу
у или дата нна усвајање
- да отаац није лиш
шен родиттељског пр
рава у одно
осу на свооју децу пр
ретходног реда
рођењаа
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Накнада зараде заа време породиљскоог одсуств
ва и одсу
уства са ррада ради неге детета и
ди посебнее неге дететта
одсуства сса рада рад
Право на накнаду заараде за вр
реме породииљског одссуства и од
дсуства са рада ради неге дететта има
мајка детеета, а под одређеним
о
условима
у
и отац детеета, један од усвојилацца, хранитеељ или стааратељ
детета, којји ово правво остварујју као запо слени код послодавца (правна и физичка лица)
л
и каоо лица
која самосстално обаввљају делаттност (нем ају друге запослене). Исплату ннакнаде зар
раде за запоослене
код послоодавца врш
ши послодаавац истоввремено каада исплаћ
ћује и другге запослен
не, док иссплату
накнаде ззараде лиц
цима која самосталноо обављају
у делатносст, а немаају друге запослене врши
Општинскка управа. Ради рефу
ундације срредстава исплаћених
и
на име наакнаде зар
раде, послоодавац
доставља Општинсккој управи на оверу ообразац НЗ
З-1, као и доказе о иизвршеној исплати
и
наакнаде
ћује у висиини зараде коју би тоо лице
зараде (овверене обраасце и извод) . Накннада зарадее се исплаћ
остваривалло да ради
и, за пуно
о радно вр еме и стан
ндардни уч
чинак, тј. у висини основне зараде,
увећане п
по основу времена
в
пр
роведеног на раду заа сваку пу
уну годинуу рада оствварену у раадном
односу, у сскладу са Законом.
З
Документаација потреебна за оствваривање пправа:
а) Мајка подносилац
ц захтева - остварује
о
ппородиљско
о одсуство и одсуствво са рада ради
р
неге детета
д
у укупном
м трајању од
о 365 данаа за прво и друго дете, односно две годинне за треће, четврто и свако
наредно деете, или остварује сам
мо породиљ
љско одсусттво у трајањ
њу од три м
месеца од дана
д
порођааја.
 Заххтев за оствваривање права
п
на наакнаду зар
раде за врем
ме породиљ
љског одсу
уства и одссуства
са ррада ради неге детета, и захтевв за оствареење права на породииљско одсуство (образзац се
доббија бесплаатно на шал
лтеру)
 изввештај о привременој спреченостти за рад - дознака
д
(ор
ригинал)
 здрравствена књижица
к
(ф
фотокопија))
 извводи из МК
КР за сву деецу (фотокоопије)
 реш
шење послоодавца о пр
раву на порродиљско одсуство
о
и одсуство
о
саа рада ради
и неге дететта
 угоовор о радуу
 поттврда посллодавца о висини оссновне зар
раде запоссленог и уувећане зараде по основу
о
вреемена провведеног на раду за свваку пуну годину рад
да оствареену у радно
ом односу за 12
мессеци који претходе месецу у којем отп
почиње ко
оришћење одсуства, за сваки месец
појединачно
 обрразац М-4 Фонда
Ф
ПИО
О запосленних (фотоко
опију подн
носи мајка ззапослена код
к правни
их или
физзичких лиц
ца)
 обрразац М-4//СЗ Фондаа ПИО сам
мосталних
х делатностти (фотокоопију подн
носи мајкаа која
сам
мостално об
бавља делаатност)
 реш
шење надллежног орггана о прривременом
м затварањ
њу радње, односно о приврем
меном
повверавању обављања
о
те
т делатноссти другом лицу (одно
осно личнуу изјаву да у време тррајања
одссуства нећее обављати исту или ддругу делаттност)
 увеерење порееске управе о месечнној основи
ици на коју
у се плаћаају доприн
носи за обаавезно
пен
нзијско и инвалидско
и
о осигурањ
ње за 12 меесеци који претходе м
месецу у којем
к
је зап
почето
корришћење од
дсуства, и по
п истеку ггодине,
 реш
шење о кон
начној основици (поднноси мајка која
к самосттално обављ
ља делатно
ост)
 изввештај надллежне здраавствене усстанове да је дете мр
ртворођеноо, односно да је умрлло пре
упи
иса у МКР (подноси се
с само за оостваривањ
ње права на породиљскко одсуство
о)
 изввод из МКУ
У за дете које
к
је умррло после уписа
у
у МК
КР, односнно пре истеека породиљског
одссуства (под
дноси се сам
мо за оствааривање права на поро
одиљско оддсуство)
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б) Отаац подноси
илац захтевва - остваррује породи
иљско одсу
уство и оддсуство са рада ради
и неге
детета уместо запослене или
и
незапоослене мајјке, у трајјању од ддана испуњ
њења услоова до
престаанка разлогга који су он
немогућилии или спреч
чили мајку
у да се стараа о детету
 заххтев за оствваривање права
п
на наакнаду зарааде за поро
одиљско оддсуство и одсуство
о
саа рада
радди неге деетета, или захтев заа оствариваање права на накнааду зараде за породи
иљско
одссуство (обрразац се доб
бија бесплаатно на шал
лтеру)
 докказ да је маајка умрла (извод из М
МКУ), или напустилаа дете (уверрење орган
на старатељ
љства),
или
и теже боолесна (по
отврда наддлежне зд
дравствене установе)), или ли
ишена поссловне
споособности (судско
(
реш
шење), илии на издржаавању казн
не затвора ((потврда каазнено-поп
правне
усттанове)
 изввештај о прривременојј спреченоссти за рад - дознака мајке (поддноси отац за мајку детета,
д
која је у радноом односу)
 увеерење о неезапосленоссти, или ф
фотокопија здравствен
не књижицце мајке (п
подноси оттац за
мајјку детета, која није у радном оддносу)
 здрравствена књижица
к
оц
ца (фотокоппија)
 извводи из МК
КР за сву деецу (фотокоопије)
 реш
шење послоодавца о праву
п
на поородиљско одсуство и одсуствоо са рада ради
р
неге детета,
д
или
и решење послодавца
п
а о праву наа породиљсско одсуств
во оца
 поттврда посллодавца о висини оссновне зар
раде запоссленог и уувећане зараде по основу
о
вреемена провведеног на раду за свваку пуну годину раада осваренну у радно
ом односу, за 12
мессеци који претходе
п
меесецу у ком
ме отпочињ
ње коришћеење одсуствва за сваки месец
 обрразац М-4 Фонда ПИ
ИО запосленних (фотоккопију под
дноси отац запослен код
к правноог или
физзичког лиц
ца)
 обрразац М-4//СЗ Фондаа ПИО саамосталних
х делатноссти (фотоккопију под
дноси отац
ц који
сам
мостално об
бавља делаатност)
 реш
шење надллежног орггана о прривременом
м затварањ
њу радње, односно о приврем
меном
повверавању обављања
о
те
т делатноости другом
м лицу (по
односи отаац који сам
мостално обавља
деллатност)
 увеерење порееске управе о месечнној основи
ици на коју
у се плаћаају доприн
носи за обаавезно
пен
нзијско и инвалидско
и
о осигурањ
ње, за месец који пр
ретходи меесецу у ко
ојем је зап
почето
корришћење одсуства, и по истеку године, реешење о ко
оначној оснновици (по
односи отац
ц који
сам
мостално об
бавља делаатност)
 личчна изјава да
д у време трајања оддсуства нећ
ће обављати исту илии другу дел
латност (поодноси
отаац који самоостално обавља делаттност)
в) Отаац подносиллац захтеваа - преузим
ма од мајкке остварив
вање праваа на одсусттво са радаа ради
неге деетета (у тррајању од завршетка
з
породиљскког одсуств
ва па до исстека 365 дана
д
одсусства за
прво и друго деете, односн
но две годдине за трееће, четвртто и свакоо наредно дете, на основу
о
међусообног договвора)
 заххтев за оствваривање права
п
на наакнаду зарааде за врем
ме одсустваа са рада ради неге деетета
(заххтев се доб
бија бесплатно на шаллтеру)
 међђусобни дооговор роди
итеља, у пиисаној форм
ми, да отац преузима оостваривањ
ње права
 изввештај о прривременојј спреченоссти за рад - дознака мајке (поддноси отац за мајку детета,
д
која је у радноом односу)
 здрравствена књижица
к
оц
ца (фотокоппија)
 извводи из маттичне књиге рођених зза сву децу
у (фотокопи
ије)
 реш
шење послоодавца о пр
раву на одс уство са раада ради неге детета
 поттврда посллодавца о висини оссновне зар
раде запоссленог и уувећане зараде по основу
о
вреемена провведеног на раду за свваку пуну годину рад
да остваренну у радно
ом односу, за 12
мессеци који претходе месецу у којем одп
почиње ко
оришћење одсуства, за сваки месец
појединачно
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обрразац М-4 Фонда ПИ
ИО запосленних (фотоккопију под
дноси отац запослен код
к правноог или
физзичког лиц
ца)
обрразац М-4//СЗ Фондаа ПИО саамосталних
х делатноссти (фотоккопију под
дноси отац
ц који
сам
мостално об
бавља делаатност)
реш
шење надллежног орггана о прривременом
м затварањ
њу радње, односно о приврем
меном
повверавању обављања
о
те
т делатноости другом
м лицу (по
односи отаац који сам
мостално обавља
деллатност)
увеерење порееске управе о месечнној основи
ици на коју
у се плаћаају доприн
носи за обаавезно
пен
нзијско и инвалидско
и
о осигурање, за 12 меесеци који претходи м
месецу у којем
к
је зап
почето
корришћење од
дсуства, и по истеку године, у року
р
од 3 месеца
м
о кооначној осн
новици (поодноси
отаац који самоостално обавља делаттност)
личчна изјава да
д у време трајања оддсуства нећ
ће обављати
и исту, илии другу дел
латност (поодноси
отаац који самоостално обавља делаттност)

г) Усвоојилац, храанитељ или
и старатељ подносилаац захтева - остварујее право на одсуство
о
саа рада
ради н
неге детета:: у трајању
у од 8 месецци непреки
идно од мо
омента смеш
штаја детета у породицу, а
најдуж
же до наврш
шених 5 год
дина животта детета (зза смештај детета млаађег од 5 го
одина живоота); у
трајањ
њу до наврш
шених 11 месеци жиивота детета (за смештај дететта старости
и до три месеца
м
животаа)
 заххтев за оствваривање права
п
на наакнаду зарааде за врем
ме одсустваа са рада ради неге деетета
(оббразац се дообија беспл
латно на шаалтеру)
 докказ о чињен
ници смеш
штаја дететаа у усвојитеељску, хран
нитељску иили старатеељску пороодицу,
одн
носно о постојању
п
статуса уусвојиоца, хранитељ
ља или стааратеља (уверење органа
о
стааратељства))
 изввештај о привременој спреченостти за рад по
односиоца захтева (доознака)
 здрравствена књижица
к
по
односиоца ззахтева (фо
отокопија)
 извводи из МК
КР за сву деецу (фотокоопије)
 реш
шење послоодавца о пр
раву на одс уство са раада ради неге детета
 поттврда посллодавца о висини оссновне зар
раде запоссленог и уувећане зараде по основу
о
вреемена провведеног на раду за свваку пуну годину рад
да остваренну у радно
ом односу, за 12
мессеци који претходе месецу у којем отп
почиње кор
ришћење оодсуства, за
з сваки месец
м
појединачно
 обрразац М-4 Фонда ПИ
ИО запослеених (фото
окопију пр
рилаже поддносилац захтева
з
зап
послен
кодд правног или
и физичког лица)
 обрразац М-4//СЗ Фондаа ПИО сам
мосталних делатности (фотокоппију прилааже подноосилац
заххтева који самостално
с
обавља деллатност)
 реш
шење надллежног орггана о прривременом
м затварањ
њу радње, односно о приврем
меном
повверавању обављања
о
те делатнности друггом лицу (прилаже подносилаац захтеваа који
сам
мостално об
бавља делаатност)
 увеерење порееске управе о месечнној основи
ици на коју
у се плаћаају доприн
носи за обаавезно
пен
нзијско и инвалидско
и
о осигурање, за 12 меесеци који претходи м
месецу у којем
к
је зап
почето
корришћење од
дсуства, и по истеку године, у року
р
од 3 месеца
м
о кооначној осн
новици (при
илаже
поддносилац заахтева који
и самосталнно обавља делатност)
д
 личчна изјава да
д у време трајања оддсуства нећ
ће обављати исту илии другу делатност (при
илаже
поддносилац заахтева који
и самосталнно обавља делатност)
д
Накнада ззараде за време
в
одсуства са радда ради по
осебне негее детета
Право на накнаду заараде за вр
реме одсусства са рад
да ради поссебне негее детета остварује јед
дан од
родитеља,, усвојилац
ц, хранитељ
љ или стараатељ (са пуним или половином
п
м пуног рад
дног времеена) за
дете млађђе од 5 год
дина, којем
м је неопхходна посеебна нега због
з
тешкоог степенаа психофиззичке
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ометеностти. Право се
с остварујее у трајањуу од истекаа породиљсског одсусттва и одсусства са радаа ради
неге дететта најдуже до
д навршен
них 5 годинна живота детета.
д
За оствари
ивање правва на одсусттво са радаа ради посеебне неге детета потреебно је при
иложити слледећа
документаа:
 заххтев за оствваривање права
п
на наакнаду зарааде за врем
ме одсустваа са рада раади посебне неге
деттета (образаац се добија бесплатнно на шалтееру)
 актт о разврстаавању дететта (мишљењ
ње комисијје о степену
у психофиззичке ометености деттета)
 изввештај о привремено
п
ој спречен ости за раад ради по
осебне негге детета (дознака лекара
л
педдијатра)
 здрравствена књижица
к
маајке, односнно подноси
иоца захтев
ва (фотокоппија)
 изввод из МКР
Р за сву дец
цу
 реш
шење послоодавца о пр
раву на одс уство са раада ради по
осебне негее детета
 поттврда посллодавца о висини оссновне зар
раде запоссленог и уувећане зараде по основу
о
вреемена провведеног на раду за свваку пуну годину рад
да остваренну у радно
ом односу, за 12
мессеци који претходе месецу у којем отп
почиње ко
оришћење одсуства, за сваки месец
појединачно
 обрразац М-4 Фонда ПИ
ИО запослеених (фото
окопију пр
рилаже поддносилац захтева
з
зап
послен
кодд правног или
и физичког лица)
 обрразац М-4//СЗ Фондаа ПИО сам
мосталних делатности (фотокоппију прилааже подноосилац
заххтева који самостално
с
обавља деллатност)
 реш
шење надллежног орггана о прривременом
м затварањ
њу радње, односно о приврем
меном
повверавању обављања
о
те делатнности друггом лицу (прилаже подносилаац захтеваа који
сам
мостално об
бавља делаатност)
 увеерење порееске управе о месечнној основи
ици на коју
у се плаћаају доприн
носи за обаавезно
пен
нзијско и инвалидско
и
о осигурање, за 12 меесеци који претходи м
месецу у којем
к
је зап
почето
корришћење одсуства,
о
и по истекку године,, у року од три мессеца о кон
начној основици
(пррилаже подносилац заахтева који самостално обавља делатност)
 личчна изјава да у време трајања одсуства корисник
к
права
п
неће обављати исту или другу
деллатност (пррилаже подносилац заахтева који самостално
о обавља деелатност)
Накнада ттрошкова боравка у предшкол
лској устан
нови за дец
цу без роди
итељског старања
с
Право на накнаду тррошкова боравка
б
у ппредшколсккој установ
ви за децуу без родиттељског сттарања
П
остварује се на осноову захтеваа установе ссоцијалне заштите, хранитеља, односно старатеља. Право
ог узраста без родитеељског старања, у тррајању од дана
д
подноошења
се признајје деци прредшколско
захтева доо истека теккуће радне године.
За остварривање праава на накнаду троошкова бор
равка у предшколсккој установи за дец
цу без
родитељскког старањаа потребно
о је приложиити следећ
ћа документта:
 заххтев за наккнаду трош
шкова бораавка у преедшколскојј установии за дете без
б родитељског
стаарања (обраазац се доби
ија бесплаттно на шалттеру инфор
рмација у пприземљу)
 актт установе социјалнее заштите о смештају детета у установуу, односно решење органа
о
стааратељства о смештају
у детета у ххранитељскку, односно
о старатељсску породи
ицу
 реш
шење о остввареном пр
раву на деч ији додатакк (подноси старатељ иили храниттељ)
 поттврда предш
школске усстанове о уппису дететаа.
Накнада ттрошкова боравка у предшкол
лској устан
нови за дец
цу са сметњ
њама у раззвоју
Право на н
накнаду тррошкова бо
оравка у прредшколско
ој установи
и за децу оометену у развоју
р
оствварује
се на осноову захтеваа родитељаа, установее социјалнее заштите, хранитеља
х
а или стараатеља. Правво се
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признаје деци предшколског узрраста ометеној у разввоју, у трајаању од данаа подношењ
ња захтева до
истека текууће радне ггодине.
Документаација поттребна за оствариввање
права:
 захттев за накн
наду трошккова боравкка у предш
школској усстанови за дете ометтено у разввоју
(обрразац се доб
бија бесплаатно на шаллтеру инфоормација у п
приземљу)
 акт о разврставвању детета ометеног у развоју
 реш
шење о осттвареном п
праву на деечији додаттак (поднооси се самоо за дете ккоје борави
и у
редовној васпи
итној групи
и)
 поттврда предш
школске усттанове о уп
пису дететаа у посебнуу, односно рредовну васспитну груупу,
са п
подацима у погледу дуужине дневвног боравкка детета
Регресираање трошк
кова борав
вка у пред
дшколској установи деце из м
материјалн
но угрожен
них
породица
Ово правоо остварује подносилаац захтева у складу сса одлуком
м о регресирању трош
шкова бораввка
деце у пред
дшколској установи и
из материјаллно угрожеених породи
ица и то:
- 100% за ттреће и свакко наредноо дете из поородице
- 100% за децу без рродитељскоог старања, децу у храанитељским породиц
цама и децуу из породи
ице
која остваррују право н
на материјаално обезбееђење
- 20% за дрруго дете
- 50% за самохране
с
родитеље (под условвом да друуги родитељ
љ не плаћћа алиментаацију) и деецу
ометену у рразвоју укоолико су см
мештени у рродовну груупу
Потребна д
документац
ција:
- захтев
- изводи роођених за сву децу
- потврда предшколск
п
ке установее да дете боорави у установи
- доказ да јје родитељ самохран, користи маатеријално обезбеђењ
ње да се дец
ца налазе у хранитељској
породици, да је дете оометено у рразвоју и слл.
Једнократтна новчан
на накнадаа породиљаа на теритоорији опш
штине Лајк
ковац:
Захтев за јееднократнуу новчану накнаду
н
порродиља моггу поднети
и незапослене и запосллене
породиље уз потребн
ну документтацију:
- Извод рођеених за детте,
- Доказ о прријави преб
бивалишта – боравиштта за мајку,, копија личчне карте,
- Доказ да н
није у радноом односу ((незапослен
на породиљ
ља)
- Доказ да јее у радном односу (зап
послена поородиља)
- Копија карртице текућћег рачуна,
- Други докаази.
признавањ
ње права н
на трошков
ве вантелессне оплодњ
ње се можее поднети уз
у потреднуу
Захтев за п
документаацију:
- Доказ о прријављеном
м пребивали
ишту на территорији оп
пштине Лајјковац за об
ба супружн
ника,
ванбрачна партнера,
- Уверење о држављан
нству Репуб
блике Србијје за оба суупружника,,
47

Инф
форматор о рраду органа оп
пштине Лајкоовац

- Акт надлеж
жне комиси
ије Опште б
болнице илли Здравстввене устаноове о испуњ
њености здрравственихх
услова за укључивањ
у
ње у процес вантелеснее оплодње,
- Извод из матичне
м
књиге венчан
них,
- Извод из матичне
м
књиге рођени
их за жену ((уколико ни
ије прилож
жена фотокоопија личнее карте),
- Доказ Опш
ште болнице или Здраввствене усттанове да заа финансиррање покуш
шаја вантеллесне оплод
дње
за који се п
подноси заххтев нису обезбеђена
о
средства и
из других иззвора.

А.77 Борачк
ко-инвал
лидска зааштита
1. Права војних ин
нвалида, породица
п
палих бор
раца и чл
ланова пор
родице ум
мрлог војн
ног
инвалида
ратног војн
ног инвали
ида по осноову ране, п
повреде, оззледе и болести
Својство р
Ово својсттво могу даа остваре ллица, учесн
ници рата 11941 - 19455, као и лиц
ца која су уучествовалла у
ратовима на
н просторру бивше СФРЈ
С
од 1990. до 1995. као пррипадници и добровољци у ЈНА
А и
припадниц
ци Војске Јуугославије и лица којаа су обављаала пословее државне б
безбедностти у оружан
ним
акцијама заа време НА
АТО агресијје.
Докумеентација поотребна за оостваривањ
ње права:
- захттев за призн
навање својјства ратноог војног ин
нвалида
- личчна карта (ф
фотокопија))
- извоод из МКР
- уверрење о држ
жављанству
- мед
дицинска доокументаци
ија о лечењ
њу из времеена настанкка оштећењ
ња и времен
на подношеења
захттева
- уверрење о околлностима п
повређивањ
ња (издаје наадлежни воојни или други надлеж
жни орган)
- војн
на књижицаа (фотокопи
ија)
Својство м
мирнодопсског војногг инвалидаа по основуу ране, пов
вреде, озлед
де и болестти
Ово својсттво могу да остваре лица
л
државвљани Срб
бије која суу у миру ккао војници
и на служеењу
војног рокка, студенти
и Војне академије, учченици среедње војне школе, ли
ица у резервном састааву,
слушаоци школе за ррезервне оф
фицире, каао и доброввољци на ввојној дужн
ности у Војјсци СЦГ и
или
Војсци Срб
бије у вршењу војне сслужбе или
и дужности
и који су у вези са слуужбом задообили поврееду
или озледуу без својее кривице па је насттупило ошттећење њихховог оргаанизма најм
мање 20% (за
наведена лица
л
која суу оболела наа служби у Војсци Србије тражен
ни проценаат оштећењ
ња је 60%).
Докумеентација поотребна за оостваривањ
ње права:
- захттев за призн
навање својјства мирноодопског воојног инваллида
- личчна карта (ф
фотокопија))
- извоод из МКР
- уверрење о држ
жављанству
- мед
дицинска доокументаци
ија о лечењуу
- уверрење војнее јединице о околносттима поврееђивања илли решење о отпуштаању из Војсске
Срб
бије
- уверрење Војноог одсека о времену п
проведеном
м на редовн
ном одслуж
жењу војногг рока (изд
даје
војн
ни одсек пррема месту п
пребивалиш
шта странкке)
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-

војн
на књижицаа (фотокопи
ија).

Повећањее процента војног инв
валидитетаа
Лица која имају својство ратноог или мирн
нодопског војног инввалида могуу тражити повећање већ
постојећегг процента ввојног инваалидитета.
По истекуу две годи
ине од дан
на доношењ
ња коначн
ног решењаа о стицањ
њу својства ратног и
или
мирнодопсског војногг инвалидаа, војни инвалид мож
же поднети нови захттев за утврђивање ноовог
процента и
инвалидитеета, а у вези
и с насталом
м променом
м.
Документаација поттребна за оствариввање
права:
- захттев за повећћање процеента војног инвалидиттета
- налаз лекара сспецијалистте о томе д
да је настуупила пром
мена од ути
ицаја на ран
није утврђеени
инввалидитет.
Породичн
на инвалид
днина по паалом борцуу
Основно п
право пороодице палог борца је право на породичнуу инвалидн
нину (право на месеччни
новчани иззнос).
Докумеентација поотребна за оостваривањ
ње права:
- захттев за оствааривање пррава на пороодичну инввалиднину п
по палом боорцу
- личчна карта илли избегличчка легитим
мација (фоттокопија)
- извоод из МКВ
- изјаава два свед
дока да се уудова није п
преудала
- извоод из МКР за децу
- поттврда да се д
дете налази
и на редовн
ном школоввању
- уверрење о држ
жављанствуу за подноси
иоца захтевва и децу
- уверрење о околлностима п
погибије палог борца ((издаје надллежан војни
и орган)
- извоод из МКР и МКУ за лице
л
од когга се изводи
и право.
Увећање породичне
п
инвалиднине
Родитељ палог
п
борцаа који није имао друге деце или који је им
мао више дееце којем су
с остала деца
изгубила ж
живот као гграђанске ж
жртве рата и
има право н
на увећање породичнее инвалиднине. Такођее, и
брачни дрруг палог борца
б
који нема децее односно ако има једно дете или више деце којаа су
неспособна за привређивање, под
п условом
м да је несспособност наступилаа пре 15. гоодине живоота,
до навршен
них 26 годи
ина, ако јее дете билоо на школоовању, порред права н
на породиччну
односно д
инвалидни
ину има прааво на увећаану породи
ичну инвали
иднину.
Документаација поттребна за оствариввање
права:
- захттев за призн
навање праава
- фоттокопија ли
ичне карте или
и легитим
мације проггнаног лицаа
- изјаава два свед
дока да под
дносилац ззахтева нем
ма више дец
це, тј. да муу је погинуули борац б
био
једи
ино дете
- извоод из МКР и МКУ за лице
л
од когга се изводи
и право
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-

уверрење војног органа о д
датуму и окколностимаа погибије палог
п
борца
извоод из МКР за дете паллог борца
поттврда да се д
дете налази
и на редовн
ном школоввању ако је старије од 15 година ж
живота.

Породичн
на инвалид
днина по ум
мрлом војн
ном инвали
иду
Чланови ууже породи
ице палог борца,
б
члан
нови уже п
породице ввојног инваалида од I до VII груупе,
после његоове смрти и чланови ууже породи
ице лица кооје је погин
нуло или ум
мрло од пооследица раане,
повреде, оззледе или б
болести зад
добијене поод околносттима из чл.. 7. и 9. Заккона о основвним прави
има
бораца, војјних инвали
ида и пород
дица палихх бораца им
мају право н
на породиччну инвалид
днину (однооси
се на мирн
нодопске вој
ојне инвалиде).
Документаација потреебна за оствваривање пррава:
- захттев за призн
навање праава на пород
дичну инваалиднину поо умрлом ввојном инваалиду
- фоттокопија ли
ичне карте
- извоод из МКВ
- изјаава два свед
дока да се уудова није п
преудала
- извоод из МКР за подноси
иоца захтева и децу
- поттврда да се д
дете налази
и на редовн
ном школоввању ако је старије од 15 година ж
живота
- уверрење о држ
жављанствуу за подноси
иоца захтевва и децу
- извоод из МКУ
У за покојноог војног ин
нвалида.
Борачки д
додатак
Борачки доодатак је доодатак уз заараду остваарену по осн
нову радноог односа.
Документаација потреебна за оствваривање пррава:
- захттев за призн
навање праава на бораччки додатакк
- поттврда да је ллице у радн
ном односу,, коју издајее послодаваац
- поттврда о виси
ини исплаћене месечн
не зараде (изздаје је посслодавац)
- поттврда о минималној зарради по коллективном ууговору
Здравствеена заштитта војних и породичн
них инвали
ида
-

Документаација потреебна за оствваривање пррава:
захтев за п
признавање права на зд
дравственуу заштиту
- уверрење о имоовном стањуу (издаје Сллужба за каатастар неп
покретности
и)
- уверрење да здрравствену ззаштиту не остварује путем
п
Фонд
да за здравсствену зашттиту
- докказ о имовн
ном стању и коришћењ
њу пензије, за лица изз бивших република,
р
не у
из општин
којоој су живелли (Служб
ба за катасттар непокрретности и Фонд за пензијско и инвалидско
осигурање)
Здравствеена заштитта брачног друга и дееце војног и
инвалида
Документаација потреебна за оствваривање пррава:
- захттев за призн
навање праава на здраввствену заш
штиту
- уверрење о имоовном стањуу (издаје Сллужба за каатастар неп
покретности
и)
- уверрење да здрравствену ззаштиту не остварује путем
п
Фонд
да за здравсствену зашттиту
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-

извоод из МКР за брачногг друга и децу
извоод из МКВ
докказ о имовн
ном стању и коришћењ
њу пензије, за лица изз бивших ррепублика, из општин
не у
којоој су живелли (Служб
ба за катасттар непокрретности и Фонд за пензијско и инвалидско
осигурање)

Ортопедск
ка и друга помагала
Војни инваалид има прраво на орттопедска и друга помаагала за ош
штећење оргганизма, поо основу коојих
му је приззнат војни инвалидиттет, у склад
ду са Праввилником о ортопедсским помаггалима војн
них
инвалида ("Сл.
(
гласни
ик РС", бр. 45/09)
Документаација потреебна за оствваривање пррава:
- захттев за призн
навање праава на ортоп
педска и дрруга помагаала
- налаз специјаалисте физи
икалне мед
дицине и ррехабилитаације и спеецијалисте ортопедије о
помагала
опрравданости добијања п
Једнократтна помоћ по
п основу смрти
с
војн
ног инвали
ида
Документаација потреебна за оствваривање пррава:
- захттев за призн
навање праава на једноократну пом
моћ
- извоод из МКУ
У за војног и
инвалида
- фоттокопија ли
ичне карте подносиоца
п
а захтева
- изјаава два свеедока о чињ
њеници да је подноси
илац захтеева живео у истом доомаћинствуу са
војн
ним инвали
идом или ссе старао о њему најмање годи
ину дана прре смрти и да је сноссио
трош
шкове сахрране умрлогг војног инввалида.
Накнада зза исхрануу и смешттај за време путоваања и боравка у др
ругом местту по пози
иву
надлежногг органа
Документаација потреебна за оствваривање пррава:
- захттев за призн
навање праава
- фоттокопија ли
ичне карте корисника
к
лличне или п
породичне инвалидни
ине
- фоттокопија ли
ичне карте пратиоца корисника личне или
и породичн
не инвалид
днине којем
м је
при
изнато правво на додаттак за негу и помоћ и пратиоца детета коррисника до навршене 15.
годи
ине животаа
- извоод из МКР за дете коррисника порродичне ин
нвалиднине
Додатак заа негу и поомоћ
Право на н
негу и помооћ има:
- војни инввалид I груп
пе
- војни ин
нвалид II,IIII и IV груупе са ошттећењем оррганизма кооје је , са војним ин
нвалидитетоом,
једнако ош
штећењу оргганизма војјног инвали
ида I групе
Документаација потреебна за оствваривање пррава:
- захттев за призн
навање праава на додаттак, негу и помоћ
- налаз лекара специјалистте о потреби
и за негом и помоћи другог
д
лицаа
51

Инф
форматор о рраду органа оп
пштине Лајкоовац

Ортопедск
ки додатак
к
Право на оортопедски
и додатак (м
месечни новвчани изноос) има војн
ни инвалид
д од I до VI групе коме је
војни инваалидитет утврђен
у
збоог оштећењ
ња организма које је непосредн
на последиц
ца задобијене
ране, поврреде, озлед
де или боллести која је проузрооковала ампутацију еекстремитетта или теш
шко
оштећење екстремитеета као и зб
бог губиткаа вида на об
ба ока.
Документаација потреебна за оствваривање пррава:
- захттев за призн
навање праава на ортоп
педски додаатак
- налаз лекара сспецијалистте о здравсттвеном стањ
њу организзма, а које је
ј непосред
дна последи
ица
задообијене раане, повред
де, озледе или болессти која јее проузрокковала теш
шко оштећеење
ексттремитета
Накнада зза време неезапосленоости ратнихх војних ин
нвалида од
д I до IV гр
рупе инвал
лидитета
Документаација потреебна за оствваривање пррава:
- захттев за призн
навање праава
- уверрење да је ввојни инваллид незапосслено лице (издаје Заввод за тржи
иште рада)
- уверрење о имоовном стањуу (издаје Сллужба за каатастар неп
покретности
и)
- уверрење да здрравствену заштиту
з
нее остварује путем Фон
нда за здраавствену заш
штиту (изд
даје
Фон
нд за здравсствену зашттиту)
- докказ о имовн
ном стању и коришћењ
њу пензије,, за лица изз бивших ррепублика, из општин
не у
којоој су живели.
Накнада ттрошкова ссахране ум
мрлог носиооца "Парттизанске сп
поменице 11941."
Документаација потреебна за оствваривање пррава:
- захттев за призн
навање праава за навед
дену накнад
ду
- фоттокопија "П
Партизанскее спомениц
це 1941"
- извоод из МКУ
У
- фоттокопија ли
ичне карте зза подносиооца захтеваа и покојногг носиоца ""Партизансске спомени
ице
19411"
- уверрење о држ
жављанствуу за подноси
иоца захтевва
- изјаава два свед
дока о чињ
њеници да јје подносиллац захтеваа сносио тррошкове саахране умрллог
носиоца спомеенице
- рачуун погребн
ног предузећћа
Месечно н
новчано п
примање п
по основу н
незапослен
ности ратн
них војнихх инвалид
да од V доо X
групе инваалидитета
Документаација потреебна за оствваривање п
права:
-

захттев за призн
навање праава
уверрење да је ввојни инваллид незапосслено лице (издаје Заввод за тржи
иште рада)

52

Инф
форматор о рраду органа оп
пштине Лајкоовац

Породичн
ни додатак
Породични
и додатак оостварују м
материјалн
но необезбееђени кори
исници порродичне ин
нвалиднине по
основу смррти војног инвалида којме
к
је пррипадао дод
датак за неегу и помоћћ од странее другог ли
ица,
ако они и чланови њ
њиховог доомаћинстваа немају реедовних прихода, који
и по члануу домаћинсства
нос 85% од
д додатка заа негу и пом
моћ од страане другог ллица.
прелазе изн
Родитељи имају право на породи
ични додаттак под исти
им условим
ма, ако то прраво не корристе чланоови
уже породи
ице. Саужи
иваоцима поородичне и
инвалиднин
не припада ссамо један породични
и додатак.
Документаација поттребна за оствариввање
права:
- захттев за оствааривање пррава на пороодични дод
датак
- личчна карта (ф
фотокопија))
- извоод из МКР за подноси
иоца захтева
- извоод из МКВ
- уверрење о држ
жављанствуу за подноси
иоца захтевва
- докказ о приход
дима домаћћинства
- уверрење о имоовном стањуу (издаје Сллужба за каатастар неп
покретности
и)
- докказ о имовн
ном стању и коришћењ
њу пензије,, за лица изз бивших ррепублика, из општин
не у
којоој су живелли
2. Права ц
цивилних и
инвалида р
рата
Својство и права ци
ивилног ин
нвалида рата и правоо на личну инвалидни
ину
Цивилни инвалид
и
раата је лице код којег је
ј наступи
ило телесноо оштећењее од најмањ
ње 50% усллед
ране, повреде или озлледе, које ссу оставилее видне траагове задоб
бијене злосттављањем или лишењ
њем
слободе од
д стране непријатељаа за време рата, извоођења ратни
их операци
ија, од заосталог ратн
ног
материјалаа или непри
ијатељских диверзантсских, односсно терорисстичких акц
ција.
Документаација поттребна за оствариввање
права:
- захттев за призн
навање праава
- личчна карта (ф
фотокопија))
- уверрење о држ
жављанству
- извоод из МКР
- мед
дицинска доокументаци
ија из времеена настанкка оштећењ
ња организм
ма
- уверрење о окколностимаа повређиввања (издајје Одељењ
ње цивилнее заштите или СУП
П, у
Ваљ
љеву)
- докказ да лице н
није било у саставу неепријатељских формац
ција или поомагач
ране другог лица
Додатак заа негу и поомоћ од стр
Документаација поттребна за оствариввање
права:
- захттев за призн
навање праава
- налаз лекара специјалистте о потреби
и за негом и помоћи од
о стране дрругог лица
Ортопедск
ки додатак
к
-

захттев за призн
навање праава
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-

налаз лекара сспецијалистте о здравсттвеном стањ
њу организзма, а које је
ј непосред
дна последи
ица
задообијене раане, повред
де, озледе или болессти која јее проузрокковала теш
шко оштећеење
ексттремитета
фоттокопија ли
ичне карте

Здравствеена заштитта
Документаација потреебна за оствваривање пррава:
- захттев за призн
навање праава на здраввствену заш
штиту
- уверрење о имоовном стањуу (издаје Сллужба за каатастар неп
покретности
и)
- уверрење да здрравствену заштиту
з
нее остварује путем Фон
нда за здраавствену заш
штиту (изд
даје
Фон
нд за здравсствену зашттиту)
- докказ о имовн
ном стању и коришћењ
њу пензије,, за лица изз бивших ррепублика, из општин
не у
којоој су живелли
Месечно н
новчано пр
римање
Документаација потреебна за оствваривање пррава:
- захттев за призн
навање праава
- извоод из МКВ, уколико јее корисникк у браку
- извоод из МКР за децу, укколико су члланови дом
маћинства ккорисника
- поттврда да су н
на редовноом школоваању, за децуу старију од
д 15 годинаа
- уверрење о имоовном стањуу (издаје Сллужба за каатастар неп
покретности
и)
- уверрење да здрравствену ззаштиту не остварује путем
п
Фонд
да за здравсствену зашттиту
- докказ о имовн
ном стању и коришћењ
њу пензије,, за лица изз бивших ррепублика, из општин
не у
којоој су живелли
Накнада п
погребних ттрошкова
Документаација потреебна за оствваривање пррава:
- захттев за призн
навање праава
- извоод из МКУ
У, за инвалида
- фоттокопија ли
ичне карте, зза подноси
иоца захтеваа
- изјааве два свед
дока о чињееници да је лице сноси
ило трошкоове сахранее инвалида
- извеештај Фонд
да здравстввене заштитте о месечном износу н
накнаде поггребних трошкова
Накнада зза исхрануу и смешттај за врем
ме путоваања и бораавка у друугом месту, по пози
иву
надлежногг органа
Документаација потреебна за оствваривање пррава:
- захттев
ив од надлеежног орган
- пози
на
- личчна карта
- доккази о трошковима смеештаја, исхрране и преввоза.
3. Права ббораца, учеесника НОР-а Месечно новчаноо примањее
-

Документаација потреебна за оствваривање пррава:
захтев за п
признавање права
- праавноснажноо решење о својству поодносиоца захтева и тто решење д
да је подноосиоцу захттева
врем
ме проведеено у рату п
признато у двоструком трајању, у посебан стаж за учеснике НО
ОР-а
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-

или
и удове исттих, решењ
ње о својствву војног и
инвалида и
или решењее о својствву породичн
ног
инввалида
личчна карта (ф
фотокопија))
уверрење о држ
жављанству
извоод из МКР за подноси
иоца захтева
извоод из МКР за децу, укколико су члланови дом
маћинства п
подносиоцаа захтева и потврде даа су
на редовном
р
ш
школовању,, уколико суу старија од
д 15 годинаа
извоод из МКВ
изјаава два свед
дока о прихходима и сааставу домааћинства
уверрење о имоовном стањуу (издаје Сллужба за каатастар неп
покретности
и)
уверрење да здрравствену ззаштиту не остварује путем
п
Фонд
да за здравсствену зашттиту
докказ о имовн
ном стању и коришћењ
њу пензије, за лица изз бивших ррепублика, из општин
не у
којоој су живеели (Служб
ба за катасстар непоккретности и Фонд пеензијског и инвалидсског
осигурања)

Увећање месечног
м
н
новчаног пр
римања поо основу саамохраностти
Документаација потреебна за оствваривање пррава:
- захттев за призн
навање праава
- изјааве два свед
дока о чињ
њеници да је подносиллац захтеваа самохраноо лице, ко сачињава ужу
у
порродицу коррисника, даа ли има ж
живе родиттеље и дец
цу ван дом
маћинства и да ли исти
оствварују прихход
- извоод из МКР или МКВ и
или МКУ заа родитељее подносиоц
ца захтева
- извоод из МКР за децу под
дносиоца заахтева
Увећање месечног
м
н
новчаног п
примања п
по основу везаности
и за постељ
љу, односн
но додатак
к за
негу
Документаација потреебна за оствваривање пррава:
- захттев
- извеештај лекаара опште п
праксе - об
бразац броој 1, са преедлогом за туђу негуу, са налази
има
лекаара специјаалисте
Накнада п
погребних ттрошкова
Документаација потреебна за оствваривање пррава:
- захттев
- извоод из МКУ
У за инвалид
да
- личчна карта поодносиоца ззахтева (фоотокопија)
- изјааве два свед
дока о чињееници да је лице сноси
ило трошкоове сахранее инвалида
- извеештај Фонд
да здравстввене заштитте о износу накнаде, по одлуци Ф
Фонда
Помоћ у сл
лучају смр
рти
Члан домааћинства саа којим је инвалид живео
ж
послеедњу годин
ну живота, односно лице
л
које ссе о
војном инввалиду старрало у послледњој год
дини његовоог живота има право на једнокрратну помооћ у
висини двооструког иззноса личнее инвалидни
ине умрлогг војног инввалида.
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Документаација потреебна за оствваривање пррава:
- захттев
- личчна карта поодносиоца ззахтева (фоотокопија)
- извоод из МКУ
У за бившег корисникаа
- изјааве два свед
дока о чињ
њеници да јје подносиллац захтеваа живео у домаћинств
д
ву са бивш
шим
корисником
Накнада ттрошкова ссмештаја у установи социјалнее заштите
Ово право могу остваарити кориссници месеечног новчааног примања који осттварују дод
датак за неггу и
самохрани
и корисници
и, који су ззбог неспоссобности заа самосталаан живот ссмештени у одговарајууће
установе сооцијалне зааштите.
Документаација потреебна за оствваривање пррава:
- захттев
- докказ од када се
с лице наллази у устан
нови
Материјал
лно обезбеђ
ђење чланова породи
ице лица н
на обавезноој војној сл
лужби
Документаација потреебна за оствваривање пррава:
- захттев
- личчна карта поодносиоца ззахтева (фоотокопија)
- извеештај војноог одсека од
д када се хрранилац наллази на одсслужењу вој
ојног рока
- извоод из МКВ
- извоод из МКР за децу
- поттврде да су н
на редовноом школоваању, за децуу старију од
д 15 годинаа
- мед
дицинска доокументаци
ија о здравсственом стаању за родитеље хран
ниоца, уколлико су млаађи
од 660 година м
мушкарци, односно
о
555 година жеене
- извеештај лекаара специјаалисте о поостојању тррудноће заа супругу ххраниоца, уколико
у
неема
дец
це
- изјааве два свед
дока о прихходима и сааставу домааћинства
- уверрење о имоовном стањуу (издаје Сллужба за каатастар неп
покретности
и)
- уверрење да здрравствену заштиту
з
нее остварује путем Фон
нда за здраавствену заш
штиту (изд
даје
Фон
нд за здравсствену заштиту у Ваљ
љеву)

А.88 ОБРАЗЗОВАЊЕ
Е
Министарсство просввете Владее Републикке Србије сваке годи
ине објављ
љује конкуурс за доделу
студентски
их и учени
ичких стипеендија, креедита и дом
мова, За осстваривање ових правва потребноо је
уверење о имовном сстању које издаје Опш
штинска уп
права општтине Лајковвац - Одељ
љење за опш
шту
не делатноости. Обраазац уверења је сасставни деоо брошурее коју изд
даје
управу и друштвен
Министарсство просвеете, а набаввља се на фаакултетимаа и у школаама.
Студентск
ки кредит - Ученички
и кредит
Документаација потреебна за издаавање увереења:
 броошура за кредит или сттипендију ((набавља сее на факулттету и у шкооли)
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изјаава о заједн
ничком дом
маћинству оверена
о
од сстране два сведока
с
поттврда о прихходима за ззапослене ччланове дом
маћинства, за период од
о јануара д
до јуна текууће
годи
ине и то: плата,
п
пензи
ије - староссне, породи
ичне и инваалидске, наакнада за раад хранитељ
ља,
при
имања по прописимаа РВИ-а, м
матерински
и додатак, туђа негаа и помоћћ, накнада за
незаапослене, ссоцијална помоћ, наакнада за социјалне
с
п
програме, приход осстварен прееко
серввиса и нереегистровани
и приход, а за незапосслена лица п
потврда Заввода за трж
жиште радаа, за
исти
и период.
уверрење о имоовном стањуу (из пореске управе)
поттврда о редоовном похаађању школле или факуултета, за бррата или сестру
поттврда о катаастарском п
приходу у п
претходној години
леги
итимација за
з избегла и прогнана лица (фотоокопија)
потвррда војног одсека, за ллица на одсслужењу воојног рока
Уверрење се издаје одмах.

Студентск
ки дом - Уч
ченички доом
Документаација потреебна за издаавање увереења:
 два обрасца уверења
у
за дом (можее се добити
и на шалтееру општин
нске писарнице или ккод
запоосленог на пословимаа образовањ
ња)
 изјаава о заједн
ничком дом
маћинству, ооверена са два
д сведокаа
 поттврда о при
иходима, заа период од
о јануара д
до јуна теккуће годин
не и то: плаата, пензије –
старросне, пороодичне и ин
нвалидске, накнада заа рад хранитеља, прим
мања по проописима РВ
ВИа, м
матерински
и додатак, туђа негаа и помоћ, накнада зза незапосслене, соци
ијална пом
моћ,
наккнада за соц
цијалне проограме, прихход оствареен преко сеервиса и неррегистроваан приход
 уверрење о имоовном стањуу (из пореске управе)
 незаапослена ли
ица, потврд
ду од Завод
да за тржиш
ште рада, за исти периоод
 за уученике, поттврду о ред
довном поххађању шкооле
 поттврда о катаастарском п
приходу у п
претходној години
 фоттокопија легитимацијее за избеглаа и прогнан
на лица (и заа чланове д
домаћинствва)
 поттврда из војног одсека,, за лица наа одслужењ
њу војног
рокка Уверење се издаје од
дмах.
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Стипендијје за студен
нте
Скупштина општине Лајковац јее донела од
длуку о стуудентским сстипендијам
ма.
Скупштинаа општине Лајковац, н
на седници одржаној д
дана ____20013. године,, на основуу члана 11аа.
Закона о уч
ченичком и студентском
с
м стандарду (''Службени
и гласник Реепублике Сррбије'', бр.188/10, 55/13) и
члана 39. ттачка 6. Статута општи
Лајковац'', б
број: 11/08),
ине Лајковаац (''Службеени гласникк општине Л
донела је
ОДЛУКУ
О СТУДЕНТС
СКИМ СТИПЕНДИЈАМ
МА
Члан 1.
пак као и кри
итеријуми заа доделу стуудентских сттипендија.
Овом Одлуком утврђују се услови, наччин и поступ
Члан 2.
Правво на студен
нтску стипен
ндију имају :
студ
денти високошколских установа чи
ији је осниввач Републи
ика Србија, за
з студије I, II и III стеепена, који нису
губи
или ниједнуу годину токком студија и постигли
и просечну ооцену најмаање 7,50 и ккоји имају п
пребивалиштте на
тери
иторији опш
штине Лајковвац најмање две године пре дана поодношења заахтева за дод
делу стипен
ндије, као и јједан
од рродитеља или старатељаа.
Члан 3.
Опш
штинско веће општине Л
Лајковац рассписује конккурс за додеелу студентсских стипен
ндија најрани
ије 01. новем
мбра
текууће године, а најкасније до 15. фебрруара наредн
не године.
Конкурс из стаав 1. овог ччлана садрж
жи нарочитоо: услове заа доделу стуудентске сттипендије, п
потребне дооказе,
рокоове за пријаввљивање на конкурс и одлучивање
о
о додели сттипендије.
Конкурс се објаављује на звааничној инттернет стран
ници Општин
не Лајковац и путем локкалних меди
ија.
Члан 4.
Пред
длог листе студената
с
заа доделу сти
ипендија каоо и предлог износа стип
пендија утвррђује комиси
ија коју образује
Опш
штинско веће.
Пред
длог листе и
из става 1. оовог члана истиче се на званичној и
интернет стрраници Општине Лајковвац и на оглаасној
таблли Општинске управе.
инском већуу општине Л
На уутврђени прредлог листее дозвољен је
ј приговор који се под
дноси Општи
Лајковац ,у року
од оосам дана од
д дана истиц
цања.
Члан 5.
Одллуку о доделли студентсских стипен
ндија доноси
и Општинскко веће, на основу пред
длога комиссије из члан
на 4.
Одллуке.
Одллука из ставаа 1. овог члаана је коначн
на.
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Члан 6.
и студентски
их стипенди
ија, студент, његов родитељ или сттаратељ закључује уговвор о
На ооснову одлууке о додели
стип
пендији са председникком Општин
не, којим ссе ближе ууређују правва и обавезе у вези са коришћеењем
стип
пендије.

Члан 7.
Стип
пендија се додељује б
без обавезе враћања и исплаћује се у месеечном новчааном износуу који утвррђује
Опш
штинско веће за сваку ш
школску годи
ину.
Стип
пендија се и
исплаћује за десет месец
ци, тј. за перриод трајањаа школске гоодине.
Члан 8.
Студ
дент за когаа се утврди да је злоуп
потребом осттварио правво на студен
нтску стипен
ндију, трајн
но губи правво на
истуу.
Члан 9.
Критеријуми за доделу студ
дентских сти
ипендија и ввисина стипендије:
1.Заа студенте к
који први пут
п уписујуу прву годи
ину студијаа: да су прооглашени заа ђака генеррације или д
да су
носи
иоци диплом
ме Вук Карааџић, до 15%
% просечне м
месечне нетто зараде у Р
Републици Србији,
С
по задњем позн
натом
подаатку ;
2. Заа студије I сстепена (осн
новне акадеемске студи
ије и основн
не струковн
не студије):
- проосечна оцен
на од 7,50 доо 8,00, до 15%
% просечне месечне нетто зараде у Р
Републици С
Србији, по ззадњем позн
натом
подаатку
- проосечна оцен
на од 8,00 доо 9,00, до 20%
% просечне месечне нетто зараде у Р
Републици С
Србији, по ззадњем позн
натом
подаатку
- прросечна оцена од 9,00 до 10,00, до
д 25% проосечне месеч
чне нето заараде у Републици Срб
бији, по зад
дњем
позн
натом податку;
3. Заа студије III степена (м
мастер академске студи
ије; специјаалистичке струковне
с
сстудије и сп
пецијалисти
ичке
акад
демске студ
дије)
- да подносилац
ц захтева ни
ије у радном
м односу - д
до 25% проссечне месечн
не нето зарааде у Републлици Србији
и, по
задњ
њем познатоом податку;
4. Заа студије IIII степена ( ддокторске аакадемске сстудије)
- даа подносилаац захтева н
није у радном
м односу - до 25% просечне месеччне нето зараде у Репуб
блици Србији
и, по
задњ
њем познатоом податку;
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Члан 10.
Потрребна докум
ментација коојом се докаазује испуњееност условаа:
1.Заа студенте који
к
први пуут уписују п
прву годинуу студија:
- докказ о пребиввалишту за ссебе и једног од родитељ
ља или старатеља
- увеерење о упи
ису
- докказ да је прооглашен за ђака
ђ
генерац
ције или да је носилац ди
ипломе Вукк Караџић
2. Заа студије I сстепена (осн
новне акадеемске студи
ије и основн
не струковн
не студије):
- докказ о пребиввалишту за ссебе и једног од родитељ
ља или старатеља
- увеерење о први
и пут уписан
ној години сстудија
- увеерење о положеним исп
питима из прретходних гоодина са проосечном оцееном
3. Заа студије III степена (м
мастер академске студи
ије; специјаалистичке струковне
с
сстудије и сп
пецијалисти
ичке
акад
демске студ
дије):
- докказ да није у радном одн
носу
- докказ о пребиввалишту за ссебе и једног од родитељ
ља или старатеља
- увеерење о упи
ису
4. Заа студије IIII степена ( ддокторске аакадемске сстудије):
- докказ да није у радном одн
носу
- докказ о пребиввалишту за ссебе и једног од родитељ
ља или старатеља
- увеерење о упи
ису
Члан 11.
Одллука ступа наа снагу осмоог дана од даана објављи
ивања у ''Слуужбеном глааснику општтине Лајковаац''.
Члан 12.
Ступ
пањем на снагу
с
ове од
длуке престтаје да важ
жи Одлука о оснивању Општинскоог Фонда за стипендиррање
студ
дената и посстдипломаца (''Службен
ни гласник општине Лајковац'', бррој: 6/09, иззмене и допуне: 1/10) као
к и
Праввила Фондаа за стипенд
дирање студ
дената и посстдипломацаа општине Л
Лајковац (''С
Службени глласник опш
штине
Лајкковац'', број.. 2/10).
СК
КУПШТИНА
А ОПШТИН
НЕ ЛАЈКОВАЦ
Бројј: _____________ од _______ 2013. године

Секретар
пштине опш
штине
Скуп
___________________________
Јелеена Живојин
новић

ПРЕДСЕД
ДНИК
СКУПШ
ШТИНЕ ОП
ПШТИНЕ
___________________________________
Предраг Мирковић
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Образложење
Праввни основ за
з доношењее ове Одлукке садржан јје у члану 111а. Закона о ученичкоом и студенттском станд
дарду
(''Сллужбени глаасник Републике Срби
ије'', бр.18/110, 55/13) и члану 39.. тачка 6. Статута
С
опш
штине Лајкковац
(''Сллужбени глаасник општи
ине Лајковац
ц'', број: 11/008).
Циљ
љ доношењаа Одлуке је сстварање маатеријалне подршке студ
дентима и њиховим
њ
порродицама поод условимаа и на
начи
ин прописан
н Одлуком.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА О
ОПШТУ УП
ПРАВУ И ДР
РУШТВЕНЕ
Е ДЕЛАТНО
ОСТИ

Скупшттина општи
ине Лајковвац, на седн
ници одржааној дана 113.11.2014. године, наа основу чллана
11а.. Закона о ученичком
м и студенттском станд
дарду ("Слуужбени глаасник Репуублике Срб
бије", бр. 188/10,
55/113) и чланаа 39. тачка 6. Статутаа општине Лајковац (("Службени
и гласник оопштине Л
Лајковац", б
број:
11/008), донела је
ОДЛУКУ
ИМ ИТМЕН
НАМА И Д
ДОПУНАМ
МА ОДЛУК
КЕ О СТУДЕ
ЕНТСКИМ
М СТИПЕН
НДИЈАМА
О ДРУГИ
Члан 1.
Врше се измене и допуне Од
длуке о стуудентским стипендијаама ("Сл. глласник опш
штине Лајкоовац
бр. 77/2013, 1/144), тако штто се члан 22. мења и глласи:
"Прраво на студ
дентску сти
ипендију им
мају:
студ
денти високкошколски
их установаа чији је осн
нивач Репуублика срби
ија, за студије I, II и IIII степена, који
су п
постигли прросечну оц
цену најмањ
ње 7,50 и кооји имају пребивалиш
п
ште на тери
иторији опш
штине Лајкоовац
најм
мање две гоодине пре дана подноошења захтева за дод
делу стипен
ндије, као и један од
д родитеља или
старратеља.
Стуудент не мооже остварити право на студенттску стипен
ндију за пооновљену ггодину стуудија, за којју је
већ примао сти
ипендију."
Члан 2.
Мења ссе члан 9а. и гласи:
"Стууденти виссокошколскких установва чији је ооснивач Република Сррбија, за сттудије I и III степена, који
су ввећ корисници студен
нтске стипеендије, а у текућој ш
школској години су пооложили свве испите п
први
пут уписане гоодине, закљ
ључно са јуулским исп
питним рокком, са проосечном оц
ценом 9,50 и више, сттичу
правво на увећаани износ стипендије
с
е која ће се исплатити
и за месец јун
ј текуће године, у висини
в
до 50%
просечне месечне нето заараде у Реп
публици Сррбији, по задњем познатом податтку.
ндију из стаава 1. овог члана,
ч
студ
дент ће оствварити досттављањем потврде о п
први
Прааво на увећаану стипен
пут уписаној години
г
стуудија, као и потврде о положени
им свим исспитима у текућој шкколској год
дини
ључно са јуулским испи
итним рокоом и просеччном оценоом, најкасније до 20. јуула текуће године.
закљ
Одллуку о дод
дели и висини стипен
ндије из сстава 1. овог члана д
доноси Оп
пштинско ввеће на осн
нову
пред
длога коми
исије из члаана 4. Одлууке:"
Члан 3.
У осталлом делу, О
Одлука о стуудентским стипендијаама ("Сл. глласник опш
штине Лајкоовац бр. 7/22013
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и 1//14), остаје непромењеена.
Члан 4.
мог дана од
о дана објјављивања у "Служб
беном гласснику општтине
Одлукаа ступа на снагу осм
Лајкковац"
СКУ
УПШТИНА
А ОПШТИН
НЕ ЛАЈКОВ
ВАЦ
Броој: 06-108/144-II од 13.111.2014. год
дине
СЕКРЕТАР
УПШТИНЕ
Е ОПШТИН
НЕ
СКУ
Горан Или
ић с.р.

П
ПРЕДСЕДН
НИК
СКУПШ
ШТИНЕ ОП
ПШТИНЕ
Јагош Лоончар с.р.

А.99 СЛУЖБ
БА ЗА ИН
НСПЕКЦ
ЦИЈСКЕ
Е ПОСЛО
ОВЕ
Шеф служ
жбе: Јован Б
Беговић
III спрат каанцеларија бр. 310, телл. 014/72-760, локал 135
Служба об
бавља послоове који се односе на п
послове инсспекцијскоог надзора у области:
- грађђевинарствва,
- саоб
браћаја,
- заш
штите животтне срединее,
- инсспекције пут
утева и у ком
муналној области,
- проосвете
- послове принуудног изврш
шења решењ
ња из своје надлежноссти.
- снаб
бдевања вод
дом
- јавноог превоза путника
п
у насељима,
н
- одрж
жавања и коришћења
к
а пијаца, оодржавањаа чистоће, комуналнее хигијенее и депони
ија,
пречиш
шћавања и одвођења
о
оттпадних воода, одржаввања гробаљ
ља и пружањ
ња погребн
них услуга,
- праћеења стања у области
и: одржаваања улица, саобраћајница и дрругих јавни
их површи
ина,
одржаввања парковва, зеленихх и рекреаци
ионих површина,
а) управни надзоор над акти
има јавних предузећа из области
и комуналн
не делатноссти, просвеете,
заштитте животне ссредине и гграђевине,
в) обезб
беђивање ууслова за заштиту
з
и унапређењ
ње животнее средине и предузим
мање мераа за
спречавањ
ње и отклаањање штетних послледица којее угрожаваају животн
ну срединуу и доводее у
опасност ж
живот и здрравље људи
и,
г) послоове инспекцијског наадзора и дрруге инспеккцијске поослове из н
надлежностти комуналлне,
грађевинскке, инспекц
ције путева и заштите ж
животне срредине,
д) вршењ
ње других п
послова у сккладу са закконом и одллукама Скуупштине оп
пштине Лајкковац,
Служба у ссвом саставву има
Одељење у свом састааву има: коомуналну, гграђевинскуу, просветн
ну и еколош
шку инспекц
цију
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Сагласносст за пријем
м пословног објекта у погледу мера зашттите животтне срединее
Сагласностт за пријем
м пословноог објекта у погледу мера зашти
ите животн
не срединее дужни су да
прибаве свви пословни
и објекти кооји су потен
нцијални заагађивачи животне
ж
среедине.
Захтев се уупућује Од
дељењу за и
инспекцијсске пословее - инспектору за зашттиту животтне средине и
предаје се на писарни
ици, уз такссу.
и
зза заштиту животне срредине излаази на тереен и утврђуј
ује чињениччно
По пријемуу захтева инспектор
стање.
Инспекторр за заштитту животнее средине д
доноси реш
шење о саггласности да пословн
не просторрије
испуњавајуу услове заш
штите живоотне средин
не.
Решење ин
нспектора зза заштиту ж
животне срредине је усслов за почеетак обављаања делатн
ности.

А.110 ИЗДАВ
ВАЊЕ Л
ЛОКАЦИ
ИЈСКИХ И ГРАЂЕ
ЕВИНСК
КИХ ДОЗ
ЗВОЛА
Шеф служ
жбе је Бојјана Бојичи
ић, службаа се налаззи на трећћем спратуу зграде Општине
О
у
канцеларијјама 310 и 313.
3 Контаккт телефон је: 014/34333-329, локаали 135 и 139.
ДОКУМЕН
НТА КОЈА СЕ ДОСТА
АВЉАЈУ У
УЗ ЗАХТЕВ
ВЕ:
ИНФОРМА
АЦЈА О Л
ЛОКАЦИЈИ
И
Уз захтев з а издавање инфоормације о локацији
и, која сад
држи подаатке о моггућностимаа и
њима градњее на катастаарској парц
цели,
ограничењ
- ккопија план
на парцеле
ЛОКА
АЦИЈСКА ДОЗВОЛА
А
Уз захтев зза идавање локацијскее дозволе, странка под
дноси:
-копију плана парц
целе
и катастра подземнихх инсталаци
ија
-извод из
-доказ о праву својјине на грађђевинском земљишту

ГРАЂЕВИ
ИНСКА ДО
ОЗВОЛА
Уз захтев зза издавањее грађевинсске дозволее странка поодноси :
-локаци
ијска дозволла
-главни пројекат у три примерка са извеештајем о иззвршеној теехничкој коонтроли
-доказ о праву својјине, односсно закупа н
на грађевин
нском земљ
љишту
-доказ о уређењу оодноса у поггледу плаћања накнад
де за уређењ
ње грађевин
нског земљ
љишта
-доказ о уплати ад
дминистраттивне таксе
УПОТРЕБНА ДОЗВО
ОЛА
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Уз захтев зза издавањее употребнее дозволе сттранка подноси :
-фотокоопија грађеввинске дозвволе
-копија плана парц
целе са уцрттаним објекктом
-доказ о праву својјине на грађђевинском земљишту
-главни пројекат н
на основу коојег је вршеена изградњ
ња објекта
ивне таксе
-доказ о извршенојј уплати администрати
НАКНАДН
НО ИЗДАВ
ВАЊЕ ГРАЂ
ЂЕВИНСК
КЕ И УПОТР
РЕБНЕ ДО
ОЗВОЛЕ
Узахтев заа накнадно издавање гграђевинскке и употреебне дозволле за објектте који су и
изграђени б
без
грађевинскке дозволе ( легализац
ција објекатта ), странкаа подноси:
-За стамбеене објекте до 300 м2 б
бруто разви
ијене грађеввинске поввршине,
-доказ о праву своојине, закуп
па или кори
ишћења граађевинскогг земљиштаа, односно д
доказ о прааву
својине на објекту или стану,
-фотогррафије објеекта
-техниччки извешттај о стању објекта
о
који
и је предмеет легализац
ције
- геодеетским сни
имком објеекта на коопији план
на парцелее са исказааном бруто развијен
ном
грађевинскком површи
ином
-доказ о уређењу оодноса у поогледу плаћћања накнад
де за уређење грађеви
инског земљ
љишта
-доказ о уплати ад
дминистраттивне таксе
-За стамбен
не објекте сса више стаанова, стамбено-послоовне објекте, пословнее и произвоодне објектее :
-доказ о праву своојине, одноосно закупаа на граћеви
инском зем
мљишту, од
дносно праву својине на
објекту
-фотогррафије објеекта
-записн
ник о изввршеном вештачењуу о испуњ
уњености ууслова за употребуу објекта,
са спеецификацијјом посебни
их физички
их делова
-геодеттски снимаак објектаа на копи
ији плана парцеле са исказан
ном брутоо развијен
ном
грађевинскком површи
ином
- доказз о уређењуу односа у п
погледу плааћања накнаде за уређење грађеввинског зем
мљишта-доказ о уплати ад
дминистраттивне таксее
не објекте,
-За помоћн
--доказз о праву својине, закуупа, односноо коришћењ
ња на граћеевинском зеемљишту односно
о
прааву
својине на објекту
-фотогррафије објеккта
-скица ообјекта са н
назнаком поовршине и подацима о материјаллу од кога јее изграђен
-геодетсски снимакк објекта наа копији плаана парцелле са исказааном бруто развијеном
м грађевинсско
површином
м
-доказ о уређењу оодноса у поогледу плаћћања накнад
де за уређење грађеви
инског земљ
љишта
-доказ о уплати ад
дминистраттивне таксе
.
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4. ЗАЈЕ
ЕДНИЧК
КО ЈАВН
НО ПРА
АВОБРА
АНИЛАШ
ШТВО Г
ГРАДА
ВАЉ
ЉЕВА И ОПШТИ
ИНА ЛА
АЈКОВА
АЦ, ЉИ
ИГ, МИО
ОНИЦА И
ОСЕЧ
ЧИНА
Одлуком о Заједничкком јавном
м правобран
нилаштву оопштина В
Ваљево, Лајјковац, Љи
иг, Миониц
ца и
Осечина и Одлуком
м о изменаама Одлукке о заједн
ничком јаввном правобранилаш
штву општи
ина
Ваљево, Л
Лајковац, Љ
Љиг, Мион
ница и Оссечина одрређен је д
делокруг ррада Заједн
ничког јавн
ног
правобрани
илаштва.
Заједничкоо јавно праввобранилаш
штво обављ
ља послове правне заш
штите имоввинских праава и интерреса
Града Ваљ
љева и општтина: Лајкоовац, Љиг, М
Мионица и Осечина, оодносно прредузима прравне радњ
ње и
користи п
правна средства пред
д судовим
ма и други
им надлеж
жним орган
нима ради оствариваања
имовинскоо-правних и
интереса нааведеног гррада и опш
штина, њихоових органаа и других правних ли
ица
чије се фин
нансирање обезбеђује у буџетима тог града и општинаа.
Седиште Заједничког
З
г јавног праавобранилааштва је у В
Ваљеву, Каррађорђева 664 (десети сспрат).
Радом Заједничког јавног праавобранилааштва рукооводи јавн
ни правобрранилац, ккоји има два
заменика.
ца и његовве заменикке именују и разрешаавају Скуп
пштине: граада Ваљеваа и
Јавног праавобраниоц
општина Л
Лајковац, Љ
Љиг, Миониц
ца и Осечина.
Јавни праввобранилац
ц се именујее на период
д од 4 године, након ччега може бити
б
поново именован
н, а
заменици јавног праввобраниоцаа послове зааменика врш
ше као сталлну дужност.
Јавни праавобранилац
ц одговараа за свој рад и раад Заједниччког јавноог правобрранилаштваа –
Скупштинама града и општинаа оснивачаа, а замени
ици – јавноом правобрраниоцу и Скупштинаама
штина осни
ивача.
града и опш
Средства за
з рад Зајед
дничког јаввног правоб
бранилаштвва обезбеђуују се у буџ
џетима Граада и општи
ина
оснивача. Средства ссе утврђујуу почетком
м сваке године, спораазумом оснивача, сраззмерно оби
иму
послова кооје за њих обавља Прравобраниллаштво. Износ средсттава се опрредељује поочетком свваке
иду аконтаације, на осснову обима послова и
године у ви
из претходн
не године, до утврђиввања коначн
ног
износа вредности изввршених послова на кррају године.
Јавни праввобранилац
ц у тренуткуу писања Информатор
И
ра није имен
нован, тел. 014/294-7336 a
заменици су
с Ана Меш
штеровић и
из Лајковцаа и Љиљанаа Митровићћ из Ваљеваа.
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5. БРОЈЈ И СТРУКТУР
РА ЗАПО
ОСЛЕНИ
ИХ У ОП
ПШТИН
НСКОЈ
УПРА
АВИ И П
ПОСТА
АВЉЕНИ
ИХ ЛИЦ
ЦА
У Општинској управи
и општине Л
Лајковац заапослено јее 68 лица наа неодређен
но време од
д чега:
- 23 лица сса високом стручном спремом
с
- 10 лица сса вишом ш
школском сп
премом
- 22 лица сса средњом стручном спремом
с
- 9 лица КВ
В
- 3 лица НК
К
Број лица запослени
их на одређђено времее је промен
нљив тј. заависи од периода
п
на који су иссти
примљени.
на лица су начелник
н
О
Општинске
ууправе и сеекретар Скуупштине оп
пштине.
Постављен

5.1 ЗАРАД
ДЕ
а) Зараде и
изабраних и постављ
љених лицаа
- за месец јануар
ј
20155. године
Ф
Функционеер
Пред
дседник опш
штине
Заменик п
председникка општине
Начелникк Општинсске управе
Чланоови Општи
инског већа на сталном
м раду

Руководи
иоци одељењ
ња
Општин
нске управее
Шефови служби
нске управее
Општин
Шефоови одсека
Општин
нске управее
(високка школа)
Шефоови одсека
Општин
нске управее
(виш
ша школа)

Нето зарада
772.005,74
664.399,00
770.239,22
552.624,99

Неето зарада

Нетоо зарада

Нето ззарада

10 ггод. стажа
5
53.320,65

20 год
д. стажа
55.3371,44

30 год. стажа
57.4222,24

/

5
53.320,65

55.3371,44

57.4222,24

/

5
53.320,65

55.3371,44

57.4222,24

/

35.239,03

36.5594,38

37.9449,73

/
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Могући
и
додаци
и

Инф
форматор о рраду органа оп
пштине Лајкоовац

б) Зараде ззапосленихх
- за месец јануар 2015. год. Звање

нето зар
рада

н
нето зарадаа

без мин. рада
Самосстални струучни
сарадник
Виши сттручни сарадник
Струучни сарадн
ник
Виш
ши сарадни
ик
С
Сарадник
Виш
ши референ
нт
Референ
нт и дактиллограф
КВ
НК

46.598,,60
43.021,10
36.914,30
30.7884,70
25.6334,93
25.0000,00
24.4882,89
21.5992,60
17.5445,65
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10 год.
стажа

нето заарада
20 ггод.
стажа

48.462,55

50.326,49

44.741,95
38.390,88
32.016,09
26.660,33
25.000,00
25.000,00
22.460,47
18.277,48

46.4462,79
39.8867,45
33.2247,48
27.6685,73
25.0000,00
25.0000,00
23.3324,33
18.9949,31

Могући
додаци
Сттимулацијаа
/
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Информатор о раду органа општине Лајковац

6. ПОДАЦИ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број:129/07), члана 77.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број:54/2009 и 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,62/2013,63/2013
и 108/2013) и члана 39. Статута општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број: 11/08), а на предлог
Општинског већа, Скупштинa општине Лајковац на седници одржаној дана 25.06.2014. године, донела је
О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
ЗА 2013. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Утврђују се остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну
буџета општине Лајковац у 2013. години у следећим износима:
I Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
II Укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину
III Разлика укупних примања и укупних издатака ( II-I )

818,375 у хиљадама динара
847,744 у хиљадама динара.
29,369 у хиљадама динара.

Члан 2.
У билансу стања на дан 31. децембра 2013. године ( Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 4,967,879 у
хиљадама динара и укупна пасива у износу од 4,967,879 у хиљадама динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од
22,506 у хиљадама динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 22,506 у хиљадама динара.
( У наставку се даје из Обрасца 1 структура активе и пасиве на нивоу категорије према економској класификацији.)
Биланс стања на дан 31.12.2013. године

Број
конта

Опис

1

2

000000
010000
011000
012000
014000
015000
016000
020000
021000
022000

АКТИВА:
Нефинансијска имовина
Нефинансијска имовина у сталним
средствима
Некретнине и опрема
Култивисана имовина
Природна имовина
Нефинансијска имовина у припреми и
аванси

Износ из
претходне
године
(почетно
стање)
3
3,624,142
3,622,365
122,723
0
1,167,905
2,324,537

Нематеријална имовина
Нефинансијска имовина у залихама
Залихе
Залихе ситног инвентара и потрошног
материјала

7,200
1,777
538
1,239

68

(у хиљадама динарa)
Износ из текуће године
Бруто

Исправка
вредности

Нето(4-5)

4

5

6

3,954,056
3,939,271

123,996
115,259

3,830,060
3,824,012

234,716

112,752

121,964

1,166,476
2,528,080

243

1,166,476
2,527,837

9,999
14,785
8,148
6,637

2,264
8,737
2,995
5,742

7,735
6,048
5,153
895
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100000
110000
111000
120000
121000
122000
123000
130000
131000
351000
Број
конта
1
200000
210000
211000
220000
221000
230000
231000
234000
236000
237000
240000
241000
242000
244000
245000
250000
252000
254000
290000
291000
300000
310000
311000
311100
311200
311300
311400
311500

Финансијска имовина
Дугорочна финансијска имовина
Дугорочна финансијска имовина
Новчана средства, племенити метали,
хартије од вредности, потраживања и
краткорочни пласмани
Новчана средства, племенити метали,
хартије од вредности
Краткорочна потраживања
Краткорочни пласмани
Активна временска разграничења
Активна временска разграничења
Укупна актива:
Ванбилансна актива

637,126
6,603
6,603

22,884,250
6,609
6,609

21,746,431

1,137,819
6,609
6,609

488,956

22,134,718

21,411,110

723,608

79,886
374,363
34,707
141,567
141,567
4,261,268
13

Опис
2
ПАСИВА:
Обавезе
Дугорочне обавезе
Домаће дугорочне обавезе
Краткорочне обавезе
Краткорочне домаће обавезе
Обавезе по основу расхода за запослене
Обавезе за плате и додатке
Обавезе по основу социјалних доприноса на терет
послодавца
Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима
Службена путовања и услуге по уговору
Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за
запослене
Обавезе по основу отплата камата и пратећих трошкова
задуживања
Обавезе по основу субвенција
Обавезе за социјално осигурање
Обавезе за остале расходе
Обавезе из пословања
Обавезе према добављачима
Остале обавезе
Пасивна временска разграничења
Пасивна временска разграничења
Капитал, утврђивање резултата пословања и
ванбилансна евиденције
Капитал
Капитал
Нефинансијска имовина у сталним средствима
Нефинансијска имовина у залихама
Исправка вредности сопствених извора нефинансијске
имовине у сталним средствима, за набавке из кредита
Финансијска имовина
Извори новчаних средстава

69

49,427

49,427

643,782
21,441,509
742,923

1,273
21,409,837
335,321

642,509
31,672
407,602

742,923
26,838,306
22,506

335,321
21,870,427

407,602
4,967,879
22,506

Износ
Претходна година
Текућа година
3
4
679,884
47,917
47,917
100,046
100,046
124
0

1,110,622
30,181
30,181

444

0
74
50
71
49

22
122,868
122,524
344
408,858
408,858
3,581,384
3,658,176
3,658,176
3,622,466
1,909
30,181
6,603
184

168
276
7,403
6,086
33
1,200
84
94,429
94,146
283
978,165
978,165
3,857,257
3,841,880
3,841,880
3,824,138
6,177
30,181
6,609
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311700
311900
321121
321122
321311

352000

Пренета неутрошена средства из ранијих година
Остали сопствени извори
Вишак прихода – суфицит
Мање прихода – дефицит
Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих
година
Укупна пасива:
Ванбилансна пасива

35,137

56,764
431
0
81,788

11,380
3,997

4,996

4,967,879
22,506

4,261,268
13

Члан 3.
У билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2013. године (Образац 2) утврђени су:
(у хиљадама динара)
Oпис

Р.Б. Образца 2

1.Укупно остварени текући приходи и примања остварена од продаје
нефинансијске имовине
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине

OП 2001

818,375

OП 2129

847,744

3.Буџетски дефицит (ред.бр.1– ред.бр.2)
4.Кориговани вишак прихода и примања – буџетски суфицит
(ОП 2347+ ОП 2348+ ОП 2349)
а) увећан за за укључивање:
-дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година
који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године

OП 2345
ОП 2346

29,369
40,805

OП 2347

8,405

-дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку
нефинансијске имовине
-дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен
за покриће расхода и издатака текуће године
-износа расхода и издатака а нефинансијску имовину, финансираних
из кредита
-износа приватизације примања коришћена за покриће расхода и
издатака текуће године
б) умањен за укључивање издатака (ОП 2353+ОП 2354)
-утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима

OП 2348

-утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине
в) вишак прихода и примања – буџетски суфицит

Износ

OП 2349

32,400

OП 2350
OП 2351
ОП 2352
OП 2353

56

OП 2354

56

ОП 2355

11,380

(У наставку се даје из Обрасца 2.структура текућих прихода и текућих расхода и утврђивање резултата пословања).
БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године
(у хиљадама динара)
Износ

Број
конта

Опис

1

2

Претходна година
3

70

Текућа година
4
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700000
710000
711000
712000
713000
714000
715000
716000
730000
732000
733000
740000
741000
742000
743000
744000
745000
770000
771000
800000
810000
811000
812000
820000
823000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Текући приходи
Порези
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на фонд зарада
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Порез на међународну трговину и трансакције
Други порези
Донације и трансфери
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Други приходи
Приходи од имовине
Приходи од продаје добара и услуга
Новчане казне и одузета имовинска корист
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Мешовити и неодређени приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од продаје основних средстава
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје покретне имовине
Примања од продаје залиха
Примања од продаје робе за даљу продају
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

400000
410000
411000
412000
413000
414000
415000
416000
420000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
430000
431000
440000

Текући расходи
Расходи за запослене
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Коришћење услуга и роба
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)
Материјал
Амортизација у употреби средстава за рад
Амортизација некретнина и опреме
Отплата камате и пратећи трошкови задуживања

441000
444000

Отплате домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
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744,750

818,375

744,083
446,327
369,292

817,389
512,950
343,837

26,038
44,639

26,845
132,726

6,358
63,244
63,244
232,129
172,198
11,727
3,569
42,729
1,906
2,383
2,383
667
101
101

9,542
68,474
348
68,126
233,608
209,809
11,153
4,336
1,177
7,133
2,357
2,357
986
561
561

566
566
833,112

425
425
847,744

621,880
179,785
141,519
25,291
744
5,388
5,630
1,213
195,163
62,403
1,917
52,767
22,918
26,771
28,387
127
127
9,042

655,166
169,763
132,136
23,663
733
6,251
5,605
1,375
238,261
102,836
1,923
50,307
32,160
23,346
27,689

2,571
6,471

1,797
11,994

13,791
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450000
451000
454000
460000
463000
465000
470000
471000
472000
480000
481000
482000
483000
484000
485000
500000
510000
511000
512000
513000
515000
520000
523000
540000
541000

Субвенције
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Субвенције приватним предузећима
Донације, дотације и трансфери
Трансфери осталим нивоима власти
Остале донације и трансфери
Социјално осигурање и социјално заштиту
Права из социјалног осигурања ( организације обавезног
социјалног осигурања)

48,422
48,422

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Остали расходи
Дотације невладим организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Издаци за нефинансијску имовину
Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе
Залихе робе за даљу продају
Природна имовина
Замљиште
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
Вишак прихода и примања –буџетски суфицит
Мањак прихода и примања – буџетски дефицит
КОРИГОВАЊЕ ВИШКА ОДНОСНО МАЊКА
ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих
година који је коришћен за покриће расхода и издатака
текуће године
Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за
набавку нефинансијске имовине
Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године
Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину
финансираних из кредита
Износ приватизационих примања коришћен за покриће
расхода и издатака текуће година
ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ
ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Утрошена средства текућих прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по
кредитима

25,311
118,949
25,411
2,774
1,339
2,104

40,716
49,585
28,895
2,597
6,238
1,017

87,321

10,838

211,232
208,717
200,164
7,716

192,578
188,544
181,161
6,823

837
259
259
2,256
2,256

560
147
147
3,887
3,887

88,362
112,226

29,369
40,805

36,654

8,405
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43,846
43,149
697
26,546
1,235

93,148
80,296
12,852
49,902
49,842
60
40,716

94
75,478

32,400

5,600

56

5,510
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321121
321122

Утрошена средства текућих прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске
имовине
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ
МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА- СУФИЦИТ ( ЗА
ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ)
Део вишка прихода и примања опредељен за наредну
годину
Нераспоређени део вишка прихода и примања за
пренос у наредну години

90

56

18,264

11,380

18,264

10,275

10,938

9,286

7,326

989

Члан 4.
У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2013. године
(Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 986 у хиљадама динара и укупни издаци у износу од 192,634 у
хиљадама динара и мањак примања у износу од 191,648 динара.
(У наставку се даје Образац 3 структура извора финансирања и издатака.)

Број
конта
1
800000
810000
811000
812000
820000
821000
823000
900000
920000
921000
500000
510000
511000
512000
515000
520000

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА
У периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013.
(у хиљадама динара)
Износ
Опис
Претходна година
Текућа година
2
3
4
ПРИМАЊА
986
670
Примања од продаје нефинансијске имовине
986
667
Примања од продаје основних средстава
101
561
Примања од продаје непокретности
561
101
Примања од продаје покретне имовине
0
Примања од продаје залиха
425
566
Примања од продаје робе за даљу продају
0
Примања од продаје робе за даљу продају
425
566
Примања од задуживања и продаје финансијске
3
имовине
Примања од продаје финансијске имовине
3
Примања од продаје домаће финансијске имовине
3
ИЗДАЦИ
192,634
216,832
Издаци за нефинансијску имовину
192,578
211,232
Основна средства
188,544
208,717
Зграде и грађевински објекти
181,161
200,164
Машине и опрема
7,716
6,823
Нематеријална имовина
837
560
Залихе
259
147

73
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523000
540000
541000
600000
610000
611000
620000
621000

Залихе робе за даљу продају
Природна имовина
Земљиште
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине
Отплата главнице
Отплата главнице домаћим кредиторима
Набавка финансијске имовине
Набавка домаће финансијске имовине
Мањак примања

259
2,256
2,256

147
3,887
3,887
56

5,600
5,510
5,510
90
90
216,162

56
56
191,648

Члан 5.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2013. године (Образац 4), утврђени
су укупни новчани приливи у износу од 818,375 у хиљадама динара, укупни новчани одливи у износу од 847,800 у
хиљадама динара и салдо готовине на крају године у износу од -29,425 у хиљадама динара.
(У наставку се даје из Обрасца 4 структура новчаних прилива , новчаних одлива и салдо готовине на крају
године.)
ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
У периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године
(у хиљадама
динара)
Број
конта
1
700000
710000
711000
712000
713000
714000
715000
716000
730000
732000
733000
740000
741000
742000
743000
744000

Опис

Износ
Претходна година
Текућа година

2
НОВЧАНИ ПРИЛИВИ
Текући приходи
Порези
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на фонд зараде
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Порез на међународну трговину и трансакције
Други порези
Донације и трансфери
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Други приходи
Приходи од имовине
Приходи од продаје добара и услуга
Новчане казне и одузета имовинска корист
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

74

3

4
744,753
744,083
446,327
369,292

818,375
817,389
512,950
343,837

26,038
44,639

26,845
132,726

6,358
63,244

9,542
68,474
348
68,126
233,608
209,809
11,153
4,336
1,177

63,244
232,129
172,198
11,727
3,569
42,729
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745000
770000
771000
800000
810000
811000
812000
820000

Мешовити и неодређени приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од продаје основних средстава
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје покретне имовине
Примања од продаје залиха

823000
900000

Примања од продаје робе за даљу продају
Примања од задуживања и продаје финансијске
имовине

920000
921000

Примања од продаје финансијске имовине
Примања од продаје домаће финансијске имовине
НОВЧАНИ ОДЛИВИ
Текући расходи
Расходи за запослене
Плате и додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Коришћење услуга и роба
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)
Материјал
Амортизација и употреба средстава за рад
Амортизација некретнина и опреме
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Субвенције
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Субвенције приватним предузећима
Донације, дотације и трансфери
Трансфери осталим нивоима власти
Остале донације и трансфери
Социјално осигурање и социјална заштита
Права из социјалног осигурања (организације обавезног
социјалног осигурања)
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Остали расходи
Донације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова

400000
410000
411000
412000
413000
414000
415000
416000
420000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
430000
431000
440000
441000
444000
450000
451000
454000
460000
463000
465000
470000
471000
472000
480000
481000
482000
483000

75

1,906
2,383
2,383
667
101
101

7,133
2,357
2,357
986
561
561

566

425

566
3

425

3
3
838,712
621,880
179,785
141,519
25,291
744
5,388
5,630
1,213
195,163
62,403
1,917
52,767
22,918
26,771
28,387
127
127
9,042
2,571
6,471
48,422
48,422

43,846
43,149
697
26,546
1,235
25,311
118,949
25,411
2,774
1,339

847,800
655,166
169,763
132,136
23,663
733
6,251
5,605
1,375
238,261
102,836
1,923
50,307
32,160
23,346
27,689

13,791
1,797
11,994
93,148
80,296
12,852
49,902
49,842
60
40,716

40,716
49,585
28,895
2,597
6,238
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484000

Накнаде штете за повреде или штете настале услед
елементарне непогоде или других природних узрока

485000

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Издаци за нефинансијску имовину

500000
510000
511000
512000
513000
515000
520000
523000
540000
541000
600000
610000
611000
620000
621000

Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и имовина
Нематеријална имовина
Залихе
Залихе робе за даљу продају
Природна имовина
Земљиште
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине
Отплата главнице
Отплата главнице домаћим кредиторима
Набавка финансијске имовине
Набавка домаће финансијске имовине
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА
САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ
КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА
СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ

2,104

1,017

87,321

10,838

211,232

192,578

208,717
200,164
7,716

188,544
181,161
6,823

837
259
259
2,256
2,256
5,600

560
147
147
3,887
3,887
56

5,510
5,510
90
90

56
56

93,959
173,378
745,596

29,425
79,832
818,375

Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која
се не евидентирају преко класе 700000, 800000 и 900000.
КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА
СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ

843
839,142

848,830

Корекција новчаних одлива за износ обрачунате
амортизације књижене на терет сопствених прихода

127

Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода
који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и
600000
САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ

557

1,030

79,832

49,377

Члан 6.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2013. године (Образац 5), утврђена је
укупна разлика у износу од 29,369 у хиљадама динара, између укупних прихода и примања у износу од 818,375 у хиљадама
динара и укупних расхода и издатака у износу од 847,744 у хиљадама динара по нивоима финансирања из: Републике ,
Аутономне покрајине, општине, донација и осталих извора.
(У наставку се дају из Обрасца 5 структура прихода и примања, расхода и издатака, као и остварена разлика
између примљених и утрошених средстава.)
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2013.-31.12.2013.ГОДИНЕ

76
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I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
(у хиљадама динара)
Износ остварених прихода и примања

Опис
Број
конта
1

700000
710000
711000

2
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И
ПРМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Текући приходи
Порези
Порез на доходак, добит и
капиталне добитке

712000
713000
714000

Порез на фонд зарада
Порез на имовину
Порез на добра и услуге

715000

Порез на међународну
трговину и трансакције

716000
730000

Други порези
Донације и трансфери

732000

Донације од неђународних
организација
Трансфери од других
нивоа власти

733000
740000
741000
742000

Други приходи
Приходи од имовине
Приходи од продаје добара
и услуга

743000

Новчане казне и одузета
имовинска корист

744000

Добровољни трансфери од
физичких и правних лица
Мешовити и неодређени
приходи

745000

Износ
планиран
их
прихода
из буџета

Приходи из буџета

Укупно
(од 5 до 7)

Приходи
од
републике

Приход од
општине

3
1,275,499

4
818,375

5
20,077

6
784,908

7
2,357

1,270,688
495,258

817,389
512,950

20,077
0

784,348
512,950

330,093

343,837

343,837

25,519

26,845

26,845

133,554

132,726

132,726

6,092

9,542

9,542

70,217

68,474

19,510

48,616

ООСО
03

Из
донација
08

Из осталих
извора

8

9
1,525

9,508

2,357
0

1,525
0

9,082
0

0

348

0

348

348
70,217
702,013
426,417

68,126
233,608
209,809

19,510
567

48,616
222,782
209,809

15,122

11,153

2,117

2,868

4,336

4,336

257,111

1,177

0

1,177

9,082

9,036

1,177

495

7,133

567

6,520

770000

Меморандумске ставке
за рефундацију расхода

3,200

2,357

0

0

771000

Меморандумске ставке за
рефундацију расхода

3,200

2,357

800000

Примања од продаје
нефинансијске имовине

4,811

986

0

560

810000

Примања од продаје
основних средстава

4,231

561

0

560

811000

Примања од продаје
непокретности

4,231

561

812000

Примања од продаје
покретне имовине

46
2,357

0

0

0

0

426

0

0

1

2,357

560

0

77

1
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813000

Примања од продаје
осталих основних
средстава

820000

Примања од продаје
залиха

580

425

823000

Примања од продаје робе
за даљу продају

580

425

900000

Примања од задуживања
и продаје финансијске
имовине

45

0

0

0

0

0

0

920000

Примања од продаје
финансијске имовине

45
Примања од продаје
домаће финансијске
имовине
45
УКУПНИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
1,275,544
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

0

0

0

0

0

0

20,077

784,908

2,357

1,525

9,508

0

0

0

0

425
425

921000

0
818,375

(у хиљадама динара)

Број
конта

1

Опис

2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ

400000
410000
411000

Текући расходи
Расходи за запослене
Плате и додаци
запослених

412000

Социјални доприноси на
терет послодавца

413000
414000

Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима

415000
416000

Накнаде за запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи

420000

Коришћење услуга и
роба

421000
422000
423000
424000
425000

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање

426000
430000

Материјал
Амортизација и употреба
средстава за рад
Амортизација некретнина
и опрема

431000

Износ извршених расхода и издатака
Расходи и издаци на терет буџета

Износ
одобрених
апроприја
ција из
буџета

Укупно
(од 5 до 7)

Република

Општина

ООСО

Из
донација

Из осталих
извора

3

4

5

6

7

8

9

2,356
2,356
2,356

53,109
7,142
0

49,966
47,272
7,126

1,354,332
761,474
173,779

847,744
655,166
169,763

133,855

132,136

24,028
916

23,663
733

7,562
5,887

17,041
10,940
559

725,272
587,456
159,722
126,313

5,823

139

22,622
572

1,041
22

6,251
5,605

150
200

3,664
5,246

1,531

1,375

70

1,305

304,380
122,206
2,603
59,266
35,762

238,261
102,836
1,923
50,307
32,160

6,838
1,137
211
1,278
285

193,953
75,924
1,559
47,373
31,132

47,265
37,278

23,346
27,689

634
3,293

14,357
23,608

0

0

0

0

0

78

2,356

0

81
159

6,983

654

0

30,487
25,775
153
1,656
89

6,329

2,026
788

0

0

Информатор о раду органа општине Лајковац
440000
441000
444000
450000
451000

454000

Отплата камата и
пратећи трошкови
задуживања
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови
задуживање
Субвенције
Субвенције јавним
нефинансијаким
предузећима и
организацијама
Субвенције приватним
предузећима

460000

Дотације, донације и
трансфери

463000

Трансфери осталим
нивоима власти
Остале донације и
трансфери
Социјално осигурање и
социјална заштита
Права из социјалног
осигурања (организације
обавезног социјалног
осигурања)
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Остали расходи
Дотације невладиним
организацијама

465000
470000
471000

472000
480000
481000

14,985
2,950

13,791
1,797

0

12,035
119,476

11,994
93,148

102,459

80,296

77,046

3,250

17,017

12,852

12,832

20

54,908

49,902

54,843

49,842

48,511

65

60

60

45,425

40,716

0

0

13,791
1,797
11,994
89,878

48,571

0

0

0

0

0

3,270

0

159

1,172

159

1,172

3,543

33,419

0

0

3,754

3,543
0

33,419
48,122

0

0

3,754
1,463

0
45,425
48,521

40,716
49,585

30,154

28,895

27,445

1,450

482000

Порези, обавезне таксе и
казне

3,214

2,597

2,584

13

483000

Новчане казне и пенали по
решењу судова

1,249

6,238

6,238

484000

Накнаде штете за повреде
или штете настале услед
елементарне непогоде или
других природних узрока
Накнада штете за повреде
или штету нанету од
стране државних органа

2,042

1,017

1,017

11,862

10,838

10,838

592,858
588,478

192,578
188,544

6,101
6,101

137,816
134,909

578,929
8,959

6,101

128,047
6,391

590
400

181,161
6,823
0
560
147

400
3,980
3,980

147
3,887
3,887

0

105

56

0

485000

500000
510000
511000

Издаци за нефинансијску
имовину
Основна средсва
Зграде и грађевински
објекти

512000
513000
515000
520000
523000

Машине и опрема
Остале некретнине
Нематеријална имовина
Залихе
Залихе робе за даљу
продају

540000
541000
600000

Природна имовина
Земљиште
Издаци за отплату
главнице и набавку
финансијске имовине

0

79

471
0

0
0

45,967
45,967

2,694
1,567

45,967

1,046
432
89
147

0

0

2,907
2,907

0

0

147
980
980

56

0

0

0
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610000
611000

Отплата главнице
Отплата главнице домаћим
кредиторима

0

0

0

0

0
НАБАВКА ДОМАЋЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
105
56
0
56
621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
105
56
56
УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ
1,354,437
847,800
17,041
725,328
III УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

0

0

0

0

0

0

2,356

53,109

49,966

620000

Број
конта
1

900000
600000

Опис

2
Текући приходи и
примања од продаје
нефинансијске имовине
Текући расходи и издаци
за нефинансијску
имовину
Вишак прихода и
примања –буџетски
суфицит
Мањак прихода и
примања –буџетски
дефицит
Примања од задуживања
и продаје финансијске
имовине
Издаци за отплату
главнице и набавку
финансијске имовине
ВИШАК ПРИМАЊА
МАЊАК ПРИМАЊА
ВИШАК НОВЧАНИХ
ПРИЛИВА
МАЊАК НОВЧАНИХ
ПРИЛИВА

Планира
ни
приходи
и расходи

Укупно

3

4

(у хиљадама динара)
Остварени приходи и примања и расходи и издаци
Из буџета
Из осталих
Из донација
Републиизвора
Општина
ООСО
ка
5

6

7

8

9

1,275,499

818,375

20,077

784,908

2,357

1,525

9,508

1,354,332

847,744

17,041

725,272

2,356

53,109

49,966

3,036

59,636

1
51,584

40,458

78,833

29,369

45

0

0

0

0

0

105

56
0
56

0

56

0

0

0

56

0

0

3,036

59,580

1

60

78,893

29,425

51,584

40,458

Члан 7.
Остварени вишак прихода и примања – суфицит ек.кл. 321121 (консолидовани) из члана 3. ове Одлуке у
преноси се у наредну годину у износу од 10,273,506.24 динара који ће директни и индиректни, корисници користити у
складу са Одлуком о буџету састоји се од:
- дела вишка прихода и примања- суфицита који је наменски опредељен за Председник, општинско веће за
средства добијена од Комесеријата за избеглице за за побољшање услова становања породицама избеглица у процесу
интеграције на територији општине Лајковац у износу од од 2,469,041.95 динара од чега је 30.041,95 динара за повраћај
Комесаријату а 2.439.000,00 биће распоређено Одлуком о ребалансу буџета ѕа 2014. годину
- дела вишка прихода и примања- суфицита који је наменски опредељен за ЈП „Дирекција за уређење и изградњу
општине Лајковац“- приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, у износу од 817,689.78 динара;
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- дела вишка прихода и примања- суфицита који је наменски опредељен за Oпштинска управа - приход од новчаних
казни за саобраћајне прекршаје, у износу од 695,420.04 динара;
-дела вишка прихода и примања- суфицита који је наменски опредељен за Општинску управу – средства од
наканде за коришћење шума и шумског земљишта у износу од 71,201.10 динара;
-дела вишка прихода и примања-суфицита који је наменски опредељен за финансирање Програма за заштиту
животне средине – средства од наканде за минералне сировине у износу од 5,232,699.56 динара;
-дела вишка прихода и примања – суфицита – класичан оквир у износу од 987,453.81динара, који ће бити
распоређен Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Лајковац за 2014. годину;
7а.
-Остварени вишак прихода и примања – суфицит ек.кл. 321121 – сопствени приходи индиректних корисника буџета
Општине, ек.кл. 321121 у износу од 917.603,38 динара индиректни корисници користиће складу са Одлуком о буџету и
одлукама својих органа управљања састоји се од:
- дела суфицита индиретног корисника Дечји вртић „Лептирић“ у износу од 259,698.20 који ће бити распоређен
Одлуком о ребалансу буџета за 2014. годину
-дела суфицита индиретног корисника Дечји вртић „Лептирић“ –родитељски динар у износу од 223.50 који ће бити
распоређен Одлуком о ребалансу буџета за 2014. годину
- дела суфицита индиретног корисника Културни центар „Хаџи Рувим“ у износу од 124.541,66 динара који ће бити
распоређен Одлуком о ребалансу буџета за 2014. годину
- дела суфицита индиретног корисника Градска библиотека „Лајковац“ у износу од 30,254.02 динара који ће бити
распоређен Одлуком о ребалансу буџета за 2014. годину
- дела суфицита ЈП „Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац“ износу од 501.498,00 динара за пренос
на рачун буџета, који ће Одлуком о ребалансу буџета за 2014. годину бити распоређен за реализацију уговора са
Републичком дирекцијом за воде за финансирање пројекта магистралног цевовода из 2013.године.
- дела суфицита Фонда за солидарну стамбенз изградњу у износу од 1,388.00 динара за пренос на рачун буџета.
Члан 8.
Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства
35.134.248,09- динара и то:

из 2012. године) ек.кл 311712 износе

- наменски опредељена средства од РБ „Колубара“ аванс за изгадњу дечјег вртића у износу од 34.500.000,00
динара,биће распоређена Ребалансом Одлуке о буџету за 2014. годину за ЈП „Дирекција за уређење и изградњу општине
Лајковац“
-наменски опредељена средсва од Комесеријата за избеглице за за побољшање услова становања породицама
избеглица у процесу интеграције на територији општине Лајковац у износу од од 437,724.69 динара за повраћај
Комесаријату;
- наменски опредељена средства за програме шумског земљишта- 196,523.40 динара.
Пренета неутрошена средства за посебне намене ( из става 1. овог члана) биће распоређена Одлуком о ребалансу
буџета општине Лајковац за 2014. годину.
Члан 8а.
Пренета неутрошена средства за посебне намене-сопствени приходи индиректних корисника (пренета средства
из 2012. године) ек.кл 311712 износе 2,754.46- динара и то:
- наменски опредељена средства Дечји вртић „Лептирић“ –родитељски динар биће распоређена Одлуком о
буџету за 2014. годину
- наменски опредељена средсва од Комесеријата за избеглице за за побољшање услова становања породицама
избеглица у процесу интеграције на територији општине Лајковац у износу од од 437,724.69 динара;
- наменски опредељена средства за програме развоја шумарства-од накнаде за коришћење шума и шумског
земљишта у износу од 96,523.40 динара
Пренета неутрошена средства за посебне намене ( из става 1. овог члана) биће распоређена Одлуком о ребалансу
буџета општине Лајковац за 2014. годину.
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Члан 9.
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 3,071,630.23 ( вишак прихода из 2012. године)
ек.кл. 321311 биће распоређен Одлуком о буџету општине Лајковац за 2014. годину и то:
- Класичан оквир у износу од 2,658,448.99 динара
- наменски опредељена средства Месној заједници Доњи Лајковац у износу од 98,900.44 динара од самодоприноса.
- нераспоређени вишак прихода из ранијих година -314,280.80 динара.
Члан 9а.
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени приходи индиректних корисника ек.кл. 321121 у
износу од 924,806.13 динара и то:
- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година ЈП „Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац“у
износу од 922,596.84 динара
- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Градске библотеке“ Лајковац“ у износу од 2,209.29 динара
биће распоређен Одлуком о буџету општине Лајковац за 2014. годину у складу са одлукама њихових органа управљања.
Члан 11.
Средства на подрачуну за реализацију Пројекта ДИЛС-а “ И ја волим школу“ у износу од 189.426,35
распоређују се за повраћај као неутрошена.

динара

Члан 12.
Утврђује се буџетски суфицит општине Лајковац у износу од 29,369 у хиљадама динара у следећим износима,
и то:

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ И
УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ
( у хиљадама динара)
Опис
1
I УКУПНА СРЕДСТВА
(II+III)
II УКУПНА ПРИМАЊА
(1+2+3)
1. Текући приходи
од којих су 1.1. камате
2. Примања од продаје
нефинансијске имовине
3. Примања од задуживања и
продаје финансијске имовине
3.1. примања од продаје
финансијске имовине

Економска
класификација

Буџетска
средства

Додатна
средства

Укупна средства
(3+4)

2
3+7+8+9

3
826,139

4
33,041

5
859,180

7+8+9

785,334

33,041

818,375

7
7411

784,348
11,217
986

33,041

817,389
11,217
986

8
9

92
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III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)
4. Текући расходи
од чега отплата 4.1. камата
5. Издаци за нефинансијску
имовину
6. Издаци за отплату главнице
и набавку финансијске имовине
6.1.Набавка финансијске
имовине
V УКУПНА СРЕДСТВА
минусУКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ (I-IV)
VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТСУФИЦИТ (1+2)-(4+5)
VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (VI
+(3.1-6.1))

3
4+5+6

40,805
725,328

4
44

587,456
11,994
137,816

40,805
847,800

122,472
67,710

655,166
11,994
192,578

54,762

5
6

56

56

62

56

56

(3+7+8+9)(4+5+6)

100,811

-89,431

11,380

(7+8)-(4+5)

60,062

-89,431

-29,369

(7+8)-(4+5)+(9262)

60,006

-89,431

-29,425

Буџетски дефицит као разлика између укупних текућих прихода и примања оставарених по основу продаје
нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од
29,369 у хиљадама динара.
Укупан фискални дефицит је буџетски суфицит, коригован за нето разлику између примања од продаје
финансијске имовине и одлива по основу набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од 29,425 у хиљадама динара.
Члан 13.
Утврђује се рачун финансирања општине Лајковац за 2013. годину у износу од 56.068 динара, и то:
( у хиљадама динара)
Редни број

Назив

План за
2013.годину

Остварење у
2013.години

Разлика у %

3

4
0

5
0.00%

1
I

2
Примања од задуживања

II

Примања од продаје финансијске имовине

44,695

III

Издаци за набавку финансијске имовине

104,695

IV

Издаци за отплату главнице дуга

V
VI

Нето финансирање
Укупни фискални суфицит/ дефицит
плус нето финансирање

0.00%
55,979

53.47%
#DIV/0!

-60,000

-55,979
-56,068

93.30%

ПОСЕБАН ДЕО
Члан 14.
Укупно планирани и остварени приходи, текући приходи и примања према економској класификацији износе у
динарима:
Средства из буџета

Сопствена средства
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Економска
класифика
ција

Остварење
I-XII 2013.

Разлика
у%

0.00

0.00

0.00%

0.00

Остваре
ње
IXII
2013.
0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00

Капитал
Пренета
неутрошена
средства из
ранијих
година
Утврђивање
резултата
пословања

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00%
0.00%

0.00

0.00

321100

Утврђивање
резултата
пословања

0.00

321300

Нераспоређе
ни вишак
прихода и
примања или
дефицит
ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ

0.00

300000

310000
311000
311710

320000

700000

Назив
План за
2013
Капитал,
утврђивање
резултата
пословања
Капитал

710000

Порези

711000

Порези на
доходак и
капиталне
добитке које
плаћају
физичка
лица
Порез на
доходак и
капиталне
добитке које
плаћају
физичка
лица
Порез на
фонд зарада
Порез на
фонд зарада
Порез на
имовину
Порез на
имовину
Порез на
заоставштин
у наслеђе и
поклон
Порез на
капиталне
трансакције

711100

712000
712100
713000
713100
713300

713420

977,351,65
7.77
495,258,58
9.76
330,093,20
5.00

330,093,20
5.00

0.00
0.00
25,518,650.
00
18,990,000.
00
580,250.00

5,948,400.0
0

Разлик
ау%

План за
2013

0.00%

0.00

0.00%

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00%
0.00%

0.00%

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

784,348,33
9.76

80.25%

512,949,56
3.25

103.57
%

343,836,93
4.02

План за
2013

Разлик
ау%

79,247,171.
13

Остварењ
е I-XII
2013.
48,340,314
.57

67,705,096.
18
0.00
67,705,096.
18

11,664,154
.07
0.00
11,664,154
.07

17.23
%
0.00%
17.23
%

0.00%

11,542,074.
95

36,676,160
.50

317.76
%

0.00

0.00%

0.00

28,984,533
.69

0.00%

0.00

0.00

0.00%

11,542,074.
95

7,691,626.
81

66.64
%

11,425,465
.00

9,081,814
.27

79.27
%

281,580,64
0.00

23,959,001
.53

8.19%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

61.00
%

104.16
%

343,836,93
4.02

104.16
%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

26,844,925.
81
18,807,586.
27

105.20
%
99.04%

271,838.99

46.85%

7,765,500.5
5

130.55
%
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714000
714400
714500

715000

715400

716000
716100

730000
732000

732100

733000

733100

Порез на
добра и
услуге
Порез на
појединачне
услуге
Порези на
таксе и
накнаде на
употребу
добара, на
дозволу да се
добра
употребљава
ју или
делатности
обављају
Порез на
међународн
у трговину и
трансакције
Добити по
основу
разлике
између
куповног и
продајног
девизног
курса
Други
порези
Други
порези које
искључиво
плаћају
предузећа,
односно
предузетниц
и
Донације и
трансфери
Донације од
међународн
их
организациј
а
Текуће
донације од
међународни
х
орагнизација
у корист
нивоа
општина
Трансфери
од других
нивоа
власти
Текући
трансфери од
других нивоа
власти

133,554,43
4.76
356,860.00

133,197,57
4.76

132,726,09
4.15

99.38%

406,690.17

113.96
%

132,319,40
3.98

99.34%

0.00

0.00%

0.00

0.00

6,092,300.0
0
6,092,300.0
0

48,616,434.
00
0.00

0.00

0.00%

9,541,609.2
7

156.62
%

9,541,609.2
7

156.62
%

48,616,440.
00

100.00
%

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

21,269,640.
00

19,858,395
.41

91.73
%

0.00

0.00

0.00%

0.00

348.564,41

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

21,269,640.
00

19,509,831
.00

91.73
%

0.00

0.00

0.00%

13,698,640.
00

13,408,831
.00

97.88
%

0.00%

0.00

0.00

0.00%

48,616,434.
00

48,616,440.
00

100.00
%

48,616,434.
00

48,616,440.
00

100.00
%
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733200

740000
741000
741100
741500
742000

742100

742200
742300

743000

743300

744000

744200

745000
745100
770000

Капитални
трансфери од
других нивоа
власти
Други
приходи
Приход од
имовине
Камате
Закуп
непроизводн
е имовине
Приход од
продаје
добара и
услуга
Приход од
продаје
добара и
услуга од
стране
тржишних
организација
Таксе и
накнаде
Споредне
продаје и
услуга које
врше
државне
нетржишне
јединице
Новчане
казне и
одузета
имовинска
корист
Приходи од
новчаних
казни за
прекршаје
Добровољни
трансфери
од физичких
и правних
лица
Капитални и
добровољни
трансфери од
физичких и
правних
лица
Мешовити и
неодређени
приходи
Мешовити и
неодређени
приходи
Меморанду
мске ставке
за

0.00

433,476,63
4.01
426,417,33
3.01
12,000,000.
00
414,417,33
3.01
3,721,600.0
0

0.00

0.00%

222,782,33
6.51

51.39%

209,808,85
7.07
11,216,728.
08
198,592,12
8.99
2,117,377.6
4

2,867,701.0
0

2,867,701.0
0

0.00%

7,571,000.0
0

6,101,000.
00

80.58
%

11,425,465
.00

9,081,814
.27

79.27
%

257,111,00
0.00

1,743,932.
00

0.47%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

11,400,465
.00

9,081,814
.27

79.06
%

0.00

0.00%

9,143,962.
00

7,776,671
.27

84.80
%

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

2,256,503.
00

1,259,141
.00

55.80
%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

257,111,00
0.00

1,176,932.
00

0.46%

0.00

0.00

0.00%

257,111,00
0.00

1,176,932.
00

0.46%

25,000.00

46,002.00

173.34
%

0.00

567.000,00

0.00%

25,000.00

46,002.00

173.34
%

0.00

567.000,00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

3,200,000.0
0

2,356,674.
12

73.65
%

93.47%
47.92%

56.89%

990,395.27

52.72%

1,126,982.3
7

65.66%

0.00

0.00

49.20%

1,878,500.0
0

1,716,500.0
0
126,600.00

0.00

0.00%

4,336,265.0
0

151.21
%

4,336,265.0
0

151.21
%

0.00
0.00

0.00%

0.00

470,000.00
470,000.00

0.00

0.00%

6,519,836.8
0

1387.20
%

6,519,836.8
0

1387.20
%

0.00

0.00%

0.00
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771000

771100

800000

811000

811100

812000

812100

813000

813100

823000

823000

921000

921900

Укупно

рефундацију
расхода
Меморанду
мске ставке
за
рефундацију
расхода
Меморандум
ске ставке за
рефундацију
расхода
Примања од
продаје
нефинансијс
ке имовине
Примања од
продаје
непокретнос
ти
Примања од
продаје
непокретнос
ти
Примања од
продаје
покретне
имовине
Примања од
продаје
покретне
имовине
Примања од
продаје
осталих
основних
средстава
Примања од
продаје
осталих
основних
средстава
Примања од
продаје робе
за даљу
продају
Примања од
продаје робе
за даљу
продају
Примања од
продаје
домаћих
акција и
осталог
капитала
Примања од
продаје
домаћих
акција и
осталог
капитала

0.00
0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

3,200,000.0
0

2,356,674.
12

73.65
%

0.00

0.00

0.00%

3,200,000.0
0

2,356,674.
12

73.65
%

580,000.00

424,590.8
2

73.21
%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

580,000.00

424,590.8
2

73.21
%

0.00

0.00

0.00%

580,000.00

424,590.8
2

73.21
%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

12,005,465
.00

9,506,405
.09

360,827,81
1.13

72,299,316
.10

0.00

4,231,000.0
0
4,231,000.0
0
4,231,000.0
0

559,636.86

559,636.86

559,636.86

13.23%

13.23%

13.23%

0.00
0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00
0.00

0.00%

0.00
0.00

0.00%

0.00
0.00

0.00%

0.00
0.00

0.00%

44,695.00
0.00

0.00%

44,695.00

981,627,35
2.77

0.00

0.00%

784,907,97
6.62

79.96%
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Члан 15.

Економск
а
класифик
ј

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији и извору финансирања износе у хиљадама динара:

300000

310000
311000
400000
410000
411000
412000
413000
414000

Средства из буџета

Сопствена средства

Назив

Капитал,
утврђивање
резултата
пословања
Капитал
Капитал
Текући расходи
Расходи
за
запослене
Плате, додаци и
накнаде запослених
( зараде)
Социјални
доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална
давања
запосленима

План за 2013

Остварење

Разлика у %

План за 2013

Остварење

Остали извори
Разлика
у%

План за 2013

Oстварење

Разлика
у%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

352,039.09

352,039.08

100.00%

0.00
0.00
680,524,946.73
164,797,820.82

0.00
0.00
587,456,802.36
159,721,667.89

0.00%
0.00%
86.32%
96.92%

0.00
0.00
11,300,263.20
6,494,658.20

0.00
0.00
8,608,803.31
5,399,103.08

0.00%
0.00%
76.18%
83.13%

352,039.09
352,039.09
72,722,252.65
5,486,620.00

352,039.08
352,039.08
59,101,402.40
4,643,196.12

100.00%
100.00%
81.27%
84.63%

127,279,861.37

126,312,714.24

99.24%

5,110,739.20

4,358,868.00

85.29%

1,464,444.00

1,464,444.00

100.00%

22,807,547.70

22,622,209.92

99.19%

957,919.00

778,987.00

81.32%

262,161.00

262,161.00

100.00%

752,000.00
7,000,915.75

572,023.00
3,664,229.24

76.07%
52.34%

25,000.00
211,000.00

21,998.00
80,630.08

87.99%
38.21%

139,392.00
3,350,000.00

139,392.00
2,506,674.12

100.00%
74.83%

415000

Наканаде трошкова
за запослене

5,497,496.00

5,245,701.49

95.42%

190,000.00

158,620.00

83.48%

200,000.00

199,902.00

99.95%

416000

Награде
запосленима
и
остали
посевни
расходи
Коришћење роба и
услуга
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал

1,460,000.00

1,304,790.00

89.37%

0.00

0.00

0.00%

70,623.00

70,623.00

100.00%

251,560,333.40

193,953,403.15

77.10%

4,745,605.00

3,196,464.87

67.36%

48,143,759.68

41,110,949.13

85.39%

95,252,962.83
1,973,522.49
55,423,447.61
33,632,504.00

75,924,463.72
1,558,546.91
47,372,906.34
31,132,159.18

79.71%
78.97%
85.47%
92.57%

501,503.00
419,000.00
2,137,000.00
112,000.00

478,405.54
153,197.00
1,404,724.79
89,684.00

95.39%
36.56%
65.73%
80.08%

26,451,226.34
280,608.00
1,705,562.79
2,017,523.40

26,434,748.84
210,545.50
1,527,163.16
939,408.32

99.94%
75.03%
89.54%
46.56%

34,365,624.20

14,356,858.26

41.78%

520,000.00

282,148.52

54.26%

12,379,133.15

8,707,072.32

70.34%

30,912,272.27

23,608,468.74

76.37%

1,056,102.00

788,305.02

74.64%

5,309,706.00

3,292,010.99

62.00%

420000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
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430000
431000
440000

441000
444000
450000
451000

454000
460000
463000
465000
470000
471000
472000
480000
481000
482000
483000

Амортизација
и
употреба средстава
за рад
Амортизација
некретнина и опрема

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

Oтплата домаћих
камата и пратећи
трошкови
задуживања
Отплата
домаћих
камата
Пратећи трошкови
задуживања
Субвенције
Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима
и
организацијама
Субвенције
приватним
предузећима
Донације дотације
и трансфери
Трансфери осталим
нивоима власти

14,980,000.00

13,791,083.28

92.06%

5,000.00

340.55

6.81%

0.00

0.00

0.00%

2,950,000.00

1,797,262.67

60.92%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

12,030,000.00

11,993,820.61

99.70%

5,000.00

340.55

6.81%

0.00

0.00

0.00%

114,135,571.89
97,459,324.90

89,878,171.68
77,046,413.25

78.75%
79.05%

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00%
0.00%

5,340,753.01
5,000,000.00

3,270,210.00
3,250,000.00

61.23%
65.00%

16,676,246.99

12,831,758.43

76.95%

0.00

0.00

0.00%

340,753.01

20,210.00

5.93%

53,486,002.25

48,571,585.16

90.81%

0.00

0.00

0.00%

1,422,316.95

1,330,087.16

93.52%

53,421,002.25

48,511,087.16

90.81%

0.00

0.00

0.00%

1,422,316.95

1,330,087.16

93.52%

65,000.00

60,498.00

93.07%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

34,830,304.00

33,418,926.66

95.95%

0.00

0.00

0.00%

10,594,600.78

7,297,311.39

68.88%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

34,830,304.00

33,418,926.66

95.95%

0.00

0.00

0.00%

10,594,600.78

7,297,311.39

68.88%

46,731,982.95
28,419,537.35

48,121,964.54
27,444,825.13

102.97%
96.57%

55,000.00
0.00

12,894.81
0.00

23.45%
0.00%

1,734,202.23
1,734,202.23

1,449,648.60
1,449,648.60

83.59%
83.59%

3,159,075.10

2,583,644.27

81.78%

55,000.00

12,894.81

23.45%

0.00

0.00

0.00%

1,249,000.00

6,237,918.17

499.43%

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

Остале
донације,
дотације
и
трансфери
Социјално
осигурање
и
социјална заштита
Права из социјалног
осигурања
Наканаде
за
социјалну заштиту
из буџета
Остали расходи
Донације
невладиним
организацијама
Порези,
обавезне
таксе и казне
Новчане казне и
пенали по решењу
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судова
484000

485000

490000

499000
500000
510000
511000
512000
515000
520000
523000
540000
541000
600000

610000

Накнада штете за
повреде или штету
насталу
услед
елементарних
непогода
Наканада штете за
повреде или штету
нанету од стране
државних органа
Административни
трансфери
из
буџета
од
директних
буџетскиџ
корисника
индиректним
буџетским
корисницима или
између буџетских
корисника
на
истом
нивоу
и
средства резерве
Средства резерве
Издаци
за
нефинансијску
имовину
Основна средства
Зграде
и
грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална
имовина
Залихе
Залихе робе за даљу
продају
Природна имовина
Земљиште
Издаци за отплату
главине и набавку
финансијске
имовине
Отплата главнице

2,041,870.50

1,017,276.73

49.82%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

11,862,500.00

10,838,300.24

91.37%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

2,931.42

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

2,931.42
331,452,304.38

0.00
137,816,448.59

0.00%
41.58%

0.00
705,201.80

0.00
447,374.49

0.00%
63.44%

0.00
257,699,901.83

0.00
54,314,384.10

0.00%
21.08%

331,452,304.38
322,511,332.23

134,909,636.59
128,047,991.76

40.70%
39.70%

305,201.80
0.00

300,760.08
0.00

98.54%
0.00%

256,719,901.83
256,417,402.56

53,334,500.10
53,114,260.85

20.78%
20.71%

8,440,972.15
500,000.00

6,390,782.22
470,862.61

75.71%
94.17%

245,201.80
60,000.00

241,651.80
59,108.28

98.55%
98.51%

272,499.27
30,000.00

190,242.74
29,996.51

69.81%
99.99%

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00%
0.00%

400,000.00
400,000.00

146,614.41
146,614.41

36.65%
36.65%

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00%
0.00%

3,000,000.00
3,000,000.00
60,000.00

2,906,812.00
2,906,812.00
55,978.75

0.00%
96.89%
93.30%

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00%
0.00%
0.00%

980,000.00
980,000.00
44,695.00

979,884.00
979,884.00
0.00

99.99%
99.99%
0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%
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611000
621000
621000
Укупно

Отплата
главинце
домаћим
кредиторима
Набавка
домаће
финансијске
имовине
Набавка
домаће
финансијске
имовине

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

60,000.00

55,978.75

93.30%

0.00

0.00

0.00%

44,695.00

0.00

0.00%

60,000.00

55,978.75

93.30%

0.00

0.00

0.00%

44,695.00

0.00

0.00%

1,012,037,251.11

725,329,229.70

71.67%

12,005,465.00

9,056,177.80

75.43%

330,818,888.57

113,767,825.58

34.39%
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Члан 16.

Средства из буџета

економска
класификација

Позиција

функционална
класификација

Глава

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну према корисницима износе у динарима

Опис

План за 2013

Сопствена средства

Извршење

Разлика
у%

План за 2013

Извршење

Остали извори
Разлика у
%

План за 2013

Извршење

Разлика у
%

Раздео 1 СКУПТШТИНА ОПШТИНЕ
Функц.кл. 110 Извршни и законодавни органи
Плате и додаци
1/0
1.01.
110
411 запосленима
2/0

Социјални доприноси на
412 терет послодавца

3/0

413 Накнаде у натури

4/0

422 Tрошкови путовања

5/0

423 Услуге по уговору

2,526,927.16

2,496,299.75

98.79%

452,320.07

446,837.73

98.79%

8,000.00

7,744.00

1,000.00

0.00

5,233,793.12

4,820,857.18

96.80%
0.00%
92.11%

Дотације невладиним
481 организацијама
Укупно за функц. kл. 110 Извршни и законодавни
органи

1,215,000.00

1,159,150.92

95.40%

9,437,040.35

8,930,889.58

Укупно за главу 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

9,437,040.35

Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

9,437,040.35

6/0

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

100.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

94.64%

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

8,930,889.58

94.64%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

8,930,889.58

94.64%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

10,051,652.75

9,929,614.66

98.79%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

1,805,063.34

1,777,401.04

98.47%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

55,000.00

54,208.00

98.56%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

116,025.00

115,025.00

99.14%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

415 Накнаде за запослене

156,496.00

156,430.49

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

422 Трошкови путовања

100,106.80

99.96%
99.93%

0.00

100,175.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

Социјални доприноси на
412 терет послодавца

9/0

413 Накнаде у натури
Социјална давања
414 запосленима

12/0

0.00%

0.00

8/0

11/0

0.00

0.00

Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ
Глава 2.01 ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ
Функц.кл. 110 - Извршни и законодавни органи
Плате и додаци
7/0
2.01
110
411 запосленима

10/0

0.00
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13/0

423 Услуге по уговору

22,614,912.29

21,507,322.86

95.10%

14/0

424 Специјализоване услуге

160,000.00

160,000.00

100.00%

14/1

Накнаде за социјалну
472 заштиту из буџета

500,000.00

0.00

0.00%

Дотације невладиним
481 организацијама
Укупно за функц. кл. 110 Извршни и законодавни
органи

0.00

0.00

0.00%

35,559,324.38

33,800,108.85

95.05%

Укупно за главу 2.01. ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ

35,559,324.38

33,800,108.85

Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ

35,559,324.38

14/2

0.00

0.00

0.00%

47,562.01

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

10,584,044.00

7,286,754.61

68.85%

44,599.58

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00

10,676,205.59

7,286,754.61

68.25%

0.00

0.00

0.00%

10,676,205.59

7,286,754.61

68.25%

33,800,108.85

95.05%
95.05%

0.00

0.00

0.00%

10,676,205.59

7,286,754.61

68.25%

9,666,903.00

9,642,841.00

99.75%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

9,666,903.00

9,642,841.00

99.75%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

51,564,814.39

51,553,991.93

99.98%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

9,238,036.14

9,230,129.20

99.91%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

450,000.00

340,736.00

75.72%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

2,934,852.75

2,934,623.24

99.99%

0.00

0.00

0.00%

1,500,000.00

1,160,345.64

77.36%

3,188,000.00

3,187,929.00

100.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

270,000.00

216,581.00

80.22%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

14,558,173.00

11,615,421.01

0.00

0.00%

13,882.68

0.00

0.00%

1,081,390.49

79.79%
94.58%

0.00

1,143,347.49

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

7,949,355.68

4,677,945.66

58.85%

0.00

0.00

0.00%

150,731.00

150,731.00

100.00%

Раздео 3 ОПШТИНСКА УПРАВА
Глава 3.01. ОПШТИНСКА УПРАВА
Функц. кл. 040 Породица и деца
Накнаде за социјалну
3.01 040
15/0
472 заштиту из буџета
Укупно за функц.кл.040 Породица и деца
Функц.кл.090 Социјална заштита
3.01 090

15/0

Накнаде за социјалну
472 заштиту из буџета

Укупно за функц.кл.090 Социјална заштита
Функц. кл. 130 -Опште услуге
3.01

130

17/0

Плате и додаци
411 запосленима

18/0

Социјални доприноси на
412 терет послодавца

19/0
20/0
21/0
22/0
23/0
24/0

413 Накнаде у натури
Социјална давања
414 запосленима
415 Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали
416 посебни расходи
421 стални трошкови
422 Трошкови путовања

25/0

423 Услуге по уговору
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25/1

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

3,828,000.00

3,075,476.00

80.34%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

3,912,000.00

1,927,899.68

49.28%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

8,533,130.00

6,169,738.39

72.30%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

30,000.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

10,556.78

10,556.78

100.00%

2,242,000.00

1,970,263.47

87.88%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

517,000.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

1,561,870.50

997,276.73

63.85%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

11,400,000.00

10,609,803.94

93.07%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

423 Услуге по уговору
26/0

27/0
28/0
29/0
30/0
31/0
32/0
33/0

34/0

35/0

424 Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавања (услуге и
425 материјал)
426 Материјал
Пратећи трошкови
444 задуживања
Остале донације,
465 дотације и трансфери
Накнаде за социјалну
заштиту
из буџета
472
Порези, обавезне таксе и
казне нам.од јед.нивоа
482 власти др.
Новчане казне и пенали
483 по решењу судова
Накнаде штета за
повреде или штету
насталу услед
елементарних непогода
484 или др.природних услуга
Накнада штета за
повреде или штету
нанету од стране
485 државних органа

38/0

512 Машине и опрема

39/0

515 Нематеријална имовина

200,000.00

172,200.00

40/0

541 Земљиште
Набавка домаће
621 нефинансијске имовине

0.00

0.00

0.00%
0.00%
74.34%
86.10%
0.00%

60,000.00

55,978.75

0.00
129,592,333.52

36/0

499 Средства резерве

208.15

0.00

37/0

499 Средства резерве

2,723.27

0.00

6,008,822.15

4,467,096.44

41/0
41/2

Пренета неутрошена
средстава за посебне
311712 намене

Укупно за функц.кл.130 Опште услуге

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

980,000.00

979,884.00

99.99%

93.30%

0.00

0.00

0.00%

44,695.00

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

352,039.09

352,039.09

100.00%

114,284,480.93

88.19%

0.00

0.00

0.00%

3,051,904.55

2,653,556.51

86.95%

Функц.кл.160 Опште јавне услуге
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3.01

160

42/0

Накнаде за социјалну
472 заштиту из буџета

41,000.00

43/0

421 Стални трошкови

21,877.51

44/0

423 Услуге по уговору

891,290.00

45/0

426 Материјал

46/0

423 Услуге по уговору

47/0
48/0

40,775.00
280,000.00

81.99%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

100.00%
891,289.14 100.00%
40,775.00 100.00%
279,935.00
99.98%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

33,615.50
21,877.51

424 Специјализоване услуге

70,000.00

67,000.00

95.71%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

Накнада за социјалну
472 заштиту из буџета

50,000.00

48,000.00

96.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

1,394,942.51

1,382,492.15

99.11%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

2,850,000.00

1,797,262.67

63.06%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

12,000,000.00

11,993,820.61

99.95%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

14,850,000.00

13,791,083.28

92.87%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

508,840.00

497,904.00

97.85%

0.00

0.00

0.00%

508,840.00

497,904.00

97.85%

Укупно за функц. кл. 160 Опште јавне услуге
Функц.кл.170 Трансакције везане за јавни дуг
3.01

170 49/0
50/0

441 Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови
444 задуживања

Отплата главнице
611 домаћим кредиторима
Укупно за функц. кл. 170 Трансакције везане за јавни
дуг
51/0

Функц.кл.360 Јавни рад и безбедност некласификовани на другом месту
Трансфери осталим
463 нивоима власти

1,371,500.00

1,325,612.46

96.65%

Трансфери осталим
463 нивоима власти
Укупно за функц.кл. 360 Јавни ред и безбедност
некласификовани на другом месту

1,000,000.00

879,360.00

87.94%

2,371,500.00

2,204,972.46

92.98%

10,000,000.00

9,973,929.55

99.74%

10,000,000.00

9,973,929.55

99.74%

554,984.07

553,780.32

99.78%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

99,342.15

97,742.24

98.39%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

27,000.00

18,227.00

67.51%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

684.90

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

4,750,000.00

3,000,000.00

63.16%

663,000.12

663,000.00

100.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

3.01

360

52/0
52/1

Функц.кл.410 Економски и комерцијални послови по питању рада
3.01

410 53/0

454

Укупно за функц.кл. 41 Економски и комерцијални
послови по питању рада
Функц.кл. 412 Општи послови по питању рада
3.01

412

53/3

411 Плате и додаци
запослених
412 Социјани доприноси на
терет послодавца
415 Наканде за запослене

53/4

426 Материјал

53/1
53/2

53/5
54/0

451 Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима
463 Трансфери осталим
нивоима власти
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Укупно за функц.кл. 412 Општи послови по питању
рада

1,345,011.24

1,332,749.56

99.09%

423 Услуге по уговору

647,035.00

370,940.00

424 Специјализоване услуге

740,000.00

719,985.00

900,000.00

4,750,000.00

3,000,000.00

63.16%

0.00%

68,965.00

68,965.00

100.00%

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

73.73%

0.00

0.00

0.00%

68,965.00

68,965.00

100.00%

0.00%
0.00%

0.00

0.00

0.00%

196,523.40

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00

0.00%

196,523.40

0.00

0.00%

500,000.00

499,954.00

99.99%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

1,375,000.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

1,875,000.00

499,954.00

26.66%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

20,000,000.00

17,689,285.44

88.45%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

261,030.02

57.33%
97.30%
29.00%

0.00

1,375,000.00

1,348,239.44

98.05%

3,662,035.00

2,700,194.46

50,000.00

0.00

50,000.00

Функц.кл. 421 Пољопривреда
3.01

421 54/1
54/2
54/3

426 Материјал
Субвенције јавним
54/4
нефинансијским
451 предузећима
Укупно за функц. кл. 421 Пољопривреда
Функц.кл. 422 Шумарство
3.01

510 54/5

424 Специјализоване услуге

Укупно за функ.кл. 422 Шумарство

Функц.кл. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту
3.01

560 55/0

423 Услуге по уговору
Текуће поправке и
55/1
425 одржавање
Укпно за функц.кл.560 Заштита животне средине
некласификована на другом месту
Функционална класификација 620 Развој заједнице
3.01

620

55/2
56/0

423 Услуге по уговору
Зграде и грађевински
511 објекти

57/0

541 Земљиште

Укпно за функц.кл.420 Развој заједнице
Функционална класификација 630 Водоснабдевање
Субвенције јавним
нефинансијским
3.01
630
58/0
451 предузећима
Укупно за функ.кл.630 Водоснабдевање

3,000,000.00

2,906,812.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

20,596,097.44

96.89%
89.55%

0.00

23,000,000.00

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

600,000.00

381,663.54

63.61%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

600,000.00

381,663.54

63.61%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

19,452,134.00

18,325,749.37

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

2,214,362.37

94.21%
100.00%

0.00

2,214,370.00

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

21,666,504.00

20,540,111.74

94.80%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

Функц.кл. 760 Здравство некласификовано на другом месту
3.01

760 59/0

424 Специјализоване услуге

59/1
424 Специјализоване услуге
Укупно за функц.кл. 760 Здравство некласификовано на
другом месту

Функц. Класификација 860 Рекреација,спорт и култура некласификовани на другом месту
3.01

860

60/0

421 Стални трошкови

102,000.00

100,000.00

61/0

423 Услуге по уговору

808,000.00

759,974.17

290,000.00

228,044.44

98.04%
94.06%
78.64%

1,200,000.00

1,088,018.61

90.67%

62/0
426 Материјал
Укупно за фун.кл. 860 Рекреација,спорт и култура
некласификована на другом месту
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Функционална класификација 912 основно образовање
Накнада за социјалну
3.01 912 63/0
472 заштиту из буџета
Укупно за функционалну класификацију 912

1,900,000.00

1,806,902.46

95.10%

1,900,000.00

1,806,902.46

95.10%

875,000.00

100.00%

875,000.00

100.00%

224,049,229.27

201,100,491.18

89.76%

208,250.00

207,586.98

99.68%

37,276.00

37,158.06

99.68%

245,526.00

244,745.04

99.68%

350,000.00

122,550.00

35.01%

350,000.00

122,550.00

35.01%

7,946,400.00

7,936,800.00

99.88%

7,946,400.00

7,936,800.00

99.88%

Функц.кл. 980 Образовање некласификовано на другом месту
Накнаде за социјалну
875,000.00
3.01
980
63/1
472 заштиту из буџета
Укупно за фун.кл. 980 Образовање некласификовано на
875,000.00
другом месту
Укупно за главу 3.01 ОПШТИНСКА УПРАВА

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00%
0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

8,530,946.24

6,186,074.80

72.51%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

Глава 3.02 ДОМ ЗДРАВЉА ЛАЈКОВАЦ
Функц.кл. 412 Општи послови по питању рада
Трансфери осталим
510
64/0
463 нивоима власти
Трансфери осталим
65/0
463 нивоима власти
Укупно за функц. кл. 412
Функц.кл 560 Заштита животне средине
560 66/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

Укупно за функц.кл. 560 Заштита животне средине
Функционална класификација 620 Развој заједнице
Трансфери осталим
620
67/0
463 нивоима власти
Укупно за фун.кл. 620 Развој заједнице
Функ. Кл. 700 Здравство
700 68/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

3,300,000.00

1,705,849.46

51.69%

69/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

1,210,000.00

0.00

0.00%

4,510,000.00

1,705,849.46

13,051,926.00

10,009,944.50

37.82%
76.69%

Укупно за функц.кл. 700 Здравство
Укупно за главу 3.02 ДОМ ЗДРАВЉА ЛАЈКОВАЦ
Глава 3.03 ОШ М.ДУБЉЕВИЋ
Функ. kл. 912 - основно образовање
912

70/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

3,888,000.00

3,821,207.00

98.28%

71/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

560,000.00

559,903.00

99.98%

72/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

5,588,000.00

5,451,084.33

97.55%
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73/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

162,000.00

136,761.00

84.42%

74/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

4,746,000.00

4,739,118.91

99.86%

75/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

383,000.00

360,580.00

94.15%

76/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

95,000.00

84,456.00

88.90%

77/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

1,245,685.96

1,222,647.91

98.15%

78/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

533,435.22

533,427.43

100.00%

79/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

63,000.00

52,111.08

82.72%

80/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

2,690,902.00

2,162,841.62

80.38%

81/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

19,000.00

18,909.99

99.53%

Укупно за функц.кл. 912 Основно образовање

19,974,023.18

19,143,048.27

Укупно за главу 3.03 ОШ МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ

19,974,023.18

19,143,048.27

95.84%
95.84%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

78,924.92

78,924.91

100.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

78,924.92

78,924.91

100.00%

78,924.92

78,924.91

100.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

79,838.74

79,838.74

100.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

Глава 3.04 ОШ ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ
Функ. Кл. 912 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
912

82/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

2,159,000.00

2,154,351.00

99.78%

83/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

237,500.00

227,402.20

95.75%

84/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

2,102,466.00

2,082,253.10

99.04%

85/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

85,500.00

31,252.30

36.55%

86/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

1,160,716.65

1,060,335.29

91.35%

87/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

93,500.00

92,936.00

99.40%

88/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

460,150.35

440,905.21

95.82%

89/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

871,000.00

865,835.20

99.41%

90/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

137,613.22

137,523.22

99.93%
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91/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

19,000.00

7,117.90

37.46%

92/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

72,136.00

68,101.00

94.41%

Укупно за функ. Кл. 912 ОШ ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ

7,398,582.22

7,168,012.42

Укупно за главу 3.04 ОШ ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ

7,398,582.22

7,168,012.42

96.88%
96.88%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

79,838.74

79,838.74

100.00%

79,838.74

100.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79,838.74

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

800,000.00

707,770.22

88.47%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

Главу 3.05 МУЗИЧКА ШКОЛА
Функц. Кл. 912 основно образовање
93/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

186,750.00

186,088.31

99.65%

94/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

35,150.00

7,042.00

20.03%

95/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

25,500.00

25,408.76

99.64%

95/1

Трансфери осталим
463 нивоима власти

9,600.00

0.00

0.00%

96/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

15,000.00

15,000.00

100.00%

97/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

47,500.00

33,458.00

70.44%

98/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

25,000.00

24,790.00

99.16%

Укупно за функ.кл. 912 основно образовање

344,500.00

291,787.07

Укупно за главу 3.05 МУЗИЧКА ШКОЛА

344,500.00

291,787.07

84.70%
84.70%

912

Глава 3.06 СРЕДЊА ШКОЛА 17.СЕПТЕМБАР
Функц. кл. 920 средње образовање
920

99/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

60,905.00

59,994.00

98.50%

100/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

1,600,000.00

1,518,847.45

94.93%

101/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

760,000.00

621,775.78

81.81%

102/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

3,512,202.11

3,455,378.93

98.38%

103/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

232,750.00

218,821.47

94.02%

104/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

1,002,250.00

839,177.03

83.73%

105/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

193,145.00

174,224.80

90.20%

99

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%
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106/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

150,000.00

124,915.00

83.28%

107/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

706,875.98

704,707.87

99.69%

108/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

90,688.64

90,688.64

100.00%

109/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

10,000.00

0.00

0.00%

109/1

Трансфери осталим
463 нивоима власти

162,500.00

162,500.00

100.00%

110/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

440,000.00

438,393.00

99.63%

111/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

130,000.00

129,999.18

100.00%

9,051,316.73

8,539,423.15

94.34%

9,051,316.73

8,539,423.15

94.34%

Укупно за функ.кл. 920средње образовање
Укупно за главу 3.06 СРЕДЊА ШКОЛА
17.СЕПТЕМБАР

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

800,000.00

707,770.22

88.47%

800,000.00

707,770.22

88.47%

Глава 3.07 ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
Функц.кл. 820 услуге културе
820

112/0

Плате,додаци и накнаде
411 запослених

5,766,627.00

5,667,116.85

98.27%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

113/0

Социјални доприноси на
412 терет послодавца

1,032,226.00

1,014,413.93

98.27%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

114/0

413 Накнаде у натури
Социјална давања
414 запосленима
Накнаде трошкова за
415 запослене

29,000.00

29,000.00

100.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

100,038.00

0.00

0.00%

31,000.00

13,240.00

42.71%

0.00

0.00

0.00%

745,000.00

744,030.00

99.87%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

50,000.00

49,942.00

99.88%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

1,030,000.00

863,172.36

141,000.00

119,442.00

115/0
116/0
117/0

Накнаде запосленима и
416 остали посебни расходи

118/0

421 Стални трошкови

119/0

422 Трошкови путовања

120/0

423 Услуге по уговору

2,850,272.00

2,787,437.71

121/0

424 Специјализоване услуге
Текуће поправке и
425 одржавање

380,000.00

352,880.00

83.80%
84.71%
97.80%
92.86%

210,000.00

176,032.62

123/0

426 Материјал

267,228.00

124/0

Порези,обавезне
482 таксе,казне и пенали

10,000.00

122/0

5,000.00

2,980.70

59.61%

0.00

0.00

0.00%

36,000.00

13,046.00

36.24%

0.00

0.00

0.00%

20,000.00

9,088.00

45.44%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

83.83%

15,000.00

3,500.00

23.33%

0.00

0.00

0.00%

226,614.50

84.80%

13,000.00

12,833.00

98.72%

0.00

0.00

0.00%

5,882.00

58.82%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%
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124/1

Накнада штете за
повреде или штету
нанету од стране
485 држаавних органа

232,500.00

103,708.00

44.61%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

125/0

512 Машине и опрема

180,000.00

158,642.00

0.00

0.00

0.00%

13,205.80

11,000.00

83.30%

126/0

515 Нематеријална имовина

300,000.00

298,662.61

Укупно за функ.кл. 820 услуге културе

13,323,891.00

12,596,976.58

Укупно за главу 3.07 ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА

13,323,891.00

12,596,976.58

88.13%
99.55%
94.54%
94.54%

5,055,731.00

5,046,927.22

915,618.00

60,000.00

59,108.28

98.51%

30,000.00

29,996.51

99.99%

180,000.00

113,795.98

63.22%

43,205.80

40,996.51

94.89%

180,000.00

113,795.98

63.22%

43,205.80

40,996.51

94.89%

99.83%

50,000.00

9,911.00

19.82%

0.00

0.00

0.00%

905,478.00

98.89%

18,000.00

1,743.00

9.68%

0.00

0.00

0.00%

10,000.00

10,000.00

100.00%

25,000.00

21,998.00

87.99%

0.00

0.00

0.00%

50,000.00

0.00

0.00%

10,000.00

0.00

0.00%

100,000.00

0.00

0.00%

106,000.00

98,819.00

93.23%

10,000.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

2,426,000.00

2,306,018.13

16,503.00

9,095.04

55.11%

0.00

0.00

Глава 3.08 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
Функц.кл. 820 услуге културе
820

127/0

Плате,додаци и накнаде
411 запослених

128/0

Социјални доприноси на
412 терет послодавца

129/0

413 Накнаде у натури
Социјална давања
414 запосленима
Накнаде трошкова за
415 запослене

130/0
131/0

240,000.00

187,015.00

423 Услуге по уговору

2,760,000.00

2,640,204.57

424 Специјализоване услуге
Текуће поправке и
425 одржавање

1,140,000.00

1,105,184.70

95.05%
77.92%
95.66%
96.95%

275,000.00

274,027.44

630,626.00
5,000.00

132/0

421 Трошкови путовања

133/0

422 Трошкови путовања

134/0
135/0
136/0
137/0

426 Материјал

138/0

Порези, обавезне таксе,
482 казне и пенали

0.00%
0.00%

45,000.00

5,220.00

11.60%

0.00

0.00

0.00%

385,000.00

226,760.20

58.90%

0.00

0.00

0.00%

12,000.00

11,200.00

93.33%

0.00

0.00

0.00%

99.65%

25,000.00

21,000.00

84.00%

0.00

0.00

595,850.36

94.49%

40,000.00

7,571.00

18.93%

0.00

0.00

4,687.00

93.74%

5,000.00

4,000.00

80.00%

0.00

0.00

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Накнада штете за
повреде или штету
нанету од стране
485 држаавних органа

130,000.00

124,788.30

95.99%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

744,050.00

706,390.04

94.94%

55,000.00

51,450.00

93.55%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

400,000.00

146,614.41

36.65%

0.00

0.00

Укупно за функ.кл. 820 услуге културе

14,488,025.00

14,005,389.76

516,562.65

47.11%

100,000.00

0.00

0.00%

Укупно за главу 3.08 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

14,005,389.76

96.67%
96.67%

1,096,503.00

14,488,025.00

1,096,503.00

516,562.65

47.11%

100,000.00

0.00

0.00%

138/1

139/0
140/0

512 Машине и опрема
Залихе робе за даљу
523 продају

Глава 3.09 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ЛЕПТИРИЋ
Функц.кл. 412 Општи послови по питању рада

101

0.00%
0.00%
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412

141/0

Плате,додаци и накнаде
411 запослених

Социјални доприноси на
412 терет послодавца
Укупно за функц.кл. 412 Општи послови по питању
рада
142/0

373,461.00

363,429.00

97.31%

66,848.00

65,055.00

97.32%

440,309.00

428,484.00

97.31%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

Функц.кл. 911 предшколско образовање
911

143/0

Плате,додаци и накнаде
411 запослених

33,377,955.00

33,157,973.57

99.34%

0.00

0.00

0.00%

1,464,444.00

1,464,444.00

100.00%

144/0

Социјални доприноси на
412 терет послодавца

5,974,679.00

5,935,262.00

99.34%

0.00

0.00

0.00%

262,161.00

262,161.00

100.00%

145/0

415 Накнаде у натури
Социјална давања
414 запосленима
Накнаде трошкова за
413 запослене

800,000.00

691,968.00

86.50%

0.00

0.00

0.00%

200,000.00

199,902.00

99.95%

0.00

0.00

0.00%

950,000.00

577,069.48

60.74%

0.00

0.00

0.00%

139,392.00

139,392.00

100.00%

0.00

0.00

0.00%

5,060,739.20

4,348,957.00

85.94%

70,623.00

70,623.00

100.00%

939,919.00

777,244.00

82.69%

1,140,450.00

1,137,855.18

99.77%

180,000.00

158,620.00

88.12%

280,608.00

210,545.50

75.03%

170,000.00

67,390.08

39.64%

1,282,081.46

1,277,467.16

99.64%

0.00

0.00

0.00%

321,000.00

285,066.32

88.81%

146/0
147/0
148/0

Накнаде запосленима и
416 остали посебни расходи

149/0

421 Трошкови путовања

5,071,424.00

4,604,652.55

150/0

422 Трошкови путовања

300,000.00

61,108.00

151/0

423 Услуге по уговору

800,000.00

611,063.38

152/0

424 Специјализоване услуге
Текуће поправке и
425 одржавање

200,000.00

198,386.00

90.80%
20.37%
76.38%
99.19%

311,085.00

198,982.22

63.96%

0.00

0.00

0.00%

634,850.00

633,925.37

99.85%

5,488,157.00

4,625,941.80

84.29%

480,000.00

466,329.80

97.15%

3,309,706.00

3,292,010.99

99.47%

0.00

0.00

0.00%

338,000.00

134,931.00

39.92%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

1,732,000.00

1,168,876.59

67.49%

0.00

0.00

0.00%

153/0
154/0
155/0

426 Материјал
Негативне курсне
444 разлике

156/0

Порези,обавезне
482 таксе,казне и пенали

157/0

512 Машине и опрема

727,100.00

727,093.76

100.00%

100,000.00

78,484.40

78.48%

259,293.47

179,242.74

69.13%

Укупно за функц.кл. 911 Предшколско образовање

53,050,400.00

50,812,431.28

8,425,819.57

78.53%

10,314,608.93

9,729,704.74

94.33%

Укупно за главу 3.09 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ЛЕПТИРИЋ

53,490,709.00

51,240,915.28

95.78%
95.00%

10,728,962.00
10,728,962.00

8,425,819.57

78.53%

10,941,621.19

10,172,212.56

92.97%

413,381.98

255,376.07

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

Глава 3.10 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Функц.кл. 160 опште јавне услуге
160

158/0

421 Трошкови путовања

159/0

423 Услуге по уговору

160/0

424 Специјализоване услуге
Текуће поправке и
425 одржавање

161/0
162/0

426 Материјал

8,555.00

6,998.96

28,000.00

0.00

61.78%
81.81%
0.00%

66,000.00

65,724.17

99.58%

0.00

0.00

0.00%

27,000.00

27,000.00

100.00%

142,845.90

127,280.00

89.10%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%
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163/0

Порези,обавезне
482 таксе,казне и пенали

164/0

512 Машине и опрема

41,460.10

23,068.96

55.64%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

98,900.44

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

125,900.44

27,000.00

21.45%

0.00

0.00

0.00%

125,900.44

27,000.00

21.45%

0.00

0.00

0.00%

762,322.35

762,322.35

100.00%

0.00

0.00

0.00%

762,322.35

762,322.35

100.00%

0.00

0.00

0.00%

25,296,893.66

25,296,893.66

100.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

25,296,893.66

25,296,893.66

100.00%

0.00

0.00

Укупно за функ.кл. 160 опште јавне услуге

700,242.98

478,448.16

Укупно за главу 3.10 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

700,242.98

478,448.16

0.00%
0.00%
68.33%
68.33%

1,203,342.72

87.74%

1,203,342.72

87.74%

28,303,106.34

16,467,580.56

58.18%

3,000,000.00

0.00

0.00%

86,000,000.00

9,595,400.24

11.16%

117,303,106.34

26,062,980.80

22.22%

165/0

541 Земљиште

Глава 3.11 ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Функц.кл. 360 Јавни ред и безбедност некласификовани на другом месту
Текуће поправке и
1,371,500.00
360 166/0
425 одржавање
Укупно за функц.кл. 360 Јавни ред и безбедност
некласификовани на другом месту

1,371,500.00

Функц.кл.560 Заштита животне средине некласификована на другом месту
560 167/0
167/1
168/0

421 Стални трошкови
Зграде и грађевински
425 објекти
Зграде и грађевински
511 објекти

Укупно за функц.кл.560 Заштита животне средине
некласификована на другом месту
Функц.кл. 620 развој заједнице
620

169/0

Плате,додаци и накнаде
411 запослених

16,907,095.00

16,452,744.00

97.31%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

170/0

Социјални доприноси на
412 терет послодавца

3,026,405.00

2,954,631.00

97.63%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

171/0

413 Накнаде у натури
Социјална давања
414 запосленима
Накнаде трошкова за
415 запослене

200,000.00

130,335.00

65.17%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

800,000.00

614,581.00

76.82%

0.00

0.00

0.00%

800,000.00

769,259.00

96.16%

475,000.00

348,298.00

73.33%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

1,140,000.00

1,038,267.00

91.08%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

42,942,000.00

39,509,325.22

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

48,000.00

9,484.62

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

5,541,097.46

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

1,500,000.00

654,342.00

43.62%

172/0
173/0
174/0

Накнаде запосленима и
416 остали посебни расходи

175/0

421 Стални трошкови

177/0

423 Услуге по уговору

5,998,500.00

178/0

424 Специјализоване услуге
Текуће поправке и
425 одржавање
Текуће поправке и
425 одржавање

4,720,000.00

4,623,135.74

92.01%
19.76%
92.37%
97.95%

19,845,039.20

10,168,886.13

51.24%

0.00

0.00

0.00%

10,954,960.80

7,283,824.60

66.49%

4,000,000.00

341,963.28

8.55%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

14,582,408.47

11,304,167.23

77.52%

0.00

0.00

0.00%

2,000,000.00

0.00

0.00%

176/0

179/0
179/1
180/0

422 Трошкови путовања

426 Материјал
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441 Отплата домаћих камата
Остале дотације и
465 трансфери

100,000.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

65,000.00

60,498.00

93.07%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

183/0

Порези,обавезне
482 таксе,казне и пенали

845,000.00

579,742.84

68.61%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

184/0

Новчане казне и пенали
483 по решењу судова
Накнаде штета за
повреде или штету
насталу услед
елементарних непогода
484 или др.природних услуга
Накнаде штета за
повреде или штету
нанету од стране
485 државних органа
Зграде и грађевински
511 објекти
Зграде и грађевински
511 објекти

732,000.00

6,237,918.17

852.17%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

480,000.00

20,000.00

4.17%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

100,000.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

27,461,649.23

27,454,319.67

99.97%

0.00

0.00

0.00%

256,318,502.12

53,114,260.85

20.72%

186,053,600.00

73,308,986.41

39.40%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

731,000.00

321,659.98

44.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

331,252,696.90

201,020,040.75

60.68%

0.00

0.00

0.00%

271,573,462.92

61,821,686.45

449,927,303.24

228,286,364.2
7

50.74%

2,019,000.00

1,832,220.41

90.75%

181/0
182/0

185/0

186/0

187/0
188/0
189/0

512 Машине и опрема

Укупно за функц.кл. 620 развој заједнице
Укупно за главу 3.11 ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И
ИЗГРАДЊУ

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

22.76%
29.53%

297,632,678.93

87,880,902.46

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

Глава 3.12 БУЏЕТСКИ ФОНД ПОЉОПРИВРЕДЕ
Функц.кл. 421 Пољопривреда

421

190/0

190/1

Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
451 организацијама
Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
451 организацијама

Укупно за функц.кл 421 пољопривреда
Укупно за главу 3.12 БУЏЕТСКИ ФОНД
ПОЉОПРИВРЕДА

250,000.00

249,601.67

99.84%

2,269,000.00

2,081,822.08

91.75%

2,269,000.00

2,081,822.08

91.75%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

Глава 3.13 ФОНД ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА
Функц.кл. 950 Образовање које није дефинисано
810

421 Стални трошкови

20,000.00

1,000.00

192/0

423 Услуге по уговору

196,400.00

80,899.00

5.00%
41.19%

193/0

Накнаде за социјалну
472 заштиту из буџета

7,168,600.00

7,168,600.00

100.00%

191/0
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Укупно за функц.кл. 950 Образовање које није
дефинисано
Укупно за главу 3.13 ФОНД ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ
СТУДЕНАТА

7,385,000.00

7,250,499.00

98.18%

7,385,000.00

7,250,499.00

98.18%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

1,230,640.00

990,685.95

80.50%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

1,230,640.00

990,685.95

80.50%

0.00

0.00

0.00%

458,962.65

458,962.65

100.00%

0.00

0.00

0.00%

458,962.65

458,962.65

100.00%

Глава 3.14 ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Функц. Кл. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту
Субвенције јавним
нефинансијским
194/0
18,450,000.00
967,129.60
предузећима и
950
451 организацијама
Субвенције приватним
195/0
5,000,000.00
1,570,590.88
454 предузећима
Дотације невладиним
196/0
481 организацијама
Укупно за функ.Кл. 950 Образовање које није
дефинисано
Укупно за главу 3.14 ФОНД ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ
СТУДЕНАТА

5.24%
31.41%

600,000.00

299,844.50

49.97%

24,050,000.00

2,837,564.98

11.80%

24,050,000.00

2,837,564.98

11.80%

1,240,000.00

1,109,833.83

89.50%

1,222,400.00

1,222,347.17

100.00%

2,462,400.00

2,332,181.00

94.71%

2,541,037.35

2,527,512.96

99.47%

2,541,037.35

2,527,512.96

99.47%

20,656,100.00

20,455,018.75

99.03%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

20,656,100.00

20,455,018.75

99.03%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

25,659,537.35

25,314,712.71

98.66%

0.00

0.00

0.00%

1,689,602.65

1,449,648.60

85.80%

1,297,000.00

1,287,238.00

99.25%

0.00

0.00

0.00%

30,000.00

20,210.00

67.37%

1,297,000.00

1,287,238.00

99.25%

0.00

0.00

0.00%

30,000.00

20,210.00

67.37%

Глава 3.15 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Функ.кл. 160 -опште јавне услуге-дотције невладиним организацијама
160 197/0

Дотације невладиним
481 организацијама

198/0
481 ЦРВЕНИ КРСТ
Укупно за функ.кл.160 опште јавне услуге-дотције
невладиним организацијама
Функц.кл. 620 Развој заједнице

620

199/0

Дотације невладиним
481 организацијама

Укупно за функ.кл. 620 Развој заједнице
Функц.кл.810 Услуге спорта и рекреације

810

200/0

Дотације невладиним
481 организацијама

Укупно за функ.кл. 810 Услуге спорта и рекреације
Укупно за главу 3.15 Дотације невладиним
организацијама
Глава 3.16 ДРУГИ КОРИСНИЦИ
Функ.кл. 130 опште јавне услуге
130 201/0

Субвенције приватним
454 предузећима

Укупно за функц.кл. 130 Опште јавне услуге
Функц.кл. 330 Судови
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330 202/0

Дотације невладиним
481 организацијама

Укупно за функц.кл. 330 Судови
Функц.кл. 412 Општи послови по питању рада
Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
412 203/0
451 организацијама
Субвенције јавним
205/
нефинансијским
2
предузећима и
451 организацијама
Укупно за функц.кл. 412 Општи послови по питању
рада
Функ.кл. 510 Управљање отпадом
Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
510 205/1
451 организацијама
Укупно за фун.кл. 510 Управљање отпадом

945,000.00

671,117.00

71.02%

945,000.00

671,117.00

71.02%

637,613.90

634,272.00

99.48%

6,654,988.76

5,319,280.46

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

310,753.01

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

310,753.01

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

250,000.00

250,000.00

100.00%

79.93%

7,292,602.66

5,953,552.46

81.64%

1,125,000.00

1,123,486.00

99.87%

1,125,000.00

1,123,486.00

99.87%

379,246.99

0.00

0.00%

379,246.99

0.00

0.00%

12,000,000.00

12,000,000.00

100.00%

Функц.кл. 610 Стамбени развој
610

203/1

Субвенције приватним
454 предузећима

Укупно за функц. Кл. 610
Функц.кл. 620 развој заједнице

620 204/0

205/0

Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
451 организацијама
Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
451 организацијама

Укупно за функц.кл.620 Развој заједнице

3,035,300.00

2,013,352.73

66.33%

15,035,300.00

14,013,352.73

93.20%

39,636,905.00

39,609,793.50

99.93%

39,636,905.00

39,609,793.50

99.93%

385,955.00

369,920.29

95.85%

385,955.00

369,920.29

95.85%

Функц.кл. 630 Водоснабдевање

630

206/0

Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
451 организацијама

Укупно за функц.кл. 630 Водоснабдевање

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

250,000.00

250,000.00

100.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

Функц.кл. 820 Услуге културе

820

207/0 463

Трансфери осталим
нивоима власти

Укупно за функц.кл. 820 Услуге културе
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Функц.кл.830 Услуге емитовања и издавалаштва
830 208/0
451 ЈП РТВ ПРУГА
Укупно за функц.кл. 830 Услуге емитовања и
издавалаштва

11,675,517.24

11,567,373.90

99.07%

11,675,517.24

11,567,373.90

99.07%

Укупно за главу 3.16 ДРУГИ КОРИСНИЦИ

77,772,526.89

74,595,833.88

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

95.92%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

590,753.01

270,210.00

45.74%

Глава 3.17 ФОНД ЗА СОЛИДАРНУ СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ
Функц.кл. 620 Развој заједнице

620

209/0

421 Стални трошкови

50,000.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

210/0

423 Услуге по уговору

613,587.68

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

156,223.32

30,000.00

19.20%

210/1

426 Материјал
Зграде и грађевински
511 објекти

3,917.00

3,917.00

100.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

2,996,083.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

3,663,587.68

3,917.00

0.11%

0.00

0.00

0.00%

156,223.32

30,000.00

19.20%

3,663,587.68

3,917.00

0.11%

0.00

0.00

0.00%

156,223.32

30,000.00

19.20%

133,106.00

132,615.32

99.63%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

23,826.00

23,738.13

99.63%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

156,932.00

156,353.45

99.63%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00%

211/0

Укупно за функц.кл. 620 Развој заједнице
Укупно за главу 3.17 Фонд за солидарну стамбену
изградњу
Глава 3.18 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Функц.кл. 412 Општи послови по питању рада
412 212/0

Плате,додаци и накнаде
411 запослених

Социјални доприноси на
213/0
412 терет послодавца
Укупно за функц кл. 412 Општи послови по питању
рада
Функц.кл. 473 Туризам
473

214/0

Плате,додаци и накнаде
411 запослених

967,508.00

958,221.62

99.04%

215/0

Социјални доприноси на
412 терет послодавца

173,184.00

171,521.65

99.04%

216/0

421 Стални трошкови

217/0

423 Услуге по уговору

218/0

424 Специјализоване услуге

219/0

426 Материјал

220/0

Порези, обавезне таксе,
482 казне и пенали

221/0

512 Машине и опрема

315,000.00

180,040.31

3,271,746.84

1,896,987.25

650,000.00

290,000.00

32,500.00

25,110.00

57.16%
57.98%
44.62%
77.26%

15,615.00

0.00

0.00%
19.80%
64.50%
65.48%

50,000.00

9,900.00

Укупно за функ.кл. 473 туризам

5,475,553.84

3,531,780.83

Укупно за главу 3.18 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

5,632,485.84

3,688,134.28

Глава 3.19 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Функц.кл.090 Социјална заштита
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0.00

0.00
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090 222/0
222/1

Накнаде за социјалну
472 заштиту из буџета
Трансфери осталим
463 нивоима власти

Укупно за функц.кл. 090 Социјална заштита
Укупно за главу 3.19 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКА УПРАВА
Укупно за БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

14,628,801.00

13,843,967.70

94.64%

180,199.00

120,979.00

67.14%

14,809,000.00

13,964,946.70

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

12,005,465.00

9,056,178.20

75.43%

320,142,682.98

106,481,070.98

33.26%

12,005,465.00

9,056,178.20

75.43%

330,818,888.57

113,767,825.59

34.39%

14,809,000.00

13,964,946.70

967,040,886.38
1,012,037,251.1
1

682,598,231.27

94.30%
94.30%
70.59%

725,329,229.70

71.67%
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Завршни рачун буџета општине Лајковац садржи:
1)
2)
3)
4)
5)

Биланс стања на дан 31.12.2013. године;
Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2013. године до 31.12. 2013. године;
Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 01.01. 2013. до 31.12. 2013. године;
Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01. 2013. до 31.12. 2013. године;
Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у
периоду од 01.01.2013.до 31.12.2013.године;
6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2013. до31.12.2013.
године;
7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у
периоду од 01.01.2013 до 31.12.2013. године;
8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2013. до 31.12.2013.
године;
9) Извештај о датим позајмица са рачуна буџета у периоду од 01.01.2013. године до 31.12.2013. године;
10) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2013.године до 31.12.2012. године;
11) Решење ДРИ о одбијању сагласности за екстерну ревизију завршног рачуна за 2013.годину;
12) Извештај о излазним резултатима прогрмског дела буџета;
13) Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета;
14) Напомене о рачуноводственим политикама и додатним анализама и објашњенњима и сравњењу ставки извода
извештаја обухваћених завршним рачуном за период 01.01.2013 до 31.12.2013.
(Извештаји су саставни део Одлуке и налазе се као посебни прилози.)
Члан 18.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Лајковац за 2013. годину је саставни део ове Одлуке.
Члан 19.
Одлуку о завршном рачуну буџета општине Лајковац за 2013. годину , заједно са Извештајем о извршењу Одлуке
о буџету општине Лајковац за период 01. јануар – 31. децембар 2013. године доставити Управи за трезор, најкасније до
15. јуна 2014. године.

Члан 20.
Ова одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Лајковац“ .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-56/14-II од 25.06.2014. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јелена Живојиновић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар
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ПОСЕБНИ ПРИЛОЗИ
I)

Тачка 6
Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период
01.01.2013. - 31.12.2013. године
- на позицији 184/0, економска класификација 483- Новчане казне и пенали по решењу судова, извор
финансирања 01- средства буџета, извршење је веће од плана. Извршења ових расхода односе се искључиво
на принудне наплате по решењу судова на које се није могло утицати , па је у складу са тим и проценат
извршења већи од 100.

II) Тачка 7
III)
Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страним тржишту новца и капитала и
извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2013.- 31.12.2013. године

У период од 01.01 – 31.12.2013. године Општина Лајковац имала је следеће донације
- извор финансирања 05-08:
1) На основу Одлуке Комисије за избор пројеката у области заштите, очувања и презентације
непокретног културног наслеђа број 451-04-67/2013-02 од 18.03.2013. године и Одлуке о додели
средстава за суфинансирање пројеката у области заштите , очувања и презентације непокретног
културног наслеђа број 451-04-86/2013-02 од 04.04.2013. године од Министарства културе и
информисања општини Лајковац су одобрена средства у износу од 230.640,00 динара у циљу
суфинансирања пројекта „Санација оштећења на зиду припрате и наоса Храма Маркове Цркве“.
2) Од Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе Одлуком о расподели средстава по
јавном позиву за подношење захтева за расподелу средстава предвиђених Програмом мера о
распореду и коришћењу средстава за подршку развоја месних заједница у 2013. години бр. 401-00672/2013-04 од 29.07.2013. године општини Лајковац су додељена бесповратна средства у износу од
2.300.000,00 динара за суфинансирање Пројекта реконструкције некатегорисаног пута у Ћелијама,
Бисер-Каменица који се реализује на подручју месне заједнице Ћелије.
3) На основу Уговора Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде-Републичке Дирекције
за воде и ЈП “Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац“ Лајковац број 401-00-328/201307 од 25.04.2013. године ради заједничког финансирања израде идејног и главног пројекта
магистралног цевовода од изворишта Непричава са пратећим објектима до насеља Словац, Ратковац
и Придворица са уклапањем у регионални вишенаменски систем Стубо–Ровни Дирекција за воде РС
је на рачун ЈП Дирекција Лајковац по коме Дирекциоја за воде финансира 50% од уговорене
вредности услуге. Уплаћен износ 31.12.2013. године од 501.498,00 динара.Исти није утрошен и
наменски се Ребалансом Одлуке о буџету Општине Лајковац за 2014.годину распоређује за
реализацију овог пројекта. ЈП Дирекција Лајковац је своју обавезу финаснирања 50% вредности
услуге извршила у целости у 2013.години.
4) На основу анекса уговора између РБ „Колубара“ Лазаревац и општине Лајковац број 353-10/2012-I
од 11.04.2012.године чији је предмет уређење и опремање капела на гробљима у Јабучју и Лајковцу,
као и уговора број 2026/11 од 04.08.2011. године између ЈП „Дирекција за уређење и изградњу
Општине Лајковац“ и предузећа „Елком“ Д.О.О. Лазаревац, чији је предмет санација и опремање
капеле на гробљу у Јабучју, добијен је износ од 1.176.932,00 динара. Исти износ је у целини
утрошен за опремање капеле на гробљу у Јабучју.
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5) Из 2012. године пренета неутрошена средства у износу од 34.500.000,00 динара , добијена на основу
Уговора између РБ “Колубара“, Лазаревац, Општине Лајковац и ЈП „Дирекција за уређење и
изградњу општине Лајковац“ бр. 2-01-17-1140/410-95/I-10-1419/10 из 2010. године, о финансирању
доградње вртића „Лептирић“,у Лајковцу у периоду од 01.01.-31.12.2013. године, нису коришћена и
преносе се у 2014. годину.
Oпштина Лајковац је 25.12.2006. године закључила уговор о кредиту за финансирање пројекта
изгадње спортске хале и базена, са Банком „Интеса“ АД Београд у износу од 1.022.364,22 ЕUR, што је у
динарској противвредности износило 80,000,000.00 динара. Кредит је реализован током 2006. и 2007. године.
На име отплате кредитних обавеза по наведеном кредиту (негативне курсне разлике) у извештајном периоду
извршено је 11.993.820,61 динар. Плаћена камата износи 2.571.228,85 динара. Неотплаћени износ кредита –за
12 ануитета на дан 31.12.2013.године износи 316,024.70 ЕУР-а што у динарској противредности износи
36,229,735.26 динара.
1) На основу уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и
општине Лајковац број 410-211/I-013 од 21.05.2013. године, 04.06.2013. године на подрачун је
уплаћено 396.000,00 динара, утрошено 368.958,05 динара, неутрошено 27.041,95 динара и преноси се
у 2014. годину.
2) На основу уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и
општине Лајковац број 410-243/2013-I од 20.06.2013. године, 23.07.2013. године на подрачун је
уплаћено 2.430.000,00 динара, утрошено 2.427.000,00 динара, неутрошено 3.000,00 динара и преноси
се у 2014. годину.
3) На основу уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и
општине
Лајковац по захтеву број 5-2013. од 16.04.2013. на подрачун уплаћено је 27.044,00
динара и утрошено је.
4) На основу уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и
општине Лајковац број 410-328/2013 од 12.08.2013. године, 28.08.2013. године на подраун уплаћено
је 459.000,00 динара, није утрошено и преноси се у 2014.
5) На основу уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и
општине Лајковац број 410-327/2013 од 12.08.2013.године 28.08.2013. године на подрачун уплаћено
је 1.980.000,00 динара, није утрошено и преноси се у 2014.
6) На основу решења 553/738/1 од 26.08.2013. на подрачун је уплаћено 345.000,00 динара и утрошено
је.
7) На основу решења 553/737/1 од 26.08.2013. на подрачун је уплаћено 375.000,00 динара
и утрошено је.
На основу Уговора број 451-02-552/2011-09/53 - 451-1/I-011 од 04.07.2011. године између
Министарства просвете и науке Републике Србије и Oпштине Лајковац, о реализацији пројекта „И ја
волим школу“. Циљ овог пројекта је унапређивање капацитета релевантних локалних иституција
локалне самоуправе, предшколских установа, основних школа и организација цивилног друштва за
успешно укључивање и квалитетно образовање деце ромске нацоналности на нивоу локалне
заједнице.Укупан износ донације износи 28.942,05 ЕУР-а. Пројекат се реализован у сарадњи са
имплементационим партнерима на територији општине Лајковац: ПУ „Лептирић“, Лајковац , ОШ
„Димитрије Туцовић“, Јабучје, ОШ „Миле Дубљевић“ , Лајковац и „Ромски покрет Србије“, Ваљево и
општина Лајковац. 10.06.2013.године Министарство просвете и науке је уплатило на подрачун
330.975,78 динара.
Дана 26.09.2013. извршена је исплата ОШ Миле Дубљевић 78.924,91 динар и ОШ Димитрије
Туцовић 79.838,74 динара.
Неутрошена средства на подррачуну у износу од 189.426,35 динара распоређују се за повраћај овом
Одлуком.
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Износ
утрошених
средстава
0,00
78.924,91

Назив корисника
ПУ „Лептирић“, Лајковац
ОШ „ Миле Дубљевић“ ,
Лајковац
ОШ„Димитрије Туцовић“,
Јабучје
„Ромски покрет Србије“, Ваљево
Координатор пројекта
Трошкови провизије
Укупно
Неутрошена средства на дан
31.12.2013

79.838,74
0,00
0,00
555.00
159.318,65
189.245,76

Тачка 8

Извештај о коришћеним средствима из текуће и сталне буџетске резерве за период од
01.01.2013. -31.12.2013. године
Текућа буџтска резерва

36/0

Економска
класифика
ција
485

53.500,00

Градска библиотека

36/0

414

60.819,00

Председник,Веће

36/0

423

60.000,00

Културни центар

36/0

463

162.500,00

Средња школа

36/0

463

89.060,00

ОШ.Димитрије Туцовић

36/0

451

56.250,00

Еко Тамнава

36/0

421

42.225,97

МЗ Ратковац

36/0

421

44.958,87

МЗ Врачевић

Позиција

Износ

Буџетски корисник
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Намена
Плаћање доприноса за
ПИО за Марицу
С.Ранковић
Исплата помоћи Горану
Миловановић за случај
пом.ужег чл.породице
Плаћање рач.Аргус
Медиа-Маја Волк
Трошкови поступкатужиљи Љиљани
Милановић
Извођење радова на
централном грејању
Учешће општине
Лајковац у пројектуРегионална депонија
Каленић
Плаћање трошкова
електричне енергије у
Дому у Ратковцу
Плаћање
тро.еле.енергије Дома
културе у Врачевићу

Број решења и датум
решења
410-52 04.02.2013.
410-76 18.02.2013.
410-74 18.02.2013.
410-97 15.01.2013.
410-75 22.02.2013.
410-109 05.03.2013.

410-91 26.02.2013.
410-150 29.03.2013
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36/0

463

66.296,84

ОШ.Миле Дубљевић

36/0

423

91.290,00

Изборна комисија

36/0

421

32.195,86

МЗ Непричава

36/0

463

111.702,24

О.Ш.Миле Дубљевић

36/0

463

24.565,40

О.Ш.Димитрије Туцовић

36/0

451

169.840,00

Лајковац услуге

36/0

463

271.732,98

О.Ш.Миле Дубљевић

36/0

463

78.547,82

ОШ.Димитрије Туцовић

36/0

463

205.902,00

О.Ш.Миле Дубљевић

36/0

463

53.136,00

ОШ.Димитрије Туцовић

36/0

426

39.852,00

Дечији вртић Лептирић

36/0

463

24.978,24

Средња школа

36/0

463

19.389,12

ОШ.М.Дубљевић

36/0

423

180.000,00

36/0

423

263.000,00

Удружење новинара
Палеж и Рака Ешингер
Градска библиотека

36/0

463

58.492,48

Средња школа

36/0

463

15.710,40

Средња школа

36/0
36/0

421
426

20.000,00
10.000,00

Туристичка организација
Туристичка организација

36/0
36/0

472
414

1.000.000,00
266.162,67

Центар за соц.рад Љиг
Општинска управа

36/0

472

928.570,00

Општинска управа

36/0

463

145.461,61

Средња школа

36/0

463

640.000,00

ОШ.М.Дубљевић

36/0

423

237.024,40

Председник,Веће

36/0

451

5.522.000,00

Градска чистоћа

40/0

541

6.850.000,00

Општинска управа

113

За набавку уџбеника за
рад са уче.са посебним
потре.
Исплата члановима
бирачких одбора и
члано.Изборне комисије
Плаћање
трошко.еле.енергије у
Дому у Непричави
Куповина књига-награде
ученицима
Куповина књига-награде
ученицима
Куповина горива за
тримере
Поклон ђацима
првацима
Поклон ђацима
првацима
Куповина таблет
рачунара поводом
Дечије недеље
Куповина таблет
рачунара поводом
Дечије недеље
Куповина играчака у
циљу обеле.Дечије
недеље
Куповина књига за
одличне ученике
На име набавке
дидактичког материјала
за уче.са посебним
потребама за Дечију
недељу
За услуге информисања
Недовољно планирана
средства по Ребалансу
Недовољно планирана
средства
Недовољно планирана
средства
Дуг по рачуну за Скајнет
Допуна тонера за
штампач
Исплата јед.помоћи
Отпремнина за
Радославу Крсмановић
Једнократна помоћ
породиљама
Недовољно планирана
средства
Недовољно планирана
средства
Међународни сајам
локалне самоуправе
Недовољно планирана
средства по ребалансу
буџета
Враћање у текућу
резерву

410-138 22.03.2013.
410-

20.05.2013.

410-240 17.06.2013.
410-276 16.07.2013
410-269 16.07.2013
410-423 17.09.2013.
410-448 23.09.2013.
410-435 24.09.2013.
410-459 26.09.2013.
410-449 26.09.2013
410-460 01.10.2013.
410-596 10.10.2013.
410-517 28.10.2013.

410-521 28.10.2013.
410-513 31.10.2013.
410-523 04.11.2013.
410-523 04.11.2013.
410-543 08.11.2013.
410-543 08.11.2013.
410-568 28.11.2013.
410-573 29.11.2013.
410-610 10.12.2013.
410-621 13.12.2013.
410-620 13.12.2013.
410-611 19.11.2013.
410- 638 23.12.2013.
410-578 29.11.2013.
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38/0

515

642.177,85

Општинска управа

Враћање у текућу
резерву

410-671 23.12.2013.

11.045.163,90
(повраћај у
текућу резерву
7.492.177,85)

УКУПНО
1.Одлуком о буџету општине
Лајковац за 2013.годину
издвојена средства за текућу
буџетску резеву износе
2.Средства текуће буџетске
резерве опредељена Одлуком о
другом ребалансу општине
Лајковац за 2013.годину
Укупна средства текуће
буџетске резерве(1+2)
Стање текуће буџетске
резерве на дан 30.12.2013.

2.209.044,84

1.813.840,98

4.022.885,82
208,15

Стална буџетска резерва

Прерасподела са позиције 37/0,економска класификација 499,функционална класификација 130.
Позиција
37/0

Економска
класификација
484

Износ

Буџетски
корисник
Општинска
управа

50.914,38

37/0

484

54.844,28

Општинска
управа

37/0

484

45.932,18

Општинска
управа

37/0

484

19.331,80

Општинска
управа

37/0

463

1.000.000,00

Општинска
управа-ПУ
Лајковац

37/0

484

39.589,02

Општинска
управа

37/0

484

51.968,12

Општинска
управа

37/0

484

68.288,17

Општинска
управа

37/0

484

53.969,18

Oпштинска
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Намена
Трошкови
интервентног
снабдевања водом за
пиће
Трошкови
интервентног
снабдевања водом за
пиће
Трошкови
интервентног
снабдевања водом за
пиће
Трошкови
интервентног
снабдевања водом за
пиће
Трошкови за
набавку
противградних
ракета
Трошкови
интервентног
снабдевања водом за
пиће
Трошкови
интервентног
снабдевања водом за
пиће
Трошкови
интервентног
снабдевања водом за
пиће
Трошкови

Број решења и
датум решења
401-4 17.01.2013.

401-98
13.02.2013.
401-146
27.03.2013.
401-31
29.04.2013.
410-207
20.05.2013.
401-36
06.06.2013.
410-281
16.07.2013
410-319
07.08.2013
410-397
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управа
37/0

484

83.873,92

Општинска
управа

37/0

484

183.693,96

Општинска
управа

37/0

484

101.710,94

Општинска
управа

37/0

484

200.591,86

Општинска
управа

37/0

484

42.568,92

Општинска
управа

Укупно

интервентног
снабдевања водом за
пиће
Трошкови
интервентног
снабдевања водом за
пиће
Трошкови
интервентног
снабдевања водом за
пиће
Трошкови
интервентног
снабдевања водом за
пиће
Трошкови
интервентног
снабдевања водом за
пиће
Трошкови
интервентног
снабдевања водом за
пиће

02.09.2013
410-425
17.09.2013
410-518
28.10.2013
410-672
23.12.2013
410-673
23.12.2013
410-674
27.12.2013

1.997.276,73

ИЗВЕШТАЈ О ДАТИМ ПОЗАЈМИЦАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Позајмице
дирекција позајмице за
инвестиције 08 из ренте
дирекција позајмице од
екологије на инвестиције
08
из класичног оквира на
инвестиције 08
из класичног оквира на
ренту
из класичног на
грађевинско 01
од екологије на
грађевинско о1
од екологије на ренту
укупно позајмице
дирекција
Позајмица управи из
класичног на ренту
Позајмица управи из
екологије на ренту
управа позајмица из
класичног на грађ.из
2012.

Укупно позајмице

стање на
почетку
21,067,784.66

дате

Враћене

салдо на крају

9,342,113.78

31,177,076.58

40,519,190.36

0.00

20,596,057.61

20,596,057.61

0.00

12,368,443.91

12,368,443.91

21,067,784.66

11,744,250.37

50,584,306.14

41,862,238.15

20,466,318.36

6,941,600.40

37,617,182.74

44,501,395.55

57,387.59

0.00
49,095,749.21

51,666,188.30

51,666,188.30

204,009,255.28

86,363,633.70

166,741,370.79

3,628,056.12

679,841.88

2,948,214.24

23,985,562.67

6,305,358.49

17,680,204.18

50,950,000.00

3,063,095.68

54,013,095.68

0.00

50,950,000.00

30,676,714.47

60,998,296.05

20,628,418.42

100,045,749.21

234,685,969.75

147,361,929.75

187,369,789.21
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IV) Тачка 10
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године 01.01.2012.-31.12.2012. године
- у току 2012. године Општина Лајковац није давала никакве гаранције, нити закључивала уговоре о јемству
и солидарном приступању обавезама, у складу са Законом о јавном дугу у којем је предвиђено да само Република
може да даје гаранције;
V) Тачка 11
Решење ДРИ о одбијању сагласности за екстерну ревизију завршног рачуна за 2013.годину
- у прилогу
VI)

Tачка 12
Извештај о излазним резултатима прогрмског дела буџета

- овај извештај не садржи податке јер је чланом 112. Закона о буџетском систему дефинисано да ће се
одредбе закона, које се односе на програмски део буџета примењивати од доношења одлуке о буџету локалне власти за
2015. годину.
VII)

Тачка 13

Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката
који се финансирају из буџета
Извештај о оствареним приходима и утрошку средстава која су опредељена Програмом коришћења
средстава буџетског Фонда за финансирање програма и планова општине Лајковац у материји заштите животне средине
у 2013. Години

Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката
који се финансирају из буџета
Редни
број
1

Корисник

Пројекат

ЈП "Градска чистоћа"

Уређење зелених површина

2

ЈП РТВ "Пруга"

3

ЈП "Дирекција за
уређење и изградњу
општине Лајковац"

Програм информисања јавности о
заштити животне средине у
сарадњи са локалном заједницом
Санација дивљих депонија

4

Општинска управа

Стављање
у функцију и
одржавање аутоматске станице за
мерење квалитета ваздуха

116

Планирана
средства
53,600,000.00

Извршење

Остатак

41,764,474.22

11,835,525.78

%
извршења
77.92%

500,000.00

499,954.00

46.00

99.99%

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00%

1,375,000.00

0.00

1,375,000.00

0.00%
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5

ЈП "Градска чистоћа"

6

ЈП "Градска чистоћа"

Набавка специјалног цистернског
возила
за
чишћење
канализационих
мрежа
и
црпљење отпадних вода из
септичких јама
Набавка контејнера и канти

7

ЈП "Градска чистоћа"

Трошкови рада погона

8

ЈП "Градска чистоћа"

9

ЈП "Градска чистоћа"

10

Општинска управа

12

Општинска управа

13

Дом
Лајковац

здравља

14

Дом
Лајковац

здравља

15

Општинска управа

16

ЈП "Дирекција за
уређење и изградњу
општине Лајковац"

17

ЈП "Дирекција за
уређење и изградњу
општине Лајковац"

18

ЈП "Дирекција за
уређење и изградњу
општине Лајковац"
ЈП "Дирекција за
уређење и изградњу
општине Лајковац"

19

13,800,000.00

0.00

13,800,000.00

0.00%

500,000.00

470,640.00

29,360.00

94.13%

3,100,000.00

0.00

3,100,000.00

0.00%

Уклањање дивљих депонија

500,000.00

496,489.60

3,510.40

99.30%

Закуп и одржавање мобилних
тоалета на зеленим јавним
површинама
Суфинансирање трошкова рада
регионалног
предузећа
"Еко
Тамнава"
Суфинасирање
пројеката
привредног сектора у области
заштите животне средине-јавни
конкурс
Одвожење медицинског отпада на
даљи третман

550,000.00

0.00

550,000.00

0.00%

1,125,000.00

1,123,486.00

1,514.00

99.87%

5,000,000.00

1,570,590.88

0.00

31.41%

300,000.00

122,550.00

177,450.00

40.85%

Набавка опреме за безбедно
руковање медицинским отпадом

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00%

Донације удружењима грађана и
јавним установама за пројекте из
области
заштите
животне
средине-јавни конкурс
Израда пројекта канализације у
улицама
Војислава
Илића,
Надежде Петровић...и надзор на
објектима
катастарско
топографске подлоге, техничка
контрола и услови за израду
пројеката
Доградња,
реконструкција
и
изградња делова кишног и
фекалног колектора на територији
општине Лајковац у оквиру
пројектоване мреже поменутих
колектора (индустријска зона у
улицама:В.Илића,
Надежда
Петровић...)
Партерно уређење школских
дворишта

600,000.00

299,844.50

300,155.50

49.97%

9,000,000.00

3,640,653.13

5,359,346.87

40.45%

40,000,000.00

3,540,496.88

36,459,503.12

8.85%

27,000,000.00

2,414,250.23

24,585,749.77

8.94%

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

0.00%

170,000,000.00

55,943,429.44

110,627,161.44

32.91%

Погон за пречишћавање отпадних
вода

УКУПНО:

Извештај о реализацији Програма за унапређење услова живота локалне заједнице у периоду од
01.01.2013.-31.12.2013.године
Р.Б.

Област

Корисник

Планиран
износ

Пројекат
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Извршено

Остатак

%
извршењ
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а
ЈП "Дирекција за
уредјење и
изградњу општине
Лајковац"

1

култура

ЈП "Дирекција за
уредјење и
изградњу општине
Лајковац"
Црквена општина
Јабучје
СПЦ Црквена
општина Бајевачка
у Степању
ЦО Лајковац

2

Предшколс
ко/основно
образовање

4.868.000,00

Израда урбанистичког
пројекта уредјења
манастирског комлекса у
Ћелијама

1.000.000,00

2.832.597,23

2.035.402,77
58,19%

816.000,00

184.000,00
81,60%

Црквени дом-реконструкција

300.000,00

298.400,00

1.600,00

Заврсетак радова на Цркви и
Парохијском дому у Степању

361.400,00

359.834,40

1.565,60

Завршни радови на црквено
парохијском дому у Лајковцу

600.000,00

599.817,00

183,00
99,97%

Изградња мокрог цвора у
Манастиру Боговадја

1.738.600,00

1.728.424,21

10.175,79

ЈП "Дирекција за
уредјење и
изградњу општине
Лајковац"

Одржавање, санација и
реконструкција школа,
вртића на територији
општине Лајковац (замена
столарије, кречење и слично)

4.000.000,00

341.963,28

3.658.036,72

ЈП "Дирекција за
уредјење и
изградњу општине
Лајковац"

Изградња кишног колектора
дела насеља измедју пруге
Београд-Бар, реке Колубаре и
локалног пута ка Пепељевцу,
тзв.кишни колектор
Пепељевачка рампа-Јолића
воденица

16.000.000,00

Водовод и
канализациј
а
ЈП "Дирекција за
уредјење и
изградњу општине
Лајковац"

ЈП "Дирекција за
уредјење и
изградњу општине
Лајковац"

Доградња, реконструкција и
изградња делова кишног и
фекланог колектора на
територији општине
Лајковац у оквиру
пројектоване мреже
поменутих колектора
Дорада хале за мале спортове
и партерно уредјење око
хале, изградња
саобраћајница, кишни и
фекални колектор, раркинг,
терени за мале спортове,
јавна расвета, израда
електроенергетског
прикључка по условима ЕД
Лазаревац и друго
Пројектовања и надзори на
изградњи локалних и
некатегорисаних путева и
улица, водовода, кишне и
фекалне канализације на
територији општине
Лајковац
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99,47%

99,57%

Манастир Светог
Георгија Боговадја

ЈП "Дирекција за
уредјење и
изградњу општине
Лајковац"
3

Пројектовања и надзори на
објектима социјалне
инфраструктуре на
територији општине
Лајковац (Дом културе, хала
за мале спортове и друго)

99,41%

8,55%

8.428.125,24

7.571.874,76

52,68%

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00
0,00%

24.553.600,00

15.438.006,23

9.115.593,77

62,87%

3.000.000,00

2.334.670,13

665.329,87
77,82%
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ЈП "Дирекција за
уредјење и
изградњу општине
Лајковац"

4

5

6

7

8

Спорт и
рекреација

Саобраћајн
а
инфраструк
тура

Индуструја

ЈП "Дирекција за
уредјење и
изградњу општине
Лајковац"
Рефионално
предузеће "Стубо
Ровни"
ЈП "Дирекција за
уредјење и
изградњу општине
Лајковац"
ЈП "Дирекција за
уредјење и
изградњу општине
Лајковац"
ЈП "Дирекција за
уредјење и
изградњу општине
Лајковац"

Јавне
површине

4.000.000,00

Водоснабдевање сеоске
амбуланте у Врачевићу

2.000.000,00

12.000.000,00

Изводјење радова на
завршетку хале за мале
спортове

18.000.000,00

2.000.000,00

Хала за мале спортовеуградња опреме

3.000.000,00

12.000.000,00

0,00

7.143.752,98

10.856.247,02
39,69%

0,00

3.000.000,00
0,00%

Хала за мале спортовеприкључни вод на
котларницу Дома здравља
Лајковац

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00
0,00%

ЈП "Дирекција за
уредјење и
изградњу општине
Лајковац"

Изградња и реконструкција
дела улице Димитрије
Туцовић (Р-271) и дела пута
Р-271 ка МЗ Боговадја и
Пепељевац

20.200.000,00

Реконструкција дела улице
Боје Марковица (Р-101А)

44.800.000,00

Општинска управа

0,00

100,00%

36.188.000,00

Дом здравља
Лајковац

4.000.000,00

0,00%
Суфинансирање Програма
радова и по плану
инвестиција за 2013.годину

Изградња и реконструкција
локалних и некатегорисаних
путева и улица на територији
општине Лајковац

ЈП "Дирекција за
уредјење и
изградњу општине
Лајковац"
ЈП "Дирекција за
уредјење и
изградњу општине
Лајковац"
Општинска управа

0,00

0,00%

ЈП "Дирекција за
уредјење и
изградњу општине
Лајковац"

Дом здравља
Лајковац
Здравство

израда подстаница као
решење снабдевања водом
виших делова у општини
Лајковац који су у режиму
управљања ЈП "Градска
Чистоћа" и изградња,
реконструкција и санација
водоводне мреже на
териоторији општине
Лајковац (водоводне мреже
која је у режиму коришћења
ЈП "Градска Чистоћа"

27.566.234,60

8.621.765,40
76,18%

0,00

20.200.000,00
0,00%

7.000.000,00

37.800.000,00
15,63%

Индустријска зона ИИ-План
детаљне регулације
Куповина силоса
Пакс информациони систем
дигитализација рентген
кабинета-софтвер
ЦР систем дигитализација
рентген кабинета-опрема
Археолошко налазисте
Анине-прибављање
земљишта

УКУПНО:
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1.944.000,00

1.749.600,00

194.400,00

20.000.000,00

17.689.285,44

2.310.714,56

3.973.200,00

3.966.000,00

7.200,00

90,00%
88,45%

99,82%
3.973.200,00

3.970.800,00

2.400,00

3.000.000,00

2.906.812,00

93.188,00

99,94%
96,89%

236.000.000,00

117.170.322,74

118.829.677,26

49,65%
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Извештај о расподели подстицајних средстава Фонда пољопривреде по Програму подршке за
спровођење пољопривредне политике Општине Лајковац за 2013. године ( табеларни приказ )
Редни
број
1
2
3

4
5
6
7
8

Опис
Унапређење стручног знања
пољопривредника
Противградна одбрана на
територији општине Лајковац
Израда, праћење и спровођење
програма и унапређења стручних
служби-Центар за пољопривреду
Лајковац
Подизање генетског потенцијала
говедарства путем вештачког
осемењавања
Изложба приплодних крава и
јуница сименталске расе
"Колубара 2013"
Израда, праћење и спровођење
програма и унапређења стручних
служби-ПССС Ваљево
Подстицајне мере у пчеларству
Суфинансирање камата за
пољопривредне кредите
УКУПНО

Планирано

Остварено

Остатак

716,000.00

124,905.00

591,095.00

500,000.00

499,985.00

15.00

240,000.00

220,000.00

20,000.00

900,000.00

576,030.02

323,969.98

1,534,000.00

1,472,668.58

61,331.42

485,000.00

359,551.83

125,448.17

250,000.00

249,601.67

398.33

1,375,000.00

1,348,239.44

26,760.56

6,000,000.00

4,850,981.54

1,149,018.46

Извештај о извршењу програма Савета за борбу против наркоманије

1
2
3
4

Економска
класификација
423Услуге
по
уговору
424-Специјализоване
услуге
423услуге
уговору

по

472накнада
за
социјалну заштиту из
буџета

ОПИС
Едукативне радионице
и трибине у школама
Позоришна представа и
концерт

ПЛАНИРАНО
200,000.00

ИЗВРШЕНО
200,000.00

ОСТАТАК
0.00

70,000.00

67,000.00

3,000.00

80,000.00

79,935.00

65,00

50,000.00

48,000.00

2,000.00

400,000.00

394,935.00

5,065.00

Израде и штампање
пропагандног
материјала(беџеви,
Наградни конкурси за
ученике

УКУПНО

ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА: ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ЗА 2013.ГОДИНИ
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ВРСТА РАСХОДА ПО
ПРОГРАМСКИМ
АКТИВНОСТИМА
Успостављање
мреже
омладинских сарадника

Ек.
Класиф.

ПЛАНИРАНО

ИЗВРШЕНО

ОСТАТАК

423

80,000.00

79,999.00

1.00

Сплаварење Ибар

421

100,000.00

100,000.00

0.00

Едукативна
радионица
"Родна равноправост"

423

50,000.00

49,987.65

12.35

Остали трошкови
Едукативна
радионица
"Ненасилна комуникација"

423
укупно:

90,000.00
50,000.00

90,000.00
44,838.00

0.00
5,162.00

426

25,000.00

24,838.00

162.00

423
укупно:
423
426
укупно:
423
426
426

25,000.00
100,000.00
32,000.00
68,000.00
100,000.00
26,000.00
74,000.00
50,000.00

20,000.00
91,146.00
31,998.00
59,148.00
98,364.90
26,000.00
72,364.90
0.00

5,000.00
8,854.00
2.00
8,852.00
1,635.10
0.00
1,635.10
50,000.00

423

50,000.00

50,000.00

0.00

423

80,000.00

79,999.00

1.00

423

100,000.00

99,911.52

88.48

укупно:
423
426
укупно:
423
426
укупно:
423
426
421
423

100,000.00
77,000.00
23,000.00
100,000.00
85,000.00
15,000.00
100,000.00
63,000.00
35,000.00
2,000.00
50,000.00

98,653.54
76,720.00
21,933.54
104,779.00
89,779.00
15,000.00
80,340.00
45,580.00
34,760.00
0.00
50,000.00

1,346.46
280.00
1,066.46
-4,779.00
-4,779.00
0.00
19,660.00
17,420.00
240.00
2,000.00
0.00

Матурска парада

Ликовна колонија

Традиционални
летњи
камп са радионицама и
спортским активностима
Континуирано едуковање
координатора и других
омладинских радника
Израда и одржавање сајта
и
других
интернет
презентација
Штампање
годишњег
билтена и пропагандног
материјала
Фрушкогорски маратон

Промотивне активности и
обележавање
"Дана
младих"
Традиционална
бициклијада
годишња доба"
Aктивни грађани

"Четири

Извештај о извршењу Програма подршке пројектима невладиних организација и удружења грађана
Корисник
Р.Б.
1 Црквена општина Лајковац

План
344,384.00

Извршење
344,384.00

121

Остатак
0.00
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2 СПЦ Општина Јабучје
3 КУД Железничар Лајковац

100,000.00

100,000.00

0.00

290,000.00

290,000.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

200,000.00

200,000.00

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

162,000.00

161,509.00

491.00

Српски православни

4 манастир Боговађа

Црквена општина Маркова
Црква

5
6 Црквена општина Уб

Кинолошко друштво Драган
Радовић

7
8 Каструм Бродаре
9 УОТУ на Југославију

80,000.00

79,430.00

570.00

138,900.00

90,196.78

48,703.22

220,129.00

195,000.00

25,129.00

90,000.00

90,000.00

0.00

12

Удружење за регионални
одрживи развој УЗОРР
Пенз.удружење железничара
Ћира
Општинско удружење
пензионера Лајковац

100,000.00

100,000.00

0.00

13

Пела и посела

200,000.00

200,000.00

0.00

2,175,413.00

2,100,519.78

74,893.22

10
11

УКУПНО

Извештај о реализацији програма спортских клубова- основна одлука
Р.Б.

Назив клуба

Годишњи
програм

Извршење

8,642,000.00

8,635,273.56

6,726.44

606,000.00

604,776.07

1,223.93

Остатак

1

Фк Железничар

2

ОФК Јабучје

3

Кошаркашки клуб Железничар

1,200,000.00

1,203,650.88

-3,650.88

4

ФК Димитрије Туцовић Ћелије

206,000.00

205,540.00

460.00

5

ФК Младост Врачевић

606,000.00

605,650.00

350.00

6

ФК Задругар

706,000.00

705,700.00

300.00

7
8

ФК Полет Доњи Лајковац
ФК Ратковац

246,000.00
246,000.00

220,980.00
241,062.05

25,020.00
4,937.95

9

ФК Степање

246,000.00

244,244.00

1,756.00

10

ФК Пепељевац

606,000.00

605,826.60

173.40

11

ФК Рубрибреза

606,000.00

604,735.50

1,264.50

12

ФК Колубара Јабучје

402,544.00

399,944.00

2,600.00

13

ФК Непричава

50,000.00

50,000.00

0.00

14

ФК Пролетер Бајевац

246,000.00

234,660.00

11,340.00

15

ФК Слога Боговађа

206,000.00

200,100.00

5,900.00

16
17

Општински фудбалски савез
ПСД Ћира

97,999.96
110,000.00

97,999.96
109,063.52

0.00
936.48

18

Тениски клуб Лајковац

138,295.00

138,018.00

277.00
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19

Шах клуб

146,000.00

130,950.00

15,050.00

20

Карате клуб Железничар

266,000.00

266,000.00

0.00

21

Стонотениски клуб Железничар

146,000.00

145,869.56

130.44

22

Одбојкашки клуб Железничар

394,865.39

394,865.39

0.00

23

Кик бокс клуб Муња

148,000.00

134,490.00

13,510.00

24

ФК Срећно стопало

386,000.00

385,951.00

49.00

25

ОК Железничар 2012

119,000.00

118,960.00

40.00

26

Удружење спортских риболоваца
Шаран
Спортски савез општине Лајковац

100,000.00

99,899.98

100.02

621,000.00

600,456.02

20,543.98

17,493,704.35

17,384,666.09

109,038.26

27

Укупно

Извештај о реализацији програма спортских клубова- посебни програми
Р.Б.

Годишњи
програм

Назив клуба

1

Фк Железничар

2
3

ОК Железничар
Спотски савез општине Лајковац

Укупно

Извршење

Остатак

200,000.00

188,000.00

12,000.00

2,590,000.00
300,000.00
3,090,000.00

2,587,508.00
294,844.66
3,070,352.66

2,492.00
5,155.34
19,647.34

Локални акциони план за запошљавање општине Лајковац‐преглед трошкова
Назив програма

Р.Б.

План

1 Програм јавних радова

Извршење

Остатак

1,300,000.00

1,297,272.00

2,728.00

2 пољопривредна газдинства

4,750,000.00

3,000,000.00

1,750,000.00

3 Програм јавних радова

6,654,988.76

5,319,280.46

1,335,708.30

4 Програм јавних радова

682,011.24

669,749.56

12,261.68

13,387,000.00

10,286,302.02

3,100,697.98

Програм једнократне новчане помоћи за регистрована

УКУПНО
Извештај о датим позајмицама из буџета

I Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним предузећима
Општина Лајковац је у 2013. години дала субвенције и то :
А)

јавним предузећима
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1) ЈП „ Градска чистоћа“, Лајковац Одлуком о буџету општине Лајковац за 2013. годину опредељена су
средства на име субвенција,и то:
-600.000,00 динара на основу одлуке о умањењу цена за комуналне услуге за социјално
угрожене грађане , од чега је утрошено 381.663,54 динара
-39.886.905,00 динара за покриће губитка воде у мрежи, од чега је утрошено 39.859.793,50
динара.
Преко Програма буџетског фонда за финансирање програма и планова општине Лајковац у материји
заштите животне средине за ЈП „ Градска чистоћа“ Лајковац утрошено је 967.129,60 динара и то за :
Набавка посуда за одлагање отпада (контејнери, канте)
470,640.00
Уклањање "дивљих депонија"
496,489.60
За набавку специјалног цистернског возила за чишћење канализационих мрежа и црпљење
вода планирано је 13.800.000,00 динара средства нису реализована..

отпадних

2) ЈП РТВ „Пруга“, Лајковац у износу од 11.675.517,24 динара у складу са чланом 20. тачка 34. Закона о
локалној
самоуправи ( „Службени гласник РС 129/07) којим се дефинише информисање од
локалног значаја и обезбеђују услови за јавно информисање на српском језику и језику националних
мањина, који се користе на територији општине
3) Јавном предузећу за обављање комуналне делатности Лајковац Услуге у 2013. години на име
субвенција опредељено је 3.035.300,00 динара.Од овог износа утрошено је 2.013.352,73 динара. За јавне
радове у 2013.години планирано је 6.654.988,76 динара,а извршено је 5.319.280,46 динара.
4) Одлуком о буџету општине Лајковац за 2013.годину опредељена су средства на име субвенција јавном
предузећу Стубо-Ровни „Колубара“ у укупном износу од 12.000.000,00 динара. Овај износ у целини је
утрошен за намене за које је опредељен.
5) На основу одлуке о буџету општине Лајковац за 2013.годину привредном друштву регионални центра
за управљање отпадом Еко-Тамнава д.о.о. опредељено је на име субвенција 1.125.000,00 динара. Од
овог износа утрошено је 1.123.486,00 динара за опредељене намене.
Б) Текуће субвенције за пољопривреду
Одлуком о буџету општине Лајковац за 2013. годину планирана су срества за субвенционисање
пољопривреде у износу од 6.000.000,00 динара. Износу утрошених средстава је 4.850.981,54 динара.
Средства су утрошена за следеће намене:
- За Изложбу приплодних крава и јуница сименталске расе “Колубара 2013” планиран је износ
од 1.534.000,00 динара, а од тог износа утрошено је 1.472.668,58 динара.
-За противградну заштиту на територији општине Лајковац планирано је 500.000,00 динара,а
утрошено је 499.985,00 динара
-Средства за подизање генетског потенцијала говедарства путем вештачког осемењавања
реализована су преко Ветеринарске станице Лајковац, а по спроведеној јавној набавци. Средства су
искоришћена за набавку семенског материјала и услугу вештачког осемењавања приплодних грла у
износу од 576.030,00 динара.
-За израду,праћење и спровођење програма и унапређење стручних пољопривредних служби
планирано је 800.000,00 динара. Средства су реализована у укупном износу од 579.551,08 динара
-За суфинансирање камата на пољопривредне кредите утрошено је 1.348.239,44 динара.
-Планирана средства за развој пчеларства у 2013. години износила су 250.000,00 динара, од чега
је реализовано 249.601,67 динара за организацију пчеларске изложбе
- За унапређење стручног знања пољопривредника Програмом је планирано 750.000,00 динара.
Приликом преусмеравања средстава ова позиција је умањена за 34.000,00, тако да је преостали износ
средстава износио 716.000,00 динара. Укупан износ остварених средстава са ове позиције износи
124.905,00 динара и то за: -претплату на лист „Пољопривредник“, на лист „Добро јутро“ и за набавку
књиге „Пољопривредников пољопривредни календар за 2013. годину“ (10 примерака) у износу од
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34.905,00 динара-превоз пољопривредника на Пољопривредни сајам у Нови Сад у износу од 90.000,00
динара.
В) Субвенције приватним предузећима
- На основу тачке 15. Програма за коришћење средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине општине Лајковац за 2013.годину (Сл.гласник општине Лајковац бр.13/12) из средстава
екологије опредељена су средства на име субвенција приватним предузећима у укупном износу од
1.570.590,88 динара,и то предузећу „Ива Аграр“ д.о.о. Лајковац 528.750,88 динара и предузећу „Сани
комерц“ 1.041.840,00 динара. Циљ доделе помоћи је повећање нивоа заштите животне средине кроз
инфраструктурно опремање локације ради очувања животне средине,израда техничке
документације,набавка опреме, адаптација и доградња објеката а ради смањења загађења животне
средине и слично.
-По програму субвенција предузетницима, малим и средњим предузећима за 2013. годину бр 0669/13-III од 26.07.2013 године на име субвенција опредељено је у укупном износу 10.000.000,00 динара.
Од тог износа утрошено је :
„Ива Аграр“ д.о.о Лајковац
296.889,55 динара
Пагус Компани д.о.о
3.000.000,00 динара
Сани комерц д.о.о
2.777.040,00 динара
Пима д.о.о
841.746,00 динара
Фрувела д.о.о
3.058.254,00 динара
- Агенцији за регионални развој Колубарског округа АРРОКО на име субвенција у 2014. години
уплаћено је 1.307.448,00 динара.
II нефинансијска имовна која се финансира из средстава за реализацију НИП-а
У 2013. години Одлуком Владе о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката
Националног инвестицоног плана утврђених законом о буџету Републике Србије за 2011. годину објављеној
у „Службеном гласнику РС“ , бр. 26/2011 до 15.04.2011. године, општини Лајковац одобрена су средства за
Халу за школске спортове у износу од 66.130.000,00 динара. Министарство регионалног развоја у целости је
измирило своју обавезу уплатом директно извођачу радова Алфако инжењеринг из Чачка.
III трошење јавних прихода и сопствених прихода
Наменски јавни приходи, као и сопствени приходи у 2013. години трошени су искључиво у складу са
плановима и програмима на које је сагласност давала Скупштина општине Лајковац, извештаји о трошењу
средстава су достављани су Скупштини општине.
IV коришћење средстава из одобрених пројектних зајмова
У 2013. години општина Лајковац није користила средства одобрених пројектних зајмова
V

коришћење средстава за набавку финансијске имовине
Општина Лајковац у 2013. години није одобравала кредите и није издавала хартије о вредности.

15) 6) Тачка 13. - Напомене о рачуноводственим политикама и додатним анализама и објашњењима и сравњењу
ставки извода извештаја обухваћених завршним рачуном за период 01.01.2013. до 31.12.2013.
- Одлука о Завршном рачуну општине Лајковац за 2013. годину рађена је у складу са важећим
законским прописима:
а) Закон о буџету Републике Србије за 2013. годину ( „Службени гласник РС“ бр. 114/2012 и 59/2013.)
б) Закон о локалној самоупрви ( „Службени гласник РС“ бр. 129/07, );
в) Законо финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 62/2006, 47/2011)
г) Закон о јавном дугу ( „Службени гласник РС“ бр. 61/05, 107/2009, 78/2011);
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д) Списак директини и индиректних корисника буџетских средстава Републике, однослно локалних
власти и организација обавезног социјалног осигурања који су укључени у систем консолидованог рачуна
трезора ( „Службени гласник РС“ бр. 103/10)
ђ) Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ бр.72/2011 и 88/2013)
е) Правилник који доноси наредбодавац буџета, на основу одредаба члан 59. став 4. и 5. Закона о начину
и
поступку враћања неутрошених буџетских средстава директних и индиректних корисника на рачуна
извршења буџета општине
ж) Уредба о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини ( „Службени
гласник РС“ бр. 21/96);
з) Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем ( „Службени гласник РС“ бр. 106/06);
и) Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основним средстава са стопама амортизације
( Службени СРЈ 17/97, 24/00);
ј) Инструкција Министарства финансија - Управе за трезор за попис имовине и обавеза и обрачун
амортизације за обвезнике који своје пословне књиге воде према Уредби о буџетском рачуноводству
к) Инструкција Министарства финансија – Управе за трезор за књижење обрачунате амортизације која се
покрива из остварених сопствених прихода и коришћење тих средстава за куповину опреме код
обвезника који своје пословне књиге воде према Уредби о буџетском рачуноводству;

Руководилац одељења за буџет и финансије
Татијана Панић
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Прилог
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ
у динарима
Економска
класификациј
а

Назив

1

2

311000

Капитал

311710

Пренета неутрошена
средства из ранијих
година

321000
321100
321311

700000
710000
711000

711110
711120
711140

Средства из буџета
Остварење
План за 2013
I-IX 2013.
3

4

Разлик
ау%

Сопствена средства
План за 2013
Остварење
I-IX 2013.

5
(4*100/)

6

7

Разлик
ау%
8
(7*100/)

Утврђивање
резултата
пословања
Утврђивање
резултата пословања
Нераспоређени
вишак прихода и
примања из ранијих
година
ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ

Порез на приходе од
самосталних
делатности
Порез на приходе од
имовине

9

Разлика
у%

10

11
(10*100)

67,705,096.18

11,664,154.07

67,705,096.18

11,664,154.07

11,542,074.95

36,676,160.50
28,984,533.69

977,351,657.27

784,348,840.41

80.25
11,425,465.00
-

Порези
Порези на доходак и
капиталне добитке
које плаћају
физичка лица
Порез на зараде

Остали извори
План за 2013
Остварење
I-IX 2013.

495,258,589.26

512,950,063.90

103.57

330,093,205.00

343,836,934.02

104.16

296,572,000.00

300,811,480.95

101.43

6,646,500.00

8,344,081.65

125.54

6,646,500.00

7,774,606.42

116.97

7,691,626.81

23,959,001.53

9,056,889.27

79.27

281,911,615.78

-

-

-

8.18
-

-
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711160
711190
712000
712110

Порез на приход од
осигурања лица
Порез на друге
приходе
Порез на фонд
зарада
Порез на фонд зарада

32,705.00

35,602.00

20,195,500.00

26,871,163.00

-

500.65

133.06
-

500.65
713000

Порез на имовину

713120

Порез на имовину

713310

Порез на наслеђе и
поклон

713420

Порез на капиталне
трансакције

714000

Порез на добра и
услуге
Комунална такса за
приређивање
музичког програма
Комунална такса за
коришћење
рекламиних паноа
Комунална такса за
држање моторних
друмских и
прикључних возила

714420
714430

714513

714514
714543

714547
714549

714552

Годишња накнада за
моторна возила,
тракторе
Накнада за промену
намене обрадивог
пољопривредног
земљишта
Накнада за
загађивање животне
средине
Накнада од емисије
SO2, NO2,
прашкастих материја

25,518,650.00

26,844,925.81

105.20

18,990,000.00

18,807,586.27

99.04

580,250.00

271,838.99

46.85

5,948,400.00

7,765,500.55

130.55

133,554,434.26

132,726,094.15

99.38

356,860.00

406,690.17

113.96

4,650,000.00

5,693,723.00

122.45

89,675.00

96,267.60

107.35

369,250.00

127,214.12

34.45

38,507.00

47,850.00

124.26

Боравишна такса
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714562

714572
714573

715000

715400

716000
716110
732000

732151

733000
733150
733151

733152

Посебна накнада за
заштиту и
унапређење животне
средине
Комунална такса ѕа
држање средстава за
игру
Комунална такса за
коришћење витрина
ради излагања
Порез на
међународну
трговину и
трансакције
Добит по основу
разлике између
куповног и продајног
девизног курса
Други порези
Комунална такса на
фирму

128,050,142.26

126,354,349.26

98.68

-

-

-

6,092,300.00

9,541,609.27

156.62

6,092,300.00

9,541,609.27

156.62

Донације од
међународних
организација
Текуће донације од
међународних
организација у
корист нивоа
општина
Трансфери од
других нивоа
власти
Текући трансфери од
других нивоа власти
Ненаменски
трансфери од
Републике у корист
нивоа општина
Други текући
трансфери од
Републике у корист
нивоа општина

-

48,616,434.00

48,616,440.00

-

-

100.00

48,616,434.00

48,616,440.00

100.00

48,616,434.00

48,616,440.00

100.00

-

-

21,269,640.00

19,509,831.00

90.32

7,455,956.00

7,396,787.00

99.21
-

-
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733154

733251
740000

Текући наменски
трансфери у ужем
смислу од Републике
Капитални наменски
трансфери у ужем
смислу од Републике
Други приходи

741000

Приход од имовине

741150

Камате на средства
консолидованог
рачуна трезора

741511

741526
741531
741534

741535
742000

Наканада за
коришћење
минералних
сировина
Накнада за
коришћење шума и
шумског земљишта
Комунална такса за
коришење простора
на јавним местима
Накнада за
коришћење
грађевинског
земљишта
Комунална такса за
заузеће јавне
површине
Приход од продаје
добара и услуга

-

742152

742153

Приход од продаје
добара и услуга или
закупа
Приход од давања у
закуп,односно на
коришћење
Приходи од
закупнине за
грађевинско
земљиште у корист
нивоа општина

6,012,044.00

112.52

7,571,000.00

6,101,000.00

80.58

257,111,000.00

1,743,932.00

0.47

-

433,476,634.01

222,782,336.51

51.39

426,417,333.01

209,808,857.07

49.20

12,000,000.00

11,216,728.08

93.47

214,473,252.69

32,048,309.46

14.94

125,417.65

71,201.10

56.77

47,475.00

124,303.62

261.83

199,771,187.67

166,227,861.21

83.21

11,425,465.00

9,081,814.27

79.27

9,035,812.27

79.06

7,776,671.27

84.80

120,453.60
3,721,600.00

2,117,377.64

56.89
11,400,465.00

742150

6.242.684,00

1,000,000.00

990,395.27

0.99
9,143,962.00

773,000.00

821,195.27

106.23

133,800.00
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742154

742251
742253
742350

742370

743000
743324

743350

744000

744250

745000
745150

Накнада по основу
конверзија права
коришћења у право
својине
Општинске
административне
таксе
Наканада за уређење
грађевинског
земљишта
Приход општинских
органа од споредне
продаје
Приходи
индиректних
корисника буџетских
средстава
Новчане казне и
одузета имовинска
корист
Приходи од
новчаних казни за
саобраћајне
прекршаје
Приходи од
новчаних казни за
прекршаје у корист
нивоа општине
Добровољни
трансфери од
физичких и
правних лица
Капитални и
добровољни
трансфери од
физичких и правних
лица
Мешовити и
неодређени приходи
Мешовити и
неодређени приходи
у корист нивоа
општина

105,500.00

0.00

527,500.00

421,875.60

79.98

1,189,000.00

705,106.77

59.30

-

126,600.00

0.00
-

-

2,256,503.00

1,259,141.00

0.55
-

2,867,701.00

4,336,265.00

151.21

2,743,000.00

4,042,065.00

147.36

124,701.00

294,200.00

235.92

-

-

-

-

-

-

-

0.00
-

257,111,000.00

1,176,932.00

0.46

257,111,000.00

1,176,932.00

0.46

-

470,000.00

6,519,836.80

1,387.20

25,000.00

46,002.00

173.34

470,000.00

6,519,836.80

1,387.20

25,000.00

46,002.00

173.34

576.000,00576.000,00
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745151
771000

771110
800000

811000
811120

811122

811150

812000
812150

813000

813150

Остали приходи у
корист нивоа
опоштина
Меморандумске
ставке за
рефундацију
расхода
Меморандумске
ставке за
рефундацију расхода
Примања од
продаје
нефинансијске
имовине
Примања од
продаје
непокретности
Примања од продаје
непокретности у
корист нивоа
Република
Примања од откупа
станова у државној
својини
Примања од продаје
непокретности у
корист нивоа
општина
Примања од
продаје покретне
имовине
Примања од продаје
покретних ствари у
корист нивоа
општина
Примања од
продаје осталих
основних средстава

470,000.00

6,519,836.80

1,387.20

-

-

46,002.00
-

-

-

-

3,200,000.00

2,356,674.12

73.65

3,200,000.00

2,356,674.12

73.65

-

4,231,000.00

559,636.86

0.13

4,231,000.00

559,636.86

0.13

3,781,000.00

25,127.64

0.0067

580,000.00

424,590.82

73.21

-

-

-

-

-

-

-

-

25,127.64

450,000.00

534,509.22

1.19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Примања од продаје
осталих основних
средстава у корист
нивоа општина
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823000
823000
823150

921000

921940

Примања од
продаје робе за
даљу продају
Примања од продаје
робе за даљу продају

424,590.82

73.21

580,000.00

424,590.82

73.21

580,000.00

424,590.82

73.21

-

580,000.00

Примања од
продаје домаће
финансијске
имовине
Примања од продаје
домаћих акција и
осталог капитала

економска
класификација

Позиција

функционална
класификација

Глава

580,000.00

-

Примања од продаје
робе за даљу продају
у корист нивоа
општина

Укупно

-

-

-

-

-

44,695.00

44,695.00
981,627,352.27

784,908,477.27

79.96

12,005,465.00

Средства из буџета
Опис

План за 2013

Извршење

9,506,405.09

78.98

361,158,786.91

72,299,316.10

Сопствена средства
Разлика
у%

План за 2013

Извршење

19.77

Остали извори
Разлика у %

План за 2013

Извршење

Разлика у
%

Раздео 1 СКУПТШТИНА ОПШТИНЕ
Функц.кл. 110 Извршни и законодавни органи
Плате и додаци
1/0
1.01.
110
411 запосленима

2,526,927.16

2,496,299.75

98.79%
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0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%
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Социјални доприноси на
412 терет послодавца

2/0

452,320.07

446,837.73

98.79%

7,744.00

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

3/0

413 Накнаде у натури

8,000.00

4/0

422 Tрошкови путовања

1,000.00

0.00

5/0

423 Услуге по уговору

5,233,793.12

4,820,857.18

96.80%
0.00%
92.11%

Дотације невладиним
481 организацијама
Укупно за функц. kл. 110 Извршни и законодавни
органи

1,215,000.00

1,159,150.92

95.40%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

9,437,040.35

8,930,889.58

94.64%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

Укупно за главу 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

9,437,040.35

8,930,889.58

94.64%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%
0.00%

6/0

Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ
Глава 2.01 ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ
Функц.кл. 110 - Извршни и законодавни органи
Плате и додаци
7/0
2.01
110
411 запосленима
8/0

Социјални доприноси на
412 терет послодавца

9/0

413 Накнаде у натури
Социјална давања
414 запосленима

10/0

9,437,040.35

8,930,889.58

94.64%

10,051,652.75

9,929,614.66

98.79%

1,805,063.34

1,777,401.04

98.47%

55,000.00

54,208.00

98.56%

116,025.00

115,025.00

99.14%

11/0

415 Накнаде за запослене

156,496.00

156,430.49

12/0

422 Трошкови путовања

100,175.00

100,106.80

22,614,912.29

21,507,322.86

99.96%
99.93%
95.10%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

100.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

47,562.01

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

10,584,044.00

7,286,754.61

68.85%

0.00

0.00

0.00%

44,599.58

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00

10,676,205.59

7,286,754.61

68.25%

0.00

0.00%

10,676,205.59

7,286,754.61

68.25%

7,286,754.61

68.25%

13/0

423 Услуге по уговору

14/0

424 Специјализоване услуге

160,000.00

160,000.00

100.00%

14/1

Накнаде за социјалну
472 заштиту из буџета

500,000.00

0.00

0.00%

Дотације невладиним
481 организацијама
Укупно за функц. кл. 110 Извршни и законодавни
органи

0.00

0.00

0.00%

35,559,324.38

33,800,108.85

95.05%

Укупно за главу 2.01. ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ

35,559,324.38

33,800,108.85

Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ

33,800,108.85

95.05%
95.05%

0.00

35,559,324.38

0.00

0.00

0.00%

10,676,205.59

9,666,903.00

9,642,841.00

99.75%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

9,666,903.00

9,642,841.00

99.75%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

14/2

Раздео 3 ОПШТИНСКА УПРАВА
Глава 3.01. ОПШТИНСКА УПРАВА
Функц. кл. 040 Породица и деца
3.01

040

15/0

Накнаде за социјалну
472 заштиту из буџета

Укупно за функц.кл.040 Породица и деца
Функц.кл.090 Социјална заштита
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3.01 090

15/0

Накнаде за социјалну
472 заштиту из буџета

Укупно за функц.кл.090 Социјална заштита

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

51,564,814.39

51,553,991.93

99.98%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

9,238,036.14

9,230,129.20

99.91%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

450,000.00

340,736.00

75.72%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

2,934,852.75

2,934,623.24

99.99%

0.00

0.00

0.00%

1,500,000.00

1,160,345.64

77.36%

3,188,000.00

3,187,929.00

100.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

270,000.00

216,581.00

80.22%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

14,558,173.00

11,615,421.01

0.00

0.00%

13,882.68

0.00

0.00%

1,081,390.49

79.79%
94.58%

0.00

1,143,347.49

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

7,949,355.68

4,677,945.66

58.85%

0.00

0.00

0.00%

150,731.00

150,731.00

100.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

3,828,000.00

3,075,476.00

80.34%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

3,912,000.00

1,927,899.68

49.28%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

8,533,130.00

6,169,738.39

72.30%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

30,000.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

10,556.78

10,556.78

100.00%

2,242,000.00

1,970,263.47

87.88%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

Функц. кл. 130 -Опште услуге
3.01

130

17/0

Плате и додаци
411 запосленима

18/0

Социјални доприноси на
412 терет послодавца

19/0
20/0
21/0
22/0
23/0
24/0

413 Накнаде у натури
Социјална давања
414 запосленима
415 Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали
416 посебни расходи
421 стални трошкови
422 Трошкови путовања

25/0

423 Услуге по уговору
25/1

423 Услуге по уговору
26/0

27/0
28/0
29/0
30/0
31/0
32/0

424 Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавања (услуге и
425 материјал)
426 Материјал
Пратећи трошкови
444 задуживања
Остале донације,
465 дотације и трансфери
Накнаде за социјалну
472 заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и
казне нам.од јед.нивоа
482 власти др.
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33/0

34/0

35/0

Новчане казне и пенали
483 по решењу судова
Накнаде штета за
повреде или штету
насталу услед
елементарних непогода
484 или др.природних услуга
Накнада штета за
повреде или штету
нанету од стране
485 државних органа

517,000.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

1,561,870.50

997,276.73

63.85%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

11,400,000.00

10,609,803.94

93.07%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

499 Средства резерве

208.15

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

499 Средства резерве

2,723.27

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

6,008,822.15

4,467,096.44

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

980,000.00

979,884.00

99.99%

38/0

512 Машине и опрема

39/0

515 Нематеријална имовина

200,000.00

172,200.00

40/0

541 Земљиште
Набавка домаће
621 нефинансијске имовине

0.00

0.00

0.00%
0.00%
74.34%
86.10%
0.00%

60,000.00

55,978.75

93.30%

0.00

0.00

0.00%

44,695.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

352,039.09

352,039.09

100.00%

129,592,333.52

114,284,480.93

88.19%

0.00

0.00

0.00%

3,051,904.55

2,653,556.51

86.95%

41,000.00

33,615.50

81.99%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

21,877.51

100.00%
100.00%
40,775.00 100.00%
279,935.00
99.98%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

891,289.14

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

36/0
37/0

41/0
41/2

Пренета неутрошена
средстава за посебне
311712 намене

Укупно за функц.кл.130 Опште услуге
Функц.кл.160 Опште јавне услуге
3.01

160

42/0

Накнаде за социјалну
472 заштиту из буџета

43/0

421 Стални трошкови

21,877.51

44/0

423 Услуге по уговору

891,290.00

45/0

426 Материјал

40,775.00

46/0

423 Услуге по уговору

47/0

424 Специјализоване услуге

70,000.00

67,000.00

95.71%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

48/0

Накнада за социјалну
472 заштиту из буџета

50,000.00

48,000.00

96.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

1,394,942.51

1,382,492.15

99.11%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

2,850,000.00

1,797,262.67

63.06%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

12,000,000.00

11,993,820.61

99.95%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

14,850,000.00

13,791,083.28

92.87%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

Укупно за функц. кл. 160 Опште јавне услуге

280,000.00

Функц.кл.170 Трансакције везане за јавни дуг
3.01

170 49/0
50/0

441 Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови
444 задуживања

Отплата главнице
611 домаћим кредиторима
Укупно за функц. кл. 170 Трансакције везане за јавни
дуг
51/0

Функц.кл.360 Јавни рад и безбедност некласификовани на другом месту
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Трансфери осталим
463 нивоима власти

1,371,500.00

1,325,612.46

96.65%

Трансфери осталим
463 нивоима власти
Укупно за функц.кл. 360 Јавни ред и безбедност
некласификовани на другом месту

1,000,000.00

879,360.00

87.94%

2,371,500.00

2,204,972.46

92.98%

10,000,000.00

9,973,929.55

99.74%

10,000,000.00

9,973,929.55

99.74%

554,984.07

553,780.32

99,342.15

3.01

360

52/0

0.00

0.00

0.00%

508,840.00

497,904.00

97.85%

0.00

0.00

0.00%

508,840.00

497,904.00

97.85%

99.78%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

97,742.24

98.39%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

27,000.00

18,227.00

67.51%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

684.90

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

4,750,000.00

3,000,000.00

63.16%

663,000.12

663,000.00

100.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

1,345,011.24

1,332,749.56

99.09%

0.00

0.00

0.00%

4,750,000.00

3,000,000.00

63.16%

423 Услуге по уговору

647,035.00

370,940.00

0.00

0.00%

68,965.00

68,965.00

100.00%

424 Специјализоване услуге

719,985.00

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

900,000.00

261,030.02

57.33%
97.30%
29.00%

0.00

740,000.00

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

1,375,000.00

1,348,239.44

98.05%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

3,662,035.00

2,700,194.46

73.73%

0.00

0.00

0.00%

68,965.00

68,965.00

100.00%

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

196,523.40

0.00

0.00%

50,000.00

0.00

0.00%
0.00%

0.00

0.00

0.00%

196,523.40

0.00

0.00%

500,000.00

499,954.00

99.99%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

1,375,000.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

1,875,000.00

499,954.00

26.66%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

52/1

Функц.кл.410 Економски и комерцијални послови по питању рада
3.01

410 53/0

454

Укупно за функц.кл. 41 Економски и комерцијални
послови по питању рада
Функц.кл. 412 Општи послови по питању рада
3.01

412

53/3

411 Плате и додаци
запослених
412 Социјани доприноси на
терет послодавца
415 Наканде за запослене

53/4

426 Материјал

53/1
53/2

53/5
54/0

451 Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима
463 Трансфери осталим
нивоима власти

Укупно за функц.кл. 412 Општи послови по питању
рада
Функц.кл. 421 Пољопривреда
3.01

421 54/1
54/2
54/3

426 Материјал
Субвенције јавним
54/4
нефинансијским
451 предузећима
Укупно за функц. кл. 421 Пољопривреда
Функц.кл. 422 Шумарство
3.01

510 54/5

424 Специјализоване услуге

Укупно за функ.кл. 422 Шумарство

Функц.кл. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту
3.01

560 55/0

423 Услуге по уговору
Текуће поправке и
55/1
425 одржавање
Укпно за функц.кл.560 Заштита животне средине
некласификована на другом месту
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Функционална класификација 620 Развој заједнице
3.01

620

55/2
56/0

423 Услуге по уговору
Зграде и грађевински
511 објекти

57/0

541 Земљиште

Укпно за функц.кл.420 Развој заједнице
Функционална класификација 630 Водоснабдевање
Субвенције јавним
нефинансијским
3.01
630
58/0
451 предузећима
Укупно за функ.кл.630 Водоснабдевање

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

20,000,000.00

17,689,285.44

88.45%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

3,000,000.00

2,906,812.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

20,596,097.44

96.89%
89.55%

0.00

23,000,000.00

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

600,000.00

381,663.54

63.61%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

600,000.00

381,663.54

63.61%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

19,452,134.00

18,325,749.37

94.21%
2,214,362.37 100.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

6,186,074.80

72.51%

Функц.кл. 760 Здравство некласификовано на другом месту
3.01

760 59/0

424 Специјализоване услуге

59/1
424 Специјализоване услуге
Укупно за функц.кл. 760 Здравство некласификовано на
другом месту

2,214,370.00
21,666,504.00

94.80%

20,540,111.74

Функц. Класификација 860 Рекреација,спорт и култура некласификовани на другом месту
3.01

860

60/0
61/0

421 Стални трошкови

102,000.00

100,000.00

423 Услуге по уговору

808,000.00

759,974.17

290,000.00

228,044.44

98.04%
94.06%
78.64%

1,200,000.00

1,088,018.61

90.67%

1,900,000.00

1,806,902.46

95.10%

1,900,000.00

1,806,902.46

95.10%

875,000.00

100.00%

875,000.00

100.00%

224,049,229.27

201,100,491.18

89.76%

208,250.00

207,586.98

99.68%

37,276.00

37,158.06

99.68%

245,526.00

244,745.04

99.68%

62/0
426 Материјал
Укупно за фун.кл. 860 Рекреација,спорт и култура
некласификована на другом месту
Функционална класификација 912 основно образовање
Накнада за социјалну
3.01 912 63/0
472 заштиту из буџета
Укупно за функционалну класификацију 912 основно
образовање

Функц.кл. 980 Образовање некласификовано на другом месту
Накнаде за социјалну
875,000.00
3.01
980
63/1
472 заштиту из буџета
Укупно за фун.кл. 980 Образовање некласификовано на
875,000.00
другом месту
Укупно за главу 3.01 ОПШТИНСКА УПРАВА

0.00

0.00

0.00%

8,530,946.24

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

Глава 3.02 ДОМ ЗДРАВЉА ЛАЈКОВАЦ
Функц.кл. 412 Општи послови по питању рада
Трансфери осталим
510
64/0
463 нивоима власти
Трансфери осталим
65/0
463 нивоима власти
Укупно за функц. кл. 412 Општи послови по питању
рада
Функц.кл 560 Заштита животне средине

138

Информатор о раду органа општине Лајковац

560 66/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

Укупно за функц.кл. 560 Заштита животне средине
Функционална класификација 620 Развој заједнице
Трансфери осталим
620
67/0
463 нивоима власти
Укупно за фун.кл. 620 Развој заједнице

350,000.00

122,550.00

35.01%

350,000.00

122,550.00

35.01%

7,946,400.00

7,936,800.00

99.88%

7,946,400.00

7,936,800.00

99.88%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

78,924.92

78,924.91

100.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0

0

0

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00

78,924.92

78,924.91

100.00%

Функ. Кл. 700 Здравство
700 68/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

3,300,000.00

1,705,849.46

51.69%

69/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

1,210,000.00

0.00

0.00%

4,510,000.00

1,705,849.46

13,051,926.00

10,009,944.50

37.82%
76.69%

Укупно за функц.кл. 700 Здравство
Укупно за главу 3.02 ДОМ ЗДРАВЉА ЛАЈКОВАЦ
Глава 3.03 ОШ МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ
Функ. kл. 912 - основно образовање
912

70/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

3,888,000.00

3,821,207.00

98.28%

71/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

560,000.00

559,903.00

99.98%

72/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

5,588,000.00

5,451,084.33

97.55%

73/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

162,000.00

136,761.00

84.42%

74/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

4,746,000.00

4,739,118.91

99.86%

75/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

383,000.00

360,580.00

94.15%

76/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

95,000.00

84,456.00

88.90%

77/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

1,245,685.96

1,222,647.91

98.15%

78/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

533,435.22

533,427.43

100.00%

79/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

63,000.00

52,111.08

82.72%

80/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

2,690,902.00

2,162,841.62

80.38%

81/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

19,000.00

18,909.99

99.53%

19,974,023.18

19,143,048.27

95.84%

Укупно за функц.кл. 912 Основно образовање
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Укупно за главу 3.03 ОШ МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ

19,974,023.18

19,143,048.27

95.84%

78,924.92

78,924.91

100.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

79,838.74

79,838.74

100.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

79,838.74

79,838.74

100.00%

79,838.74

100.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

Глава 3.04 ОШ ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ
Функ. Кл. 912 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
82/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

2,159,000.00

2,154,351.00

99.78%

83/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

237,500.00

227,402.20

95.75%

84/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

2,102,466.00

2,082,253.10

99.04%

85/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

85,500.00

31,252.30

36.55%

86/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

1,160,716.65

1,060,335.29

91.35%

87/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

93,500.00

92,936.00

99.40%

88/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

460,150.35

440,905.21

95.82%

89/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

871,000.00

865,835.20

99.41%

90/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

137,613.22

137,523.22

99.93%

91/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

19,000.00

7,117.90

37.46%

92/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

72,136.00

68,101.00

94.41%

Укупно за функ. Кл. 912 ОШ ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ

7,398,582.22

7,168,012.42

Укупно за главу 3.04 ОШ ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ

7,398,582.22

7,168,012.42

96.88%
96.88%

912

0.00

0.00

0.00

79,838.74

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

Главу 3.05 МУЗИЧКА ШКОЛА
Функц. Кл. 912 основно образовање
912

93/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

186,750.00

186,088.31

99.65%

94/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

35,150.00

7,042.00

20.03%

95/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

25,500.00

25,408.76

99.64%

95/1

Трансфери осталим
463 нивоима власти

9,600.00

0.00

0.00%

96/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

15,000.00

15,000.00

100.00%

97/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

47,500.00

33,458.00

70.44%
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Трансфери осталим
463 нивоима власти

25,000.00

24,790.00

99.16%

Укупно за функ.кл. 912 основно образовање

344,500.00

291,787.07

Укупно за главу 3.05 МУЗИЧКА ШКОЛА

344,500.00

291,787.07

84.70%
84.70%

98/0

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

800,000.00

707,770.22

88.47%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

800,000.00

707,770.22

88.47%

800,000.00

707,770.22

88.47%

0.00

0.00

0.00%

Глава 3.06 СРЕДЊА ШКОЛА 17.СЕПТЕМБАР
Функц. кл. 920 средње образовање
920

99/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

60,905.00

59,994.00

98.50%

100/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

1,600,000.00

1,518,847.45

94.93%

101/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

760,000.00

621,775.78

81.81%

102/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

3,512,202.11

3,455,378.93

98.38%

103/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

232,750.00

218,821.47

94.02%

104/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

1,002,250.00

839,177.03

83.73%

105/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

193,145.00

174,224.80

90.20%

106/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

150,000.00

124,915.00

83.28%

107/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

706,875.98

704,707.87

99.69%

108/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

90,688.64

90,688.64

100.00%

109/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

10,000.00

0.00

0.00%

109/1

Трансфери осталим
463 нивоима власти

162,500.00

162,500.00

100.00%

110/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

440,000.00

438,393.00

99.63%

111/0

Трансфери осталим
463 нивоима власти

130,000.00

129,999.18

100.00%

9,051,316.73

8,539,423.15

94.34%

9,051,316.73

8,539,423.15

94.34%

5,766,627.00

5,667,116.85

98.27%

Укупно за функ.кл. 920средње образовање
Укупно за главу 3.06 СРЕДЊА ШКОЛА
17.СЕПТЕМБАР

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

Глава 3.07 ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
Функц.кл. 820 услуге културе
820

112/0

Плате,додаци и накнаде
411 запослених

141

Информатор о раду органа општине Лајковац
113/0

Социјални доприноси на
412 терет послодавца

114/0

413 Накнаде у натури
Социјална давања
414 запосленима
Накнаде трошкова за
415 запослене

115/0
116/0
117/0

Накнаде запосленима и
416 остали посебни расходи

118/0

421 Стални трошкови

119/0

422 Трошкови путовања

1,032,226.00

1,014,413.93

98.27%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

29,000.00

29,000.00

100.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

100,038.00

0.00

0.00%

31,000.00

13,240.00

42.71%

0.00

0.00

0.00%

745,000.00

744,030.00

99.87%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

50,000.00

49,942.00

99.88%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

1,030,000.00

863,172.36

0.00%

141,000.00

119,442.00

2,850,272.00

2,787,437.71

120/0

423 Услуге по уговору

121/0

424 Специјализоване услуге
Текуће поправке и
425 одржавање

380,000.00

352,880.00

83.80%
84.71%
97.80%
92.86%

210,000.00

176,032.62

83.83%

15,000.00

3,500.00

23.33%

0.00

0.00

0.00%

123/0

426 Материјал

267,228.00

226,614.50

84.80%

13,000.00

12,833.00

98.72%

0.00

0.00

0.00%

124/0

Порези,обавезне
482 таксе,казне и пенали
Накнада штете за
повреде или штету
нанету од стране
485 држаавних органа

10,000.00

5,882.00

58.82%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

232,500.00

103,708.00

44.61%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

512 Машине и опрема

180,000.00

158,642.00

515 Нематеријална имовина

300,000.00

298,662.61

Укупно за функ.кл. 820 услуге културе

13,323,891.00

12,596,976.58

Укупно за главу 3.07 ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА

13,323,891.00

12,596,976.58

88.13%
99.55%
94.54%
94.54%

5,055,731.00

5,046,927.22

915,618.00

122/0

124/1
125/0
126/0

5,000.00

2,980.70

59.61%

0.00

0.00

36,000.00

13,046.00

36.24%

0.00

0.00

0.00%

20,000.00

9,088.00

45.44%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

13,205.80

11,000.00

83.30%

60,000.00

59,108.28

98.51%

30,000.00

29,996.51

99.99%

180,000.00

113,795.98

63.22%

43,205.80

40,996.51

94.89%

180,000.00

113,795.98

63.22%

43,205.80

40,996.51

94.89%

99.83%

50,000.00

9,911.00

19.82%

0.00

0.00

0.00%

905,478.00

98.89%

18,000.00

1,743.00

9.68%

0.00

0.00

0.00%

10,000.00

10,000.00

100.00%

25,000.00

21,998.00

87.99%

0.00

0.00

0.00%

50,000.00

0.00

0.00%

10,000.00

0.00

0.00%

100,000.00

0.00

0.00%

106,000.00

98,819.00

93.23%

10,000.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

95.05%
77.92%
95.66%
96.95%

16,503.00

9,095.04

55.11%

0.00

0.00

0.00%

45,000.00

5,220.00

11.60%

0.00

0.00

0.00%

385,000.00

226,760.20

58.90%

0.00

0.00

0.00%

12,000.00

11,200.00

93.33%

0.00

0.00

0.00%

Глава 3.08 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ХАЏИ РУВИМ
Функц.кл. 820 услуге културе
820

127/0

Плате,додаци и накнаде
411 запослених

128/0

Социјални доприноси на
412 терет послодавца

129/0

413 Накнаде у натури
Социјална давања
414 запосленима
Накнаде трошкова за
415 запослене

130/0
131/0
132/0

421 Трошкови путовања

2,426,000.00

2,306,018.13

133/0

422 Трошкови путовања

240,000.00

187,015.00

134/0

423 Услуге по уговору

2,760,000.00

2,640,204.57

424 Специјализоване услуге

1,140,000.00

1,105,184.70

135/0

142

0.00%

Информатор о раду органа општине Лајковац
136/0

Текуће поправке и
425 одржавање

275,000.00

274,027.44

99.65%

25,000.00

21,000.00

84.00%

0.00

0.00

137/0

426 Материјал

630,626.00

595,850.36

94.49%

40,000.00

7,571.00

18.93%

0.00

0.00

138/0

Порези, обавезне таксе,
482 казне и пенали

5,000.00

4,687.00

93.74%

5,000.00

4,000.00

80.00%

0.00

0.00

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Накнада штете за
повреде или штету
нанету од стране
485 држаавних органа

130,000.00

124,788.30

95.99%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

512 Машине и опрема
Залихе робе за даљу
523 продају

744,050.00

706,390.04

94.94%

55,000.00

51,450.00

93.55%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

400,000.00

146,614.41

36.65%

0.00

0.00

Укупно за функ.кл. 820 услуге културе
Укупно за главу 3.08 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ХАЏИ
РУВИМ

14,488,025.00

14,005,389.76

96.67%

1,096,503.00

516,562.65

47.11%

100,000.00

0.00

0.00%

14,488,025.00

14,005,389.76

96.67%

1,096,503.00

516,562.65

47.11%

100,000.00

0.00

0.00%

373,461.00

363,429.00

97.31%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

66,848.00

65,055.00

97.32%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

440,309.00

428,484.00

97.31%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

138/1

139/0
140/0

0.00%
0.00%

Глава 3.09 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ЛЕПТИРИЋ
Функц.кл. 412 Општи послови по питању рада
412

141/0

Плате,додаци и накнаде
411 запослених

Социјални доприноси на
142/0
412 терет послодавца
Укупно за функц.кл. 412 Општи послови по питању
рада
Функц.кл. 911 предшколско образовање
911

143/0

Плате,додаци и накнаде
411 запослених

33,377,955.00

33,157,973.57

99.34%

0.00

0.00

0.00%

1,464,444.00

1,464,444.00

100.00%

144/0

Социјални доприноси на
412 терет послодавца

5,974,679.00

5,935,262.00

99.34%

0.00

0.00

0.00%

262,161.00

262,161.00

100.00%

145/0

415 Накнаде у натури
Социјална давања
414 запосленима
Накнаде трошкова за
413 запослене

800,000.00

691,968.00

86.50%

0.00

0.00

0.00%

200,000.00

199,902.00

99.95%

0.00

0.00

0.00%

950,000.00

577,069.48

60.74%

0.00

0.00

0.00%

139,392.00

139,392.00

100.00%

0.00

0.00

0.00%

5,060,739.20

4,348,957.00

85.94%

70,623.00

70,623.00

100.00%

4,604,652.55

939,919.00

777,244.00

82.69%

1,140,450.00

1,137,855.18

99.77%

180,000.00

158,620.00

88.12%

280,608.00

210,545.50

75.03%

170,000.00

67,390.08

39.64%

1,282,081.46

1,277,467.16

99.64%

0.00

0.00

0.00%

321,000.00

285,066.32

88.81%

0.00

0.00

0.00%

634,850.00

633,925.37

99.85%

146/0
147/0
148/0

Накнаде запосленима и
416 остали посебни расходи

149/0

421 Трошкови путовања

5,071,424.00

150/0

422 Трошкови путовања

300,000.00

61,108.00

151/0

423 Услуге по уговору

800,000.00

611,063.38

152/0

424 Специјализоване услуге
Текуће поправке и
425 одржавање

200,000.00

198,386.00

90.80%
20.37%
76.38%
99.19%

311,085.00

198,982.22

63.96%

153/0

143

Информатор о раду органа општине Лајковац
154/0

5,488,157.00

4,625,941.80

84.29%

480,000.00

466,329.80

97.15%

3,309,706.00

3,292,010.99

99.47%

0.00

0.00

0.00%

338,000.00

134,931.00

39.92%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

1,732,000.00

1,168,876.59

67.49%

0.00

0.00

0.00%

727,100.00

727,093.76

100.00%

100,000.00

78,484.40

78.48%

259,293.47

179,242.74

69.13%

Укупно за функц.кл. 911 Предшколско образовање

53,050,400.00

50,812,431.28

8,425,819.57

78.53%

10,314,608.93

9,729,704.74

94.33%

53,490,709.00

51,240,915.28

95.78%
95.00%

10,728,962.00

Укупно за главу 3.09 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ЛЕПТИРИЋ

10,728,962.00

8,425,819.57

78.53%

10,941,621.19

10,172,212.56

92.97%

413,381.98

255,376.07

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

8,555.00

6,998.96

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

28,000.00

0.00

61.78%
81.81%
0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

66,000.00

65,724.17

99.58%

0.00

0.00

0.00%

27,000.00

27,000.00

100.00%

142,845.90

127,280.00

89.10%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

41,460.10

23,068.96

55.64%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

98,900.44

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

27,000.00

21.45%

155/0

426 Материјал
Негативне курсне
444 разлике

156/0

Порези,обавезне
482 таксе,казне и пенали

157/0

512 Машине и опрема

Глава 3.10 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Функц.кл. 160 опште јавне услуге
160

158/0

421 Трошкови путовања

159/0

423 Услуге по уговору

160/0

424 Специјализоване услуге
Текуће поправке и
425 одржавање

161/0
162/0

426 Материјал

163/0

Порези,обавезне
482 таксе,казне и пенали

164/0

512 Машине и опрема

0.00

0.00

165/0

541 Земљиште

0.00

0.00

Укупно за функ.кл. 160 опште јавне услуге

700,242.98

478,448.16

Укупно за главу 3.10 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

700,242.98

478,448.16

0.00%
0.00%
68.33%
68.33%

1,203,342.72

87.74%

1,203,342.72

87.74%

28,303,106.34

16,467,580.56

58.18%

3,000,000.00

0.00

0.00%

86,000,000.00

9,595,400.24

11.16%

117,303,106.34

26,062,980.80

22.22%

16,907,095.00

16,452,744.00

97.31%

0.00

0.00

0.00%

125,900.44

0.00

0.00

0.00%

125,900.44

27,000.00

21.45%

0.00

0.00

0.00%

762,322.35

762,322.35

100.00%

0.00

0.00

0.00%

762,322.35

762,322.35

100.00%

0.00

0.00

0.00%

25,296,893.66

25,296,893.66

100.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

25,296,893.66

25,296,893.66

100.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

Глава 3.11 ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Функц.кл. 360 Јавни ред и безбедност некласификовани на другом месту
Текуће поправке и
1,371,500.00
360 166/0
425 одржавање
Укупно за функц.кл. 360 Јавни ред и безбедност
некласификовани на другом месту

1,371,500.00

Функц.кл.560 Заштита животне средине некласификована на другом месту
560 167/0
167/1
168/0

421 Стални трошкови
Зграде и грађевински
425 објекти
Зграде и грађевински
511 објекти

Укупно за функц.кл.560 Заштита животне средине
некласификована на другом месту
Функц.кл. 620 развој заједнице
620

169/0

Плате,додаци и накнаде
411 запослених

144

Информатор о раду органа општине Лајковац
170/0

Социјални доприноси на
412 терет послодавца

171/0

413 Накнаде у натури
Социјална давања
414 запосленима
Накнаде трошкова за
415 запослене

172/0
173/0
174/0

Накнаде запосленима и
416 остали посебни расходи

175/0

421 Стални трошкови

176/0

422 Трошкови путовања

3,026,405.00

2,954,631.00

97.63%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

200,000.00

130,335.00

65.17%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

800,000.00

614,581.00

76.82%

0.00

0.00

0.00%

800,000.00

769,259.00

96.16%

475,000.00

348,298.00

73.33%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

1,140,000.00

1,038,267.00

91.08%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

42,942,000.00

39,509,325.22

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

48,000.00

9,484.62

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

5,541,097.46

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

1,500,000.00

654,342.00

43.62%

177/0

423 Услуге по уговору

5,998,500.00

178/0

424 Специјализоване услуге
Текуће поправке и
425 одржавање
Текуће поправке и
425 одржавање

4,720,000.00

4,623,135.74

92.01%
19.76%
92.37%
97.95%

19,845,039.20

10,168,886.13

51.24%

0.00

0.00

0.00%

10,954,960.80

7,283,824.60

66.49%

4,000,000.00

341,963.28

8.55%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

179/0
179/1
180/0

426 Материјал

14,582,408.47

11,304,167.23

0.00

0.00%

2,000,000.00

0.00

0.00%

441 Отплата домаћих камата
Остале дотације и
465 трансфери

100,000.00

0.00

77.52%
0.00%

0.00

181/0

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

65,000.00

60,498.00

93.07%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

183/0

Порези,обавезне
482 таксе,казне и пенали

845,000.00

579,742.84

68.61%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

184/0

Новчане казне и пенали
483 по решењу судова
Накнаде штета за
повреде или штету
насталу услед
елементарних непогода
484 или др.природних услуга
Накнаде штета за
повреде или штету
нанету од стране
485 државних органа
Зграде и грађевински
511 објекти
Зграде и грађевински
511 објекти

732,000.00

6,237,918.17

852.17%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

480,000.00

20,000.00

4.17%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

100,000.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

27,461,649.23

27,454,319.67

99.97%

0.00

0.00

0.00%

256,318,502.12

53,114,260.85

20.72%

186,053,600.00

73,308,986.41

39.40%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

731,000.00

321,659.98

44.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

331,252,696.90

201,020,040.75

60.68%

0.00

0.00

0.00%

271,573,462.92

61,821,686.45

182/0

185/0

186/0

187/0
188/0
189/0

512 Машине и опрема

Укупно за функц.кл. 620 развој заједнице
Укупно за главу 3.11 ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И
ИЗГРАДЊУ

449,927,303.24 228,286,364.27

50.74%

Глава 3.12 БУЏЕТСКИ ФОНД ПОЉОПРИВРЕДЕ
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0.00

0.00

0.00%

297,632,678.93

87,880,902.46

22.76%
29.53%
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Функц.кл. 421 Пољопривреда

421

190/0

190/1

Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
451 организацијама
Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
451 организацијама

Укупно за функц.кл 421 пољопривреда
Укупно за главу 3.12 БУЏЕТСКИ ФОНД
ПОЉОПРИВРЕДА

2,019,000.00

250,000.00

1,832,220.41

249,601.67

90.75%

2,081,822.08

91.75%

2,269,000.00

2,081,822.08

91.75%

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

1,230,640.00

990,685.95

80.50%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

99.84%

2,269,000.00

0.00

Глава 3.13 ФОНД ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА
Функц.кл. 950 Образовање које није дефинисано
810

191/0

421 Стални трошкови

20,000.00

1,000.00

192/0

423 Услуге по уговору

196,400.00

80,899.00

5.00%
41.19%

7,168,600.00

7,168,600.00

100.00%

7,385,000.00

7,250,499.00

98.18%

7,385,000.00

7,250,499.00

98.18%

Накнаде за социјалну
193/0
472 заштиту из буџета
Укупно за функц.кл. 950 Образовање које није
дефинисано
Укупно за главу 3.13 ФОНД ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ
СТУДЕНАТА
Глава 3.14 ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Функц. Кл. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту
Субвенције јавним
нефинансијским
194/0
18,450,000.00
967,129.60
предузећима и
950
451 организацијама
Субвенције приватним
195/0
5,000,000.00
1,570,590.88
454 предузећима
Дотације невладиним
196/0
481 организацијама
Укупно за функ.Кл. 950 Образовање које није
дефинисано
Укупно за главу 3.14 ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

5.24%
31.41%

600,000.00

299,844.50

49.97%

24,050,000.00

2,837,564.98

11.80%

24,050,000.00

2,837,564.98

11.80%

1,240,000.00

1,109,833.83

89.50%

1,222,400.00

1,222,347.17

100.00%

Глава 3.15 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Функ.кл. 160 -опште јавне услуге-дотције невладиним организацијама
160 197/0
198/0

Дотације невладиним
481 организацијама
Дотације невладиним
организацијама-ЦРВЕНИ
481 КРСТ
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Укупно за функ.кл.160 опште јавне услуге-дотције
невладиним организацијама

2,462,400.00

2,332,181.00

94.71%

2,541,037.35

2,527,512.96

99.47%

2,541,037.35

2,527,512.96

99.47%

20,656,100.00

20,455,018.75

99.03%

20,656,100.00

20,455,018.75

99.03%

25,659,537.35

25,314,712.71

98.66%

1,297,000.00

1,287,238.00

99.25%

1,297,000.00

1,287,238.00

99.25%

945,000.00

671,117.00

71.02%

945,000.00

671,117.00

71.02%

637,613.90

634,272.00

99.48%

1,230,640.00

990,685.95

80.50%

458,962.65

458,962.65

100.00%

458,962.65

458,962.65

100.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

1,689,602.65

1,449,648.60

85.80%

0.00

0.00

0.00%

30,000.00

20,210.00

67.37%

0.00

0.00

0.00%

30,000.00

20,210.00

67.37%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

310,753.01

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

310,753.01

0.00

0.00%

Функц.кл. 620 Развој заједнице

620

199/0

Дотације невладиним
481 организацијама

Укупно за функ.кл. 620 Развој заједнице
Функц.кл.810 Услуге спорта и рекреације

810

200/0

Дотације невладиним
481 организацијама

Укупно за функ.кл. 810 Услуге спорта и рекреације
Укупно за главу 3.15 Дотације невладиним
организацијама
Глава 3.16 ДРУГИ КОРИСНИЦИ
Функ.кл. 130 опште јавне услуге
130 201/0

Субвенције приватним
454 предузећима

Укупно за функц.кл. 130 Опште јавне услуге
Функц.кл. 330 Судови
330 202/0

Дотације невладиним
481 организацијама

Укупно за функц.кл. 330 Судови
Функц.кл. 412 Општи послови по питању рада
Субвенције јавним
нефинансијским
203/0
предузећима и
412
451 организацијама
Субвенције јавним
нефинансијским
205/2
предузећима и
451 организацијама
Укупно за функц.кл. 412 Општи послови по питању
рада
Функ.кл. 510 Управљање отпадом
Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
510 205/1
451 организацијама
Укупно за фун.кл. 510 Управљање отпадом

6,654,988.76

5,319,280.46

79.93%

7,292,602.66

5,953,552.46

81.64%

1,125,000.00

1,123,486.00

99.87%

1,125,000.00

1,123,486.00

99.87%

379,246.99

0.00

0.00%

379,246.99

0.00

0.00%

Функц.кл. 610 Стамбени развој
610

203/1

Субвенције приватним
454 предузећима

Укупно за функц. Кл. 610 Станбени развој
Функц.кл. 620 развој заједнице
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620 204/0

205/0

Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
451 организацијама
Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
451 организацијама

Укупно за функц.кл.620 Развој заједнице

12,000,000.00

12,000,000.00

100.00%

3,035,300.00

2,013,352.73

66.33%

15,035,300.00

14,013,352.73

93.20%

39,636,905.00

39,609,793.50

99.93%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

250,000.00

250,000.00

100.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

250,000.00

250,000.00

100.00%

Функц.кл. 630 Водоснабдевање

630

206/0

Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
451 организацијама

39,636,905.00

39,609,793.50

99.93%

385,955.00

369,920.29

95.85%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

385,955.00

369,920.29

95.85%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

830 208/0
451 ЈП РТВ ПРУГА
Укупно за функц.кл. 830 Услуге емитовања и
издавалаштва

11,675,517.24

11,567,373.90

99.07%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

11,675,517.24

11,567,373.90

99.07%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

Укупно за главу 3.16 ДРУГИ КОРИСНИЦИ

77,772,526.89

74,595,833.88

95.92%

0.00

0.00

0.00%

590,753.01

270,210.00

45.74%

Укупно за функц.кл. 630 Водоснабдевање
Функц.кл. 820 Услуге културе

820

Трансфери осталим
нивоима власти

207/0 463

Укупно за функц.кл. 820 Услуге културе
Функц.кл.830 Услуге емитовања и издавалаштва

Глава 3.17 ФОНД ЗА СОЛИДАРНУ СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ
Функц.кл. 620 Развој заједнице

620

209/0

421 Стални трошкови

50,000.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

210/0

423 Услуге по уговору

613,587.68

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

156,223.32

30,000.00

19.20%

210/1

426 Материјал
Зграде и грађевински
511 објекти

3,917.00

3,917.00

100.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

2,996,083.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

3,663,587.68

3,917.00

0.11%

0.00

0.00

0.00%

156,223.32

30,000.00

19.20%

3,663,587.68

3,917.00

0.11%

0.00

0.00

0.00%

156,223.32

30,000.00

19.20%

133,106.00

132,615.32

99.63%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

23,826.00

23,738.13

99.63%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

156,932.00

156,353.45

99.63%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

211/0

Укупно за функц.кл. 620 Развој заједнице
Укупно за главу 3.17 Фонд за солидарну стамбену
изградњу
Глава 3.18 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Функц.кл. 412 Општи послови по питању рада
412 212/0

Плате,додаци и накнаде
411 запослених

Социјални доприноси на
213/0
412 терет послодавца
Укупно за функц кл. 412 Општи послови по питању
рада
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Функц.кл. 473 Туризам
473

214/0

Плате,додаци и накнаде
411 запослених

967,508.00

958,221.62

99.04%

215/0

Социјални доприноси на
412 терет послодавца

173,184.00

171,521.65

99.04%

216/0

421 Стални трошкови

315,000.00

180,040.31

3,271,746.84

1,896,987.25

650,000.00

290,000.00

426 Материјал

32,500.00

25,110.00

57.16%
57.98%
44.62%
77.26%

220/0

Порези, обавезне таксе,
482 казне и пенали

15,615.00

0.00

0.00%

221/0

512 Машине и опрема

50,000.00

9,900.00

Укупно за функ.кл. 473 туризам

5,475,553.84

3,531,780.83

Укупно за главу 3.18 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

5,632,485.84

3,688,134.28

19.80%
64.50%
65.48%

14,628,801.00

13,843,967.70

94.64%

180,199.00

120,979.00

67.14%

14,809,000.00

13,964,946.70

94.30%
94.30%
70.59%
71.67%

217/0

423 Услуге по уговору

218/0

424 Специјализоване услуге

219/0

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

Глава 3.19 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Функц.кл.090 Социјална заштита
090 222/0
222/1

Накнаде за социјалну
472 заштиту из буџета
Трансфери осталим
463 нивоима власти

Укупно за функц.кл. 090 Социјална заштита

14,809,000.00

13,964,946.70

Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКА УПРАВА

967,040,886.38

682,598,231.27

Укупно за БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

1,012,037,251.11

725,329,229.70

Укупно за главу 3.19 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
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0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

12,005,465.00

9,056,178.20

75.43%

320,142,682.98

106,481,070.98

33.26%

12,005,465.00

9,056,178.20

75.43%

330,818,888.57

113,767,825.59

34.39%
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На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број: 54/2009 и 73/2010,
101/2010, 101/2011и 93/2012, 63/2013), 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 дана 25.12.2014. године, донела
ОДЛУКУ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
ЗА 2015. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Лајковац за 2015. годину ( у даљем тексту: буџет),
састоји се од:
I ОПШТИ ДЕО
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
750,371,200.00
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:

745,522,600.00

-буџетска средства(01+ 03)

690,703,000.00

-сопствени приходи(04+16)

11,086,000.00

-донације (06+07+08)
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

43,733,600.00
4,848,600.00

2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 903,250,200.00
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ, у чему:

586,921,200.00

-буџетска средства( 01+ 03)+13+15
-сопствени приходи(04+16)

576,305,600.00

-донације (08+ 07+06)
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
у чему
-текући буџетски издаци(01+03)+13
-издаци из сопствених прихода(04+16)

10,615,600.00
316,329,000.00
280,711,000.00

-донације (08+ 07+06)

35,618,000.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
152,879,000.00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
-
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152,879,000.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из ранијих година

161,379,000.00

Издаци за отплату главнице дуга

8,500,000.00

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

152,879,000.00

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима
Економска
План средстaва
ОПИС
класификација
буџета
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
750,371,200.00
1. Порески приходи(71 без714)
71-714
665,110,000.00
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне
добитке (осим самодоприноса)
711+770
317,750,000.00
1.2 Самодопринос
711180
1.3. Порез на имовину
713
29,800,000.00
1.4. Oстали порески приходи
716
14,000,000.00
2.Непорески приходи, у чему:
714,741,742,743,745
-поједине врсте накнада са одређеном
наменом (наменски приходи
-приходи од продаје добара и услуга (01 и 04)
742
3.Донације(744+733 из 07 и 06)
731+732
4.Трансфери(733 из 01)
733
Примања од продаје нефинансијске имовине
8
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1.Текући расходи
4
1.1. Расходи за запослене
41
1.2. Коришћење роба и услуга
42
1.3. Отплата камата
44
1.4. Субвенције
45
1.5. Социјална заштита из буџета
47
1.6. Остали расходи,у чему:
-средства резерви
48+49
-средства резерви
2. Трансфери
463+465
3.Издаци за набавку нефинансијске имовине
5
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
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303,560,000.00
282,700,000.00
13,216,000.00
36,133,600.00
31,063,000.00
4,848,600.00
903,250,200.00
586,921,200.00
147,026,844.00
220,655,817.00
6,527,081.00
60,205,000.00
27,020,000.00
42,810,841.00
4,194,339.00
82,675,617.00
316,329,000.00
-
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ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
61
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
611
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)

3

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

3

8,500,000.00

-

161,379,000.00

Члан 2.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од 152,879,000
динара обезбедиће се из пренетих неутрошених средстава из ранијих година-суфицита.
Члан 3.
Планирани приходи од:
-накнаде за заштиту и унапређење животне средине - ненаплаћена потраживања из 2014. године и пренета
неутрошена средства из 2014.године - у укупном износу од 180.225.000,00 динара усмеравају се за
реализацију Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине
Лајковац у 2015. години укључујући и пренете обавезе из 2014. године.
Члан 4.
Планирани приходи од:
-накнаде за коришћење минералних сировина- ненаплаћена потраживања из 2014. године и пренета
неутрошена средства из 2014.године у укупном износу од 216.000.000,00 усмеравају се за реализацију
Прогрaма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2015. годину укључујући и пренете обавезе из
2014. године .
Члан 5.
Приходи од:
- накнаде за уређење грађевинског земљишта
- приватизације
усмеравају се за реализацију програма ЈП „Дирекције за уређење и изградњу општине Лајковац“ Лајковац.
Члан 6.
Приходи од:
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-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 –МУП РС Полицијска
станица Лајковац
По Програму коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје који доноси Општинско веће.
Члан 7.
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 пресељење конака у износу од 34.765.000,00 динара
- за реализацију инвестиција ЈП „Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац“, Лајковац по
Уговору са РБ Колубара Лазаревац за финансирање доградње дечјег вртића пренета неутрошена средства у
износу од 34.500.000,00 динара –
- за исплату накнаде за сахрањивање умрлих из Малог Борка и Скобаља на нове локације по Уговору
са РБ Колубара Лазаревац - у износу од 1.000.000,00 динара.
Члан 8.
Приходи од текућих донација од међународних организација у корист нивоа општина-пренета неутрошена
средства у износу од 461.000,00 динара усмеравају се за реализацију EXCHANGE пројекта Качерски мед
по Споразуму са Општином Лазараевац и Љиг, а у износу од 459.600,00 усмеравају се за наставак
реализације EXCHANGE пројекта Културног центра Хаџи Рувим Лајковац-Примена добре праксе о
интеркултурном дијалогу и интеракцији између тражилаца азила и локалног становништва Културног
центра Хаџи Рувим Лајковац.
Члан 9.
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 2015. години.
-Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта усмеравају се за реализацију Програма развоја
шумарства.
Члан 10.
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 11.
.
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 12.
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Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015, 2016. и 2017. годину исказују се у
следећем прегледу:
ОПШТИ ДЕО -

ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Екон.
Опис
Клас. Редни број
1
2
3
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
По програму ЈП Дирекција за уређење и
511
1
изградњу општине Лајковац
Година почетка финансирања пројекта: 2015
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта:
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из осталих извора
По програму ЈП Дирекција за уређење и
511
2
изградњу општине Лајковац
Година почетка финансирања пројекта: 2015
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта:
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из осталих извора
По програму санације губитака воде у
мрежи регионалног водоводног система
451
3
Стубо Ровни
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта:
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из осталих извора

2014
4

Износ у хиљадама динара
2015
5
2,265
314,964
-

289,494

2016
6
-

157,750
131,744
-

13,235

-

9,335
3,900

2,265

12,235

2,265

7,235
5,000

-

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 13.
Средства буџета у износу од 700.937.600,00 динара и средства из осталих извора директних и
индиректних корисника средства буџета у износу од 210.812.600,00 динара, тј. укупна средства у износу од
911.750.200,00 динара распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:
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Позиција

Економ.
Класиф.

2
1.01

Функција

Глава

1
1

Програмска
Класиф.

Раздео
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4

3

6

7

0602
0602-0001
110
1/0
2/0
3/0
4/0
5/0

411
412
413
423
465
01

01

01

01

01

2

2.01
0602
0602-0001
110
6/0
7/0
8/0
9/0
10/0
11/0
12/0
13/0

411
412
413
414
415
422
423
465
01

01

01

01

01

Средства из
Средства из
буџета
осталих извора

Опис

8
9.00
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
1,150,000.00
Социјални доприноси на терет послодавца
210,000.00
Накнаде у натури
9,000.00
Услуге по уговору
4,403,500.00
Остале текуће донације и трансфери
150,000.00
Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
5,922,500.00
Функција 110:
5,922,500.00
Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Приходи из буџета
5,922,500.00
Свега за програмску активност 0602-0001:
5,922,500.00
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
5,922,500.00
Свега за Програм 15:
5,922,500.00
Извори финансирања за Главу 1.01:
Приходи из буџета
5,922,500.00
Свега за Главу 1.01:
5,922,500.00
Извори финансирања за Раздео 1:
Приходи из буџета
5,922,500.00
Свега за Раздео 01:
5,922,500.00

10.00

Укупна јавна
средства
11.00

1,150,000.00
210,000.00
9,000.00
4,403,500.00
150,000.00

0.00

5,922,500.00
5,922,500.00

0.00

5,922,500.00
5,922,500.00

0.00

5,922,500.00
5,922,500.00

0.00

5,922,500.00
5,922,500.00

0.00

5,922,500.00
5,922,500.00

ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
7,030,000.00
Социјални доприноси на терет послодавца
1,260,000.00
Накнаде у натури
54,000.00
Социјална давања запосленима
100,000.00
Накнаде за запослене
180,000.00
Трошкови путовања
80,000.00
Услуге по уговору
3,679,500.00
Остале текуће донације и трансфери
942,000.00
Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
13,325,500.00
Функција 110:
13,325,500.00
Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Приходи из буџета
13,325,500.00
Свега за програмску активност 0602-0001:
13,325,500.00

0.00

13,325,500.00
13,325,500.00

0.00

13,325,500.00
13,325,500.00

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:

13,325,500.00
13,325,500.00

0.00

13,325,500.00
13,325,500.00

Извори финансирања за Главу 2.01:
Приходи из буџета
Свега за Главу 2.01:

13,325,500.00
13,325,500.00

0.00

13,325,500.00
13,325,500.00

Извори финансирања за Раздео 2:
Приходи из буџета
Свега за Раздео 2:

13,325,500.00
13,325,500.00

0.00

13,325,500.00
13,325,500.00
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7,030,000.00
1,260,000.00
54,000.00
100,000.00
180,000.00
80,000.00
3,679,500.00
942,000.00
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3

3.01
1501
1501-0002
411
14/0

423
01

01

1501-0001
412
15/0

451

16/0

464

17/0

464
01

01

01

0101
0101-0001
421
18/0
19/0
20/0

423
423
424
01

01

0101-0002
421
21/0
22/0
23/0

424
451
451

24/0

451

25/0
26/0
27/0

451
451
481
01

01

0101-0003
422
28/0

424
01
13

01
13

ОПШ ТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Унапређење привредног амбијента
Општи економски и комерцијални послови
Услуге по уговору АРРОКО
Извори финансирања за функцију 411:
Приходи из буџета
Функција 411:
Извори финансирања за програмску активност 15010002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1501-0002:
Подршка постојећој привреди
Општи послови по питању рада
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама - за запошљавање у пољопривреди
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-јавни
радови
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурањаприправници
Извори финансирања за функцију 412:
Приходи из буџета
Функција 412:
Извори финансирања за програмску активност 15010001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1501-0001
Извори финансирања за Програм 3:
Приходи из буџета
Свега за Програм 3:
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Унапређење услова за пољопривредну делатност
Пољопривреда
Услуге по уговору-Спровођење програма
Услуге по уговору-сајам
Специјализоване услуге ПСС Ваљево
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Извори финансирања за Програмску активност 01010001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0101-0001:
Подстицаји пољопривредној производњи
Пољопривреда
Специјализоване услуге-вештачко осемењавање
Субвенције јавним финансијским институцијама-камате
Субвенције јавним финансијским институцијама-воће и поврће
Субвенције јавним финансијским институцијама-стакленици и
пластеници
Субвенције јавним финансијским институцијама-јагњад
Субвенције јавним финансијским институцијама-качерски мед
Дотације невладиним организацијама-пчелари
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Извори финансирања за Програмску активност 01010002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0101-0002:
Рурални развој
Шумарство
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 422:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 422:
Извори финансирања за Програмску активност 0101Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0101-0003:
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1,150,000.00

1,150,000.00

1,150,000.00
1,150,000.00

0.00

1,150,000.00
1,150,000.00

1,150,000.00
1,150,000.00

0.00

1,150,000.00
1,150,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

7,500,000.00

7,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

13,000,000.00
13,000,000.00

0.00

13,000,000.00
13,000,000.00

13,000,000.00
13,000,000.00

0.00

13,000,000.00
13,000,000.00

14,150,000.00
14,150,000.00

0.00

14,150,000.00
14,150,000.00

200,000.00
300,000.00
250,000.00

200,000.00
300,000.00
250,000.00

750,000.00
750,000.00

0.00

750,000.00
750,000.00

750,000.00
750,000.00

0.00

750,000.00
750,000.00

1,000,000.00
3,000,000.00
500,000.00

1,000,000.00
3,000,000.00
500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00
50,000.00
250,000.00

500,000.00
50,000.00
250,000.00

5,800,000.00
5,800,000.00

0.00

5,800,000.00
5,800,000.00

5,800,000.00
5,800,000.00

0.00

5,800,000.00
5,800,000.00

50,000.00

318,000.00

368,000.00

318,000.00
318,000.00

50,000.00
318,000.00
368,000.00

318,000.00
318,000.00

318,000.00
368,000.00

50,000.00
50,000.00
50,000.00
0.00
50,000.00

50,000.00

Информатор о раду органа општине Лајковац
0101-0020
122
29/0
30/0
31/0

411
412
423
15

15

01
13
15

0401
0401-0001
560
32/0

423
01

01

0401-0003
560
33/0
34/0

424
424
01

01

01

0701
0701-0020

Качерски мед
Економска помоћ преко међународних организација
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 122:
Неутрошена средства донација из претходних година
Функција 122:
Извори финансирања за Пројекат 0101-0020:
Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Пројекат 0101-0020:
Извори финансирања за Програм 5:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Програм 5:

22,000.00
4,000.00
435,000.00

22,000.00
4,000.00
435,000.00

0.00

461,000.00
461,000.00

461,000.00
461,000.00

0.00

461,000.00
461,000.00

461,000.00
461,000.00

318,000.00
461,000.00
779,000.00

6,600,000.00
318,000.00
461,000.00
7,379,000.00

6,600,000.00

6,600,000.00

ПРОГРАМ 6: ЗАШ ТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање заштитом животне средине и природних
вредности
Заштита животне средине некласификована на другом месту
Услуге по уговору
4,800,000.00
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
4,800,000.00
Функција 560:
4,800,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 04010001:
Приходи из буџета
4,800,000.00
Свега за Програмску активност 0401-0001:
4,800,000.00
Праћење квалитета елемената животне средине
Заштита животне средине некласификована на другом месту
Специјализоване услуге -мерење буке
Специјализоване услуге-мерење квалитета ваздуха
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за Програмску активност 04010003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0401-0003:
Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета
Свега за Програм 6:

4,800,000.00

0.00

4,800,000.00
4,800,000.00

0.00

4,800,000.00
4,800,000.00

300,000.00
350,000.00

300,000.00
350,000.00

650,000.00
650,000.00

0.00

650,000.00
650,000.00

650,000.00
650,000.00

0.00

650,000.00
650,000.00

5,450,000.00
5,450,000.00

0.00

5,450,000.00
5,450,000.00

1,850,000.00

2,495,000.00

4,345,000.00

2,495,000.00
2,495,000.00

1,850,000.00
2,495,000.00
4,345,000.00

2,495,000.00
2,495,000.00

1,850,000.00
2,495,000.00
4,345,000.00

2,495,000.00
2,495,000.00

1,850,000.00
2,495,000.00
4,345,000.00

ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Техничко опремање Полицијске управе
360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
35/0

463
01
13

01
13

01
13

2002
2002-0020
912
36/0

423
01

01

01

Трансфери осталим нивоима власт
Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 360:
Извори финансирања за пројекат 0701-0020:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 0701-0020:
Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 7:
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Превоз школске деце
Основно образовање
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
Функција 912:
Извори финансирања за пројекат 2001-0020:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2002-0020:
Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета
Свега за Програм 9:
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1,850,000.00
1,850,000.00
1,850,000.00
1,850,000.00
1,850,000.00
1,850,000.00

13,440,000.00

13,440,000.00

13,440,000.00
13,440,000.00

0.00

13,440,000.00
13,440,000.00

13,440,000.00
13,440,000.00

0.00

13,440,000.00
13,440,000.00

13,440,000.00
13,440,000.00

0.00

13,440,000.00
13,440,000.00

Информатор о раду органа општине Лајковац
0901
0901-0001
070
37/0

472
01

912
38/0

472
01

01

0901-0003
070
39/0

472
01
15

01
15

0901-0006
040
40/0

472
01

01

0901-0020
630
41/0

472

42/0

472
01

01

01
15

1801
1801-0020
760
43/0

472
01

01

01

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШ ТИТА
Социјалне помоћи
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета-помоћ у грађевинском
2,000,000.00
материјалу
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
2,000,000.00
Функција 070:
2,000,000.00
Основно образовање
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
Функција 912:
Извори финансирања за Програмску активност 09010001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0001:
Подршка социо-хуманитарним организацијама
Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из претходних година
Функција 070:
Извори финансирања за Програмску активност 09010003:
Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Програмску активност 0901-0003:
Дечја заштита
Породица и деца
Накнаде за социјалну заштиту из буџета-породиље
Извори финансирања за функцију 040:
Приходи из буџета
Функција 040:
Извори финансирања за Програмску активност 09010006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0006:
Субвенционисање цена комуналних услуга
Водоснабдевање
Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Субвенционисање цена
комуналних услуга
Накнаде за социјалну заштиту из буџета-интервентно
снабдевање водом
Извори финансирања за функцију 630:
Приходи из буџета
Функција 630:
Извори финансирања за Појекат 0901-0020:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0901-0020:
Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Програм 11:
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Вантелесна оплодња
Здравство некласификовано на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
Функција 760:
Извори финансирања за Пројекат 1801-0020:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1801-0020:
Извори финансирања за Програм 12:
Приходи из буџета
Свега за Програм 12:
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2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00
2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00
2,000,000.00

0.00

2,000,000.00
2,000,000.00

4,000,000.00
4,000,000.00

0.00

4,000,000.00
4,000,000.00

850,000.00

5,630,000.00

6,480,000.00

5,630,000.00
5,630,000.00

850,000.00
5,630,000.00
6,480,000.00

5,630,000.00
5,630,000.00

850,000.00
5,630,000.00
6,480,000.00

850,000.00
850,000.00

850,000.00
850,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00
5,000,000.00

0.00

5,000,000.00
5,000,000.00

5,000,000.00
5,000,000.00

0.00

5,000,000.00
5,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

500,000.00

500,000.00

1,500,000.00
1,500,000.00

0.00

1,500,000.00
1,500,000.00

1,500,000.00
1,500,000.00

0.00

1,500,000.00
1,500,000.00

5,630,000.00
5,630,000.00

11,350,000.00
5,630,000.00
16,980,000.00

11,350,000.00
11,350,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00
2,000,000.00

0.00

2,000,000.00
2,000,000.00

2,000,000.00
2,000,000.00

0.00

2,000,000.00
2,000,000.00

2,000,000.00
2,000,000.00

0.00

2,000,000.00
2,000,000.00

Информатор о раду органа општине Лајковац
0602
0602-0001
130
44/0
45/0
46/0
47/0
48/0
49/0
50/0
51/0
52/0
53/0
54/0
55/0
56/0
57/0
58/0
59/0
60/0

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
444
465
472
482
483

61/0

485

62/0
63/0
64/0

512
515
541
01
03

160
65/0
66/0

499
499
01

320
67/0
68/0

424
463
01

510
69/0

423
01

560
70/0
71/0

423
481
01

840
72/0

481
01

940
73/0

472
01

01
03

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Опште јавне услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Функција 130:
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Текућа резерва
Стална резерва
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Функција 160:
Услуге противпожарне заштите
Специјализоване услуге-стрелци
Текући трансфери осталим нивоима власти-ракете
Извори финансирања за функцију 320:
Приходи из буџета
Функција 320:
Управљање отпадом
Услуге по уговору-уклањање угинулих животиња
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Услуге по уговору-дезинсекција
Дотације невладиним организацијама-по конкурсу
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Верске и остале услуге заједнице
Дотације невладиним организацијама-политичке странке
Извори финансирања за функцију 840:
Приходи из буџета
Функција 840:
Високо образовање
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 940:
Приходи из буџета
Функција 940:
Извори финансирања за Програмску активност 06020001:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Свега за Програмску активност 0602-0001:
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45,879,650.00
8,214,278.00
400,000.00
1,675,000.00
1,000,000.00
270,000.00
9,775,000.00
595,000.00
4,607,000.00
4,412,000.00
1,935,000.00
6,380,000.00
8,000.00
5,610,000.00
40,000.00
900,000.00
400,000.00

2,000,000.00

45,879,650.00
8,214,278.00
400,000.00
3,675,000.00
1,000,000.00
270,000.00
9,775,000.00
595,000.00
4,607,000.00
4,412,000.00
1,935,000.00
6,380,000.00
8,000.00
5,610,000.00
40,000.00
900,000.00
400,000.00

9,000,000.00

9,000,000.00

300,000.00
250,000.00
1,300,000.00

300,000.00
250,000.00
1,300,000.00

102,950,928.00
102,950,928.00

2,000,000.00
2,000,000.00

3,194,339.00
1,000,000.00
4,194,339.00
4,194,339.00

3,194,339.00
1,000,000.00

0.00

500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

465,234.00
465,234.00

7,000,000.00

0.00

7,000,000.00
7,000,000.00

2,000,000.00
2,000,000.00

117,410,501.00
2,000,000.00
119,410,501.00

117,410,501.00
117,410,501.00

900,000.00
900,000.00

465,234.00

7,000,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00

400,000.00
400,000.00

400,000.00
500,000.00

465,234.00
465,234.00
465,234.00

1,500,000.00
1,500,000.00

400,000.00

400,000.00
500,000.00
900,000.00
900,000.00

4,194,339.00
4,194,339.00

500,000.00
1,000,000.00

400,000.00
400,000.00
400,000.00

102,950,928.00
2,000,000.00
104,950,928.00

Информатор о раду органа општине Лајковац
0602-0003
170
74/0
75/0
76/0

441
444
611
01

01

0602-0006
421
77/0

423
01

560
78/0

423
01

830
79/0

423
01

01

0602-0007
860
80/0
81/0

423
426
01

01

0602-0020
660
82/0

472
08

08

01
03
08

Управљање јавним дугом
Управљање јавним дугом
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за функцију 170:
Приходи из буџета
Функција 170:
Извори финансирања за Програмску активност 06020003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0003:

2,500,000.00
4,000,000.00
8,500,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00

0.00

15,000,000.00
15,000,000.00

15,000,000.00
15,000,000.00

0.00

15,000,000.00
15,000,000.00

Информисање
Пољопривреда
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:

50,000.00
50,000.00
50,000.00

Заштита животне средине некласификована на другом месту
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Услуге емитовања и издаваштва
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 830:
Приходи из буџета
Функција 830:
Извори финансирања за Програмску активност 06020006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0006:
Канцеларија за младе
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на
другом месту
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета
Функција 860:
Извори финансирања за Програмску активност 06020007:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0007:
Трошкови сахрањивања из Малог Борка и Скобаља
Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту
Накннаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 660:
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Функција 660:
Извори финансирања за Пројекат 0602-0020:
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за Пројекат 0602-0020:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за Програм 15:
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2,500,000.00
4,000,000.00
8,500,000.00

50,000.00

0.00

500,000.00
500,000.00
500,000.00

50,000.00
50,000.00

500,000.00

0.00

4,000,000.00

500,000.00
500,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00
4,000,000.00

0.00

4,000,000.00
4,000,000.00

4,550,000.00
4,550,000.00

0.00

4,550,000.00
4,550,000.00

300,000.00
70,000.00

300,000.00
70,000.00

370,000.00
370,000.00

0.00

370,000.00
370,000.00

370,000.00
370,000.00

0.00

370,000.00
370,000.00

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00
1,000,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00

0.00

1,000,000.00
1,000,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00

2,000,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00

137,330,501.00
2,000,000.00
1,000,000.00
140,330,501.00

137,330,501.00

137,330,501.00

Информатор о раду органа општине Лајковац
01
03
08
13
15

3

3.02
0601
0601-0001
630
83/0

451
01

01
0601-0014
660
84/0

451
01

01

0601-0020
510
85/0

451
01

01

0601-0021
630
86/0

451
01
13

01
13

01
13

0101
0101-0002
421
87/0

451
01

01

0101-0021
421
88/0

451
01

Извори финансирања за Главу 3.0 1:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Главу 3.01:

192,170,501.00

192,170,501.00

КОРИСНИЦИ, СУБВЕНЦИЈА ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Водоснабдевање
Водоснабдевање
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
27,000,000.00
организацијама -ЈП "Градска чистоћа"
Извори финансирања за функцију 630:
Приходи из буџета
27,000,000.00
Функција 630:
27,000,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 06010001:
Приходи из буџета
27,000,000.00
Свега за Програмску активност 0601-0001:
27,000,000.00
Остале комуналне услуге
Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
5,445,000.00
организацијама -ЈП "Лајковац услуге"
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета
5,445,000.00
Функција 660:
5,445,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 06010014:
Приходи из буџета
5,445,000.00
Свега за Програмску активност 0601-0014:
5,445,000.00
Набавка судова за одлагање отпада
Управљање отпадом
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за Пројекат 0601-0020:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0601-0020:
Стубо Ровни-смањење губитка воде у мрежи
Водоснабдевање
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама -Стубо Ровни
Извори финансирања за функцију 630:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 630:
Извори финансирања за Пројекат 0601-0021:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0601-0021:
Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Подстицаји пољопривредној производњи
Пољопривреда
Субвенције јавним финансијским институцијама
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Извори финансирања за Програмску активност 01010002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0101-0002:
Изложба крава
Пољопривреда
Субвенције јавним нефинансијским институцијама
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
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2,000,000.00
1,000,000.00
2,813,000.00
6,091,000.00
11,904,000.00

192,170,501.00
2,000,000.00
1,000,000.00
2,813,000.00
6,091,000.00
204,074,501.00

27,000,000.00

0.00

27,000,000.00
27,000,000.00

0.00

27,000,000.00
27,000,000.00

5,445,000.00

0.00

5,445,000.00
5,445,000.00

0.00

5,445,000.00
5,445,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00

0.00

1,000,000.00
1,000,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00

0.00

1,000,000.00
1,000,000.00

7,235,000.00

5,000,000.00

12,235,000.00

5,000,000.00
5,000,000.00

7,235,000.00
5,000,000.00
12,235,000.00

5,000,000.00
5,000,000.00

7,235,000.00
5,000,000.00
12,235,000.00

0.00
5,000,000.00
5,000,000.00

40,680,000.00
5,000,000.00
45,680,000.00

7,235,000.00
7,235,000.00
7,235,000.00
7,235,000.00
40,680,000.00
40,680,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00
100,000.00

0.00

100,000.00
100,000.00

100,000.00
100,000.00

0.00

100,000.00
100,000.00

1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00

1,300,000.00

0.00

1,300,000.00
1,300,000.00

Информатор о раду органа општине Лајковац
01

01

0401
0401-0020
510
89/0

451
01

01

0401-0021
510
90/0

464
01

01

01

2002
2002-0001
912
91/0

463
01

01

2002-0021
560
92/0

463
01

01

01

2003
2003-0001
920
93/0

463
01

01

01

Извори финансирања за Пројекат 0101-0021:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0101-0021:
Извори финансирања за Програм 5:
Приходи из буџета
Свега за Програм 5:
ПРОГРАМ 6: ЗАШ ТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Регионална депонија "Еко Тамнава"
Управљање отпадом
Субвенције јавним нефинансијским институцијама
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за Пројекат 0401-0020:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0401-0020:
Сакупљање и одвожење медицинског отпада
Управљање отпадом
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом
здравља
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за Пројекат 0401-0021:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0401-0021:
Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета
Свега за Програм 6:
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање основних школа
Основно образовање
Текући трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
Функција 912:
Извори финансирања за програмску активност 20020001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2002-0001:
"Еко кутак"
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Текући трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за пројекат 2001-0021:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2002-0021:
Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета
Свега за Програм 9:
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање средњих школа
Средње образовање
Текући трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета
Функција 920:
Извори финансирања за програмску активност 20030001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2003-0001:
Извори финансирања за Програм 10:
Приходи из буџета
Свега за Програм 10:
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1,300,000.00
1,300,000.00

0.00

1,300,000.00
1,300,000.00

1,400,000.00
1,400,000.00

0.00

1,400,000.00
1,400,000.00

675,000.00

675,000.00

675,000.00
675,000.00

0.00

675,000.00
675,000.00

675,000.00
675,000.00

0.00

675,000.00
675,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00
350,000.00

0.00

350,000.00
350,000.00

350,000.00
350,000.00

0.00

350,000.00
350,000.00

1,025,000.00
1,025,000.00

0.00

1,025,000.00
1,025,000.00

18,633,737.00

18,633,737.00

18,633,737.00
18,633,737.00

0.00

18,633,737.00
18,633,737.00

18,633,737.00
18,633,737.00

0.00

18,633,737.00
18,633,737.00

460,000.00

460,000.00

460,000.00
460,000.00

0.00

460,000.00
460,000.00

460,000.00
460,000.00

0.00

460,000.00
460,000.00

19,093,737.00
19,093,737.00

0.00

19,093,737.00
19,093,737.00

8,493,000.00

8,493,000.00

8,493,000.00
8,493,000.00

0.00

8,493,000.00
8,493,000.00

8,493,000.00
8,493,000.00

0.00

8,493,000.00
8,493,000.00

8,493,000.00
8,493,000.00

0.00

8,493,000.00
8,493,000.00

Информатор о раду органа општине Лајковац
0901
0901-0001
070
94/0
95/0

463
463
01

01

0901-0005
090
96/0

481
01

01

0901-0021
070
97/0

463
01

01

0901-0022
070
98/0

463
01

01

01

1801
1801-0001
760
99/0

464

100/0

464
01

01

1801-0021
760
101/0

464
01

01

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШ ТИТА
Социјалне помоћи
Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту
Трансфери осталим нивоима власти-Центар за соц.рад
Трансфери осталим нивоима власти-помоћи
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Функција 070:
Извори финансирања за Програмску активност 09010001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0001:

Активности Црвеног крста
Социјална заштита некласификована на другом месту
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за Програмску активност 09010005:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0005:
Ђачка кухиња
Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту
Трансфери осталим нивоима власти-ЦЗСР
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Функција 070:
Извори финансирања за Појекат 0901-0021:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0901-0021:
Једнократна помоћ пензионерима
Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту
Трансфери осталим нивоима власти-ЦЗСР
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Функција 070:
Извори финансирања за Појекат 0901-0022:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0901-0022:
Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета
Свега за Програм 11:
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Функционисање установа примарне здравствене
заштите
Здравство некласификовано на другом месту
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурањатекуће поправке и одржавање
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурањаопрема
Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
Функција 760:
Извори финансирања за Програмску активност 18010001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1801-0001:
Унапређење квалитета здравствене заштите на
територији општине Лајковац
Здравство некласификовано на другом месту
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
Функција 760:
Извори финансирања за Пројекат 1801-0021:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1801-0021:
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180,000.00
5,000,000.00

180,000.00
5,000,000.00

5,180,000.00
5,180,000.00

0.00

5,180,000.00
5,180,000.00

5,180,000.00
5,180,000.00

0.00

5,180,000.00
5,180,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00
1,100,000.00

0.00

1,100,000.00
1,100,000.00

1,100,000.00
1,100,000.00

0.00

1,100,000.00
1,100,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00

0.00

1,000,000.00
1,000,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00

0.00

1,000,000.00
1,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00
6,000,000.00

0.00

6,000,000.00
6,000,000.00

6,000,000.00
6,000,000.00

0.00

6,000,000.00
6,000,000.00

13,280,000.00
13,280,000.00

0.00

13,280,000.00
13,280,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

170,000.00

170,000.00

1,170,000.00
1,170,000.00

0.00

1,170,000.00
1,170,000.00

1,170,000.00
1,170,000.00

0.00

1,170,000.00
1,170,000.00

12,600,000.00

12,600,000.00

12,600,000.00
12,600,000.00

0.00

12,600,000.00
12,600,000.00

12,600,000.00
12,600,000.00

0.00

12,600,000.00
12,600,000.00

Информатор о раду органа општине Лајковац
01

1201
1201-0001
820
102/0

463
01

840

Извори финансирања за Програм 12:
Приходи из буџета
Свега за Програм 12:

13,770,000.00
13,770,000.00

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Функционисање локалних установа културе
Услуге културе
Текући трансфери осталим нивоима власти-Историјски архив
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:

0.00

459,940.00
459,940.00
459,940.00

13,770,000.00
13,770,000.00

459,940.00

0.00

459,940.00
459,940.00

Верске и остале услуге заједнице
103/0

481

104/0

481

105/0

481
01

01

01

Дотације невладиним организацијама за пројекте по конкурсу
Дотације невладиним организацијама-по конкурсу верске
заједнице
Дотације невладиним организацијама-за инвестиције
Извори финансирања за функцију 840:
Приходи из буџета
Функција 840:
Извори финансирања за програмску активност 12010001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1201-0001:
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Свега за Програм 13:

1301

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001

Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
810
106/0

481
01

01

01

0602
0602-0004
330
107/0

481
01

01

0602-0006
830
108/0

451
01

01

01

01
13

Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност 13010001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1301-0001:
Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Свега за Програм 14:
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Општинско јавно правобранилаштво
Судови
Дотације невладиним организацијама-Заједничко јавно
правобранилаштв
Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Функција 330:
Извори финансирања за Програмску активност 06020004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0004:
Информисање
Услуге информисања и штампања
Субвенције јавним нефинансијским предузећима- РТВ Пруга
Извори финансирања за функцију830:
Приходи из буџета
Функција 830:
Извори финансирања за Програмску активност 06020006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0006:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Главу 3.02:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 3.02:
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700,000.00

700,000.00

300,000.00

300,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

2,000,000.00
2,000,000.00

0.00

2,000,000.00
2,000,000.00

2,459,940.00
2,459,940.00

0.00

2,459,940.00
2,459,940.00

2,459,940.00
2,459,940.00

0.00

2,459,940.00
2,459,940.00

20,500,000.00

20,500,000.00

20,500,000.00
20,500,000.00

0.00

20,500,000.00
20,500,000.00

20,500,000.00
20,500,000.00

0.00

20,500,000.00
20,500,000.00

20,500,000.00
20,500,000.00

0.00

20,500,000.00
20,500,000.00

856,500.00

856,500.00

856,500.00
856,500.00

0.00

856,500.00
856,500.00

856,500.00
856,500.00

0.00

856,500.00
856,500.00

4,900,000.00

4,900,000.00

4,900,000.00
4,900,000.00

0.00

4,900,000.00
4,900,000.00

4,900,000.00
4,900,000.00

0.00

4,900,000.00
4,900,000.00

5,756,500.00
5,756,500.00

0.00

5,756,500.00
5,756,500.00

0.00
5,000,000.00
5,000,000.00

126,458,177.00
5,000,000.00
131,458,177.00

126,458,177.00
126,458,177.00

Информатор о раду органа општине Лајковац
3

03
0602
0602-0002
160
109/0
110/0
111/0
112/0
113/0
114/0

421
423
424
425
426
482
01

01

01

01

3

3.04
1502
1502-0001
473
115/0
116/0
117/0
118/0
119/0
120/0
121/0

411
412
421
423
425
465
482
01

01

1502-0002
473
122/0
123/0
124/0

423
424
426
01

01

01

01

3

3.05
1101
1101-0002
610
125/0
126/0
127/0

421
423
511
01

01

01

01

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Месне заједнице
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Извори финансирања за функцију160:
Приходи из буџета
Функција 160:
Извори финансирања за Програмску активност 15020002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0002:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Главу 3.03:
Приходи из буџета
Свега за Главу 3.03:
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Управљањем развојем туризма
Туризам
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Функција 473:
Извори финансирања за Програмску активност 15020001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1502-0001:
Туристичка промоција
Туризам
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Функција 473:
Извори финансирања за Програмску активност 15020002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1502-0002:
Извори финансирања за Програм 4:
Приходи из буџета
Свега за Програм 4:
Извори финансирања за Главу 3.04:
Приходи из буџета
Свега за Главу 3.04:

383,248.00
17,555.00
10,685.00
30,000.00
155,744.00
32,768.00
630,000.00
630,000.00

0.00

630,000.00
630,000.00

630,000.00
630,000.00

0.00

630,000.00
630,000.00

630,000.00
630,000.00

0.00

630,000.00
630,000.00

630,000.00
630,000.00

0.00

630,000.00
630,000.00

Извори финансирања за Главу 3.05:
Приходи из буџета
Свега за Главу 3.05:
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877,500.00
157,500.00
265,000.00
853,365.00
10,000.00
115,000.00
15,000.00

877,500.00
157,500.00
265,000.00
853,365.00
10,000.00
115,000.00
15,000.00
2,293,365.00
2,293,365.00

0.00

2,293,365.00
2,293,365.00

2,293,365.00
2,293,365.00

0.00

2,293,365.00
2,293,365.00

300,000.00
255,000.00
40,000.00

300,000.00
255,000.00
40,000.00

595,000.00
595,000.00

0.00

595,000.00
595,000.00

595,000.00
595,000.00

0.00

595,000.00
595,000.00

2,888,365.00
2,888,365.00

0.00

2,888,365.00
2,888,365.00

2,888,365.00
2,888,365.00

0.00

2,888,365.00
2,888,365.00

ФОНД ЗА СОЛИДАРНУ СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ
ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Уређивање грађевинског земљишта
Стамбени развој
Стални трошкови
50,000.00
Услуге по уговору
700,000.00
Зграде и грађевински објекти
3,300,000.00
Извори финансирања за функцију 610:
Приходи из буџета
4,050,000.00
Функција 610:
4,050,000.00
Извори финансирања за програмску активност 11010002:
Приходи из буџета
4,050,000.00
Свега за програмску активност 1101-0002:
4,050,000.00
Извори финансирања за Програм 1:
Приходи из буџета
Свега за Програм 1:

383,248.00
17,555.00
10,685.00
30,000.00
155,744.00
32,768.00

50,000.00
700,000.00
3,300,000.00

0.00

4,050,000.00
4,050,000.00

0.00

4,050,000.00
4,050,000.00

4,050,000.00
4,050,000.00

0.00

4,050,000.00
4,050,000.00

4,050,000.00
4,050,000.00

0.00

4,050,000.00
4,050,000.00

Информатор о раду органа општине Лајковац
3

3.06
1101
1101-0002
620
128/0
129/0
130/0
131/0
132/0
133/0
134/0
135/0
136/0
137/0
138/0
139/0
140/0
141/0
142/0
143/0

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
441
465
482
483

144/0

484

145/0

485

146/0
147/0
148/0

511
512
515
01

01
02
03

01
03

0601
0601-0002
520
149/0
150/0
151/0

423
425
425
13

13

0601-0003
510
152/0
153/0

421
425
01

01

0601-0009
510
154/0

421
01
13

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШ ТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Уређивање грађевинског земљишта
Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
14,170,000.00
Социјални доприноси на терет послодавца
2,537,000.00
Накнаде у натури
0.00
Социјална давања запосленима
578,000.00
Накнаде трошкова за запослене
500,000.00
Награде запосленима и остали посебни расходи
500,000.00
1,400,000.00
Стални трошкови
Трошкови путовања
0.00
Услуге по уговору
1,350,000.00
Специјализоване услуге
48,000.00
Текуће поправке и одржавање
200,000.00
Материјал
670,000.00
Отплата домаћих камата
0.00
Остале донације, дотације и трансфери
1,860,000.00
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
250,000.00
Новчане казне и пенали по решењу судова
987,000.00
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
0.00
елементарних непогода или других природних узрока
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
1,200,000.00
државних органа
Зграде и грађевински објекти
200,000.00
Машине и опрема
350,000.00
0.00
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
26,800,000.00
Функција 620:
26,800,000.00
Извори финансирања за програмску активност 11010002:
Приходи из буџета
26,800,000.00
Трансфери између корисника на истом нивоу
Социјални доприноси
Свега за програмску активност 1101-0002:
26,800,000.00
Извори финансирања за Програм 1:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Свега за Програм 1:

Одржавање депонија
Управљање отпадом
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 06010003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0003:
Уређење и одржавање зеленила
Управљање отпадом
Стални трошкови
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:
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0.00
1,200,000.00
200,000.00
350,000.00
0.00
500,000.00
500,000.00

27,300,000.00
27,300,000.00

500,000.00
500,000.00

26,800,000.00
0.00
500,000.00
27,300,000.00

0.00
500,000.00
500,000.00

26,800,000.00
500,000.00
27,300,000.00

150,000.00
9,850,000.00
3,000,000.00

150,000.00
9,850,000.00
3,000,000.00

0.00

13,000,000.00
13,000,000.00

13,000,000.00
13,000,000.00

0.00

13,000,000.00
13,000,000.00

13,000,000.00
13,000,000.00

26,800,000.00
0.00
26,800,000.00

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Управљање отпадним водама
Управљање отпадним водама
Услуге по уговору-чишћење канала
Текуће поправке и одржавање-чишћење канала
Текуће поправке и одржавање-прочишћавање канализације
Извори финансирања за функцију 520:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 520:
Извори финансирања за програмску активност 06010002:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0002:

500,000.00

14,170,000.00
2,537,000.00
0.00
1,078,000.00
500,000.00
500,000.00
1,400,000.00
0.00
1,350,000.00
48,000.00
200,000.00
670,000.00
0.00
1,860,000.00
250,000.00
987,000.00

500,000.00
2,500,000.00

500,000.00
2,500,000.00

3,000,000.00
3,000,000.00

0.00

3,000,000.00
3,000,000.00

3,000,000.00
3,000,000.00

0.00

3,000,000.00
3,000,000.00

18,115,000.00

24,885,000.00

43,000,000.00

24,885,000.00
24,885,000.00

18,115,000.00
24,885,000.00
43,000,000.00

18,115,000.00
18,115,000.00

Информатор о раду органа општине Лајковац
Извори финансирања за програмску активност 06010009:
01
13

0601-0010
640
155/0
156/0
157/0

421
425
426
01
13

01
13

0601-0022
520
158/0

511
13

13

0601-0023
520
159/0

511
13

13

0601-0024
520
160/0

511
13

13

0601-0025
520
161/0

511
13

13

0601-0026
520
162/0

511
13

13

0601-0027
520
163/0

511
13

13

18,115,000.00
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0009:
Јавна расвета
Улична расвета
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Извори финансирања за функцију 640:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 640:
Извори финансирања за програмску активност 06010010:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0010:

18,115,000.00

24,885,000.00
24,885,000.00

18,115,000.00
24,885,000.00
43,000,000.00

14,880,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00

5,120,000.00
0.00
0.00

20,000,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00

5,120,000.00
5,120,000.00

20,380,000.00
5,120,000.00
25,500,000.00

5,120,000.00
5,120,000.00

20,380,000.00
5,120,000.00
25,500,000.00

160,000.00

160,000.00

160,000.00
160,000.00

160,000.00
160,000.00

160,000.00
160,000.00

160,000.00
160,000.00

20,380,000.00
20,380,000.00

20,380,000.00
20,380,000.00

Израда главног пројекта кишне и фекалне канализације улица: 1300 каплара
Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 520:
0.00
Извори финансирања за Пројекат 0601-0022:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0601-0022:
0.00

Израда главног пројекта реконструкције улице Војводе Степе са кишном и фекалном канализацијом
Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
225,000.00
225,000.00
Извори финансирања за функцију 520:
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:
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
Израда главног пројекта кишне и фекалне канализације улица Вуке и Пуће Милијановић
Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
500,000.00
Извори финансирања за функцију 520:
500,000.00
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 520:
0.00
500,000.00
Извори финансирања за Пројекат 0601-0024:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
500,000.00
Свега за Пројекат 0601-0024:
0.00
500,000.00
Израда главног пројекта улице Мајора Гавриловића са кишном канализацијом л=550м
Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
275,000.00
Извори финансирања за функцију 520:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
275,000.00
Функција 520:
0.00
275,000.00
Извори финансирања за Пројекат 0601-0025:
275,000.00
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0601-0025:
0.00
275,000.00

500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00

275,000.00
275,000.00
275,000.00
275,000.00
275,000.00

Израда главног пројекта улице Носилаца албанске споменице са кишном и фекалном канализацијом
Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
180,000.00
180,000.00
Извори финансирања за функцију 520:
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:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
180,000.00
180,000.00
0.00
180,000.00
180,000.00
Свега за Пројекат 0601-0026:
Изградња кишне канализације у улици Војислава Илића Л=600м
Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 520:
Извори финансирања за Пројекат 0601-0027:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0601-0027:
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11,000,000.00

11,000,000.00

0.00

11,000,000.00
11,000,000.00

11,000,000.00
11,000,000.00

0.00

11,000,000.00
11,000,000.00

11,000,000.00
11,000,000.00

Информатор о раду органа општине Лајковац
0601-0028
520
164/0

511
13

13

0601-0029
520
165/0

511
13

13

0601-0030
520
166/0

511
13

13

Изградња кишне канализације у улици Војводе Миленка
Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 520:
Извори финансирања за Пројекат 0601-0028:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0601-0028:

4,000,000.00

4,000,000.00

0.00

4,000,000.00
4,000,000.00

4,000,000.00
4,000,000.00

0.00

4,000,000.00
4,000,000.00

4,000,000.00
4,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00
7,000,000.00

7,000,000.00
7,000,000.00

7,000,000.00
7,000,000.00

7,000,000.00
7,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

0.00

4,000,000.00
4,000,000.00

4,000,000.00
4,000,000.00

0.00

4,000,000.00
4,000,000.00

4,000,000.00
4,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

7,000,000.00
7,000,000.00

7,000,000.00
7,000,000.00

0.00

7,000,000.00
7,000,000.00

7,000,000.00
7,000,000.00

800,000.00

800,000.00

0.00

800,000.00
800,000.00

800,000.00
800,000.00

0.00

800,000.00
800,000.00

800,000.00
800,000.00

Изградња кишне канализације у улици Надежде Петровић, Л=500м
Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
0.00
Извори финансирања за функцију 520:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 520:
0.00
Извори финансирања за Пројекат 0601-0029:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0601-0029:
0.00
Изградња кишне канализације у Хајдучкој уилици, Л=300м
Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 520:
Извори финансирања за Пројекат 0601-0030:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0601-0030:
Изградња кишне и фекалне канализације на територији
општине Лајковац ( ул. Извиђачка, Мокрањчева, Бранка

0601-0031
520
167/0

511
13

13

Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 520:
Извори финансирања за Пројекат 0601-0031:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0601-0031:
Изградња фекалне канализације у улици Војводе Путника Л=100м

0601-0032
520
168/0

511
13

13

Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 520:
Извори финансирања за Пројекат 0601-0032:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0601-0032:

Изградња фекалне канализације у улици Војводе Мишића (Пепељевачке рампе до пбкелта "Енмон"

0601-0033
520
169/0

511
13

13

Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 520:
Извори финансирања за Пројекат 0601-0033:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0601-0033:

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00
5,000,000.00

5,000,000.00
5,000,000.00

0.00

5,000,000.00
5,000,000.00

5,000,000.00
5,000,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00
1,200,000.00

1,200,000.00
1,200,000.00

0.00

1,200,000.00
1,200,000.00

1,200,000.00
1,200,000.00

Изградња фекалне канализације у улици Мише Миловановића, Л=200м

0601-0034
520
170/0

511
13

13

Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 520:
Извори финансирања за Пројекат 0601-0034:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0601-0034:

168

Информатор о раду органа општине Лајковац
Изградња фекалне канализације у делу Лајковца лево од улице Петра Бојовића Л=800м

0601-0035
520
171/0

511
13

13

Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 520:
Извори финансирања за Пројекат 0601-0035:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0601-0035:

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00
5,000,000.00

5,000,000.00
5,000,000.00

0.00

5,000,000.00
5,000,000.00

5,000,000.00
5,000,000.00

11,500,000.00

15,000,000.00

11,500,000.00
11,500,000.00

3,500,000.00
11,500,000.00
15,000,000.00

11,500,000.00
11,500,000.00

3,500,000.00
11,500,000.00
15,000,000.00

Изградња кишног колектора Пепељевачка рампа до Јолића воденица

0601-0036
520
172/0

511
01
13

01
13

Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 520:
Извори финансирања за Пројекат 0601-0036:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0601-0036:

3,500,000.00
3,500,000.00
3,500,000.00
3,500,000.00
3,500,000.00

Зацељивање отвореног колектора ( канала 1) и прикључење на градску канализациону мрежу

0601-0037
520
173/0

511
13

13

Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 520:
Извори финансирања за Пројекат 0601-0037:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0601-0037:

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00
2,000,000.00

2,000,000.00
2,000,000.00

0.00

2,000,000.00
2,000,000.00

2,000,000.00
2,000,000.00

Погон за пречишћавање отпадних вода реконструкција

0601-0038
520
174/0

511
01

01

Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета
Функција 520:
Извори финансирања за Пројекат 0601-0038:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0601-0038:

7,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00
7,000,000.00

0.00

7,000,000.00
7,000,000.00

7,000,000.00
7,000,000.00

0.00

7,000,000.00
7,000,000.00

Реконструкција водоводне мреже са заменом азбестних
цеви у улици Војводе Мишића, од Цвијићеве улице до
0601-0039
560
175/0

511
01

01

објекта некадашње "Дрине"
Заштита животне средине некласификована на другом месту
Зграде и грађевински објекти
9,000,000.00
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
9,000,000.00
Функција 560:
9,000,000.00
Извори финансирања за Пројекат 0601-0039:
Приходи из буџета
9,000,000.00
Свега за Пројекат 0601-0039:
9,000,000.00

9,000,000.00

0.00

9,000,000.00
9,000,000.00

0.00

9,000,000.00
9,000,000.00

3,050,000.00

3,050,000.00

0.00

3,050,000.00
3,050,000.00

3,050,000.00
3,050,000.00

0.00

3,050,000.00
3,050,000.00

3,050,000.00
3,050,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

0.00

3,500,000.00
3,500,000.00

3,500,000.00
3,500,000.00

0.00

3,500,000.00
3,500,000.00

3,500,000.00
3,500,000.00

Изградња дубинских бунара у Врачевићу

0601-0040
620
176/0

511
13

13

Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за Пројекат 0601-0040:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0601-0040:
Набавка и монтажа уређаја за уштеду у трошењу јавне расвете

0601-0041
560
177/0

512
13

13

Заштита животне средине некласификована на другом месту
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 560:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 560:
Извори финансирања за Пројекат 0601-0041:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0601-0041:
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Информатор о раду органа општине Лајковац
Изгрдња подстанице у Рубрибрези

0601-0042
620
178/0

511
01

01

Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за Пројекат 0601-0042:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0601-0042:

3,050,000.00

3,050,000.00

3,050,000.00
3,050,000.00

0.00

3,050,000.00
3,050,000.00

3,050,000.00
3,050,000.00

0.00

3,050,000.00
3,050,000.00

Израда главног пројекта уређења простора око зграде општине

0601-0043
620
179/0

511
01

01

Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за Пројекат 0601-0043:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0601-0043:

265,000.00

265,000.00

265,000.00
265,000.00

0.00

265,000.00
265,000.00

265,000.00
265,000.00

0.00

265,000.00
265,000.00

Пројекат зграде "Силоса" код аутобуске станице

0601-0044
620
180/0

511
01

01

01
13

0401
0401-0002

Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за Пројекат 0601-0044:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0601-0044:
Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 2:

200,000.00

200,000.00

200,000.00
200,000.00

0.00

200,000.00
200,000.00

200,000.00
200,000.00

0.00

200,000.00
200,000.00

64,510,000.00

0.00
109,395,000.00
64,510,000.00 109,395,000.00

64,510,000.00
109,395,000.00
173,905,000.00

100,000.00
4,900,000.00

100,000.00
4,900,000.00

ПРОГРАМ 6: ЗАШ ТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање комуналним отпадом
510
181/0
182/0

423
425
01

01

Управљање отпадом
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за Програмску активност 04010002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0401-0002:

5,000,000.00
5,000,000.00

0.00

5,000,000.00
5,000,000.00

5,000,000.00
5,000,000.00

0.00

5,000,000.00
5,000,000.00

Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима

0401-0004
560
183/0
184/0

423
424
01

01

01

Заштита животне средине некласификована на другом месту
Услуге по уговору
100,000.00
Специјализоване услуге
4,900,000.00
Извори финансирања за функцију 560:
5,000,000.00
Приходи из буџета
Функција 560:
5,000,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 04010004:
Приходи из буџета
5,000,000.00
Свега за Програмску активност 0401-0004:
5,000,000.00
Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета
Свега за Програм 6:

10,000,000.00
10,000,000.00

100,000.00
4,900,000.00

0.00

5,000,000.00
5,000,000.00

0.00

5,000,000.00
5,000,000.00

0.00
0.00

10,000,000.00
10,000,000.00

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Одржавање путева

0701-0002
360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
185/0
186/0
187/0

423
425
426
01

Услуге по уговору-зимско одржавање
Текуће поправке и одржавање-хоризонтална сигнализација
Материјал-вертикална сигнализација
Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Функција 360:
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550,000.00
500,000.00
500,000.00

550,000.00
500,000.00
500,000.00
1,550,000.00
1,550,000.00

0.00

1,550,000.00
1,550,000.00

Информатор о раду органа општине Лајковац
620
188/0
189/0
190/0
191/0
192/0

423
423
425
425
426
01

01

Развој заједнице
Услуге по уговору-зимско одржавање
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање-механизација
Текуће поправке и одржавање-санација
Материјал-туцаник
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 07010002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0701-0002:

2,000,000.00
1,000,000.00
1,600,000.00
2,500,000.00
5,400,000.00

2,000,000.00
1,000,000.00
1,600,000.00
2,500,000.00
5,400,000.00

12,500,000.00
12,500,000.00

0.00

12,500,000.00
12,500,000.00

14,050,000.00
14,050,000.00

0.00

14,050,000.00
14,050,000.00

Израда главног пројекта семафоризација раскрсница у
Улици Војводе Мишића

0701-0021
360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
193/0

511
01

01

0701-0022
620
194/0

511
01

01

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Функција 360:
Извори финансирања за пројекат 0701-0021:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-0021:
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
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0701-0022:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-0022:

300,000.00

300,000.00

300,000.00
300,000.00

0.00

300,000.00
300,000.00

300,000.00
300,000.00

0.00

300,000.00
300,000.00

23,750,000.00

23,750,000.00

23,750,000.00
23,750,000.00

0.00

23,750,000.00
23,750,000.00

23,750,000.00
23,750,000.00

0.00

23,750,000.00
23,750,000.00

Изградња и реконструкција дела улице Димитрије
Туцовић(Р271) и дела пута ка МЗ Боговађа и Пепељевац

0701-0023
620
195/0

511
01

01

0701-0024
620
196/0

511
01
15

01
15

0701-0025
620
197/0

511
01
15

01

Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0701-0023:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-0023:
Уређење центра Месне заједнице Боговађа
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из претходних година
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0701-0024:
Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за пројекат 0701-0024:
Реконструкција некатегорисаног пута у Јабучју пут за
Тејиће Л=350
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из претходних година
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0701-0025:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-0025:
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20,410,000.00

20,410,000.00

20,410,000.00
20,410,000.00

0.00

20,410,000.00
20,410,000.00

20,410,000.00
20,410,000.00

0.00

20,410,000.00
20,410,000.00

4,320,000.00

750,000.00

5,070,000.00

750,000.00
750,000.00

4,320,000.00
750,000.00
5,070,000.00

0.00
750,000.00
750,000.00

4,320,000.00
750,000.00
5,070,000.00

4,320,000.00
4,320,000.00
4,320,000.00
4,320,000.00

2,780,000.00

2,780,000.00

2,780,000.00

0.00
0.00

2,780,000.00
0.00
2,780,000.00

2,780,000.00
2,780,000.00

0.00

2,780,000.00
2,780,000.00

2,780,000.00

Информатор о раду органа општине Лајковац
0701-0026
620
198/0

511
01
15

01

0701-0027
620
199/0

511
01

01

0701-0028
620
200/0

511
01

01

0701-0029
620
201/0

511
01

01

0701-0030
620
202/0

511
01

01

0701-0031
620
203/0

511
01

01

0701-0032
620
204/0

511
01

Реконструкција локалног некатегорисаног пута Доњи
Лајковац мост ка Грабовцу Л=300м
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из претходних година
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0701-0026:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-0026:
Изградња и реконструкција локалног некатегорисаног
пута у Придворици, пут за Станишиће Л=580
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0701-0027:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-0027:
Израда главног пројекта уређења саобраћајних
површина у центру Јабучја
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0701-0028:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-0028:
Израда главног пројекта пешачке стазе у Рубрибрези,
Л=1000м
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0701-0029:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-0029:
Израда главног пројекта улице Хајдучка, Л=300м
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0701-0030:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-0030:
Израда главног пројекта реконструкције
некатегорисаног пута у Ратковцу (пут за
Петронијевиће), Л=400
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0701-0031:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-0031:
Израда главног пројекта реконструкције
некатегорисаног пута у Стрмову ( Гајски пут), Л=870м
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
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4,500,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00
4,500,000.00

0.00
0.00

4,500,000.00
0.00
4,500,000.00

4,500,000.00
4,500,000.00

0.00

4,500,000.00
4,500,000.00

8,910,000.00

8,910,000.00

8,910,000.00
8,910,000.00

0.00

8,910,000.00
8,910,000.00

8,910,000.00
8,910,000.00

0.00

8,910,000.00
8,910,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00
500,000.00

0.00

500,000.00
500,000.00

500,000.00
500,000.00

0.00

500,000.00
500,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00
200,000.00

0.00

200,000.00
200,000.00

200,000.00
200,000.00

0.00

200,000.00
200,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00
250,000.00

0.00

250,000.00
250,000.00

250,000.00
250,000.00

0.00

250,000.00
250,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00
150,000.00

0.00

150,000.00
150,000.00

150,000.00
150,000.00

0.00

150,000.00
150,000.00

250,000.00
250,000.00
250,000.00

250,000.00

0.00

250,000.00
250,000.00

Информатор о раду органа општине Лајковац
01

0701-0033
620
205/0

511
01

01

0701-0034
620
206/0

511
01

01

0701-0035
620
207/0

511
01

01

0701-0036
620
208/0

511
01

01

0701-0037
620
209/0

511
01

01

01
15

2001
2001-0020
620
210/0

511
01
13

Извори финансирања за пројекат 0701-0032:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-0032:
Израда главног пројекта реконструкције
некатегорисаног пута у Јабучју Богдановићи-Савићи,
Л=1000м
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0701-0033:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-0033:
Израда главног пројекта реконструкције
некатегорисаног пута у Јабучју (Требеж-Доњи Крај)
Л=1000м
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0701-0034:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-0034:
Израда главног пројекта реконструкције
некатегорисаног пута у Јабучју (Трафо станицаМилосављевићи, Грчићи) Л=500
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0701-0035:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-0035:
Израда главног пројекта реконструкције
некатегорисаног пута у Јабучју (ВраиичинаРадованчевићи), Л=800м
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0701-0036:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-0036:
Израда главног пројекта реконструкције
некатегорисаног пута Врачевић (Спасићи), Л=1500м
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0701-0037:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-0037:
Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Програм 7:
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШ КОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Доградња и реконструкција Дечјег вртића
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:
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250,000.00
250,000.00

0.00

300,000.00

250,000.00
250,000.00

300,000.00

300,000.00
300,000.00

0.00

300,000.00
300,000.00

300,000.00
300,000.00

0.00

300,000.00
300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00
300,000.00

0.00

300,000.00
300,000.00

300,000.00
300,000.00

0.00

300,000.00
300,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00
500,000.00

0.00

500,000.00
500,000.00

500,000.00
500,000.00

0.00

500,000.00
500,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00
250,000.00

0.00

250,000.00
250,000.00

250,000.00
250,000.00

0.00

250,000.00
250,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00
500,000.00

0.00

500,000.00
500,000.00

500,000.00
500,000.00

0.00

500,000.00
500,000.00

82,220,000.00
0.00
82,220,000.00

0.00
750,000.00
750,000.00

82,220,000.00
750,000.00
82,970,000.00

23,000,000.00

34,500,000.00

57,500,000.00

34,500,000.00
34,500,000.00

23,000,000.00
34,500,000.00
57,500,000.00

23,000,000.00
23,000,000.00

Информатор о раду органа општине Лајковац
01
13

01
13

2002
2002-0022
560
211/0

511
01

01

2002-0023
560
212/0

511
01

01

2002-0024
620
213/0

511
01

01

2002-0025
620
214/0

511
13

13

01
13

2003
2003-0020
620
215/0

511
13

13

13

Извори финансирања за пројекат 2001-0020:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 2001-0020:
Извори финансирања за Програм 8:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 8:
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Уређење зелених површина и пратећих садржаја око
основне школе У Јабучју
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за Пројекат 2002-0022:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 2002-0022:
Уређење зелених површина и пратећих садржаја око
основне школе у Ратковцу
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за Пројекат 2002-0023:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 2002-0023:
Реконструкција и доградња ОШ "Миле Дубљевић"
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за Пројекат 2002-0024:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 2002-0024:
Одржавање, санација и реконструкција ОШ "Миле
Дубљевић"
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за Пројекат 2002-0025:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 2002-0025:
Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 9:
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Одржавање, санација и реконструкција Средње школе
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за Пројекат 2003-0020:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 2003-0020:
Извори финансирања за Програм 10:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 10:

174

23,000,000.00
23,000,000.00

34,500,000.00
34,500,000.00

23,000,000.00
34,500,000.00
57,500,000.00

23,000,000.00
0.00
23,000,000.00

0.00
34,500,000.00
34,500,000.00

23,000,000.00
34,500,000.00
57,500,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00
5,000,000.00

0.00

5,000,000.00
5,000,000.00

5,000,000.00
5,000,000.00

0.00

5,000,000.00
5,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00
3,000,000.00

0.00

3,000,000.00
3,000,000.00

3,000,000.00
3,000,000.00

0.00

3,000,000.00
3,000,000.00

15,200,000.00

15,200,000.00

15,200,000.00
15,200,000.00

0.00

15,200,000.00
15,200,000.00

15,200,000.00
15,200,000.00

0.00

15,200,000.00
15,200,000.00

1,770,000.00

1,770,000.00

0.00

1,770,000.00
1,770,000.00

1,770,000.00
1,770,000.00

0.00

1,770,000.00
1,770,000.00

1,770,000.00
1,770,000.00

23,200,000.00
0.00
23,200,000.00

0.00
1,770,000.00
1,770,000.00

23,200,000.00
1,770,000.00
24,970,000.00

1,060,000.00

1,060,000.00

0.00

1,060,000.00
1,060,000.00

1,060,000.00
1,060,000.00

0.00

1,060,000.00
1,060,000.00

1,060,000.00
1,060,000.00

0.00

1,060,000.00
1,060,000.00

1,060,000.00
1,060,000.00
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1201
1201-0020
620
216/0

511
08

08

08

1301

Извори финансирања за Програм 13:
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за Програм 13:

34,674,000.00

34,674,000.00

0.00

34,674,000.00
34,674,000.00

34,674,000.00
34,674,000.00

0.00

34,674,000.00
34,674,000.00

34,674,000.00
34,674,000.00

0.00

34,674,000.00
34,674,000.00

34,674,000.00
34,674,000.00

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0020

Партерно уређење око спортске хале
620
217/0

511
01

01

1301-0021

Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за Пројекат 1301-0020:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1301-0020:

19,500,000.00

19,500,000.00

19,500,000.00
19,500,000.00

0.00

19,500,000.00
19,500,000.00

19,500,000.00
19,500,000.00

0.00
0.00

19,500,000.00
19,500,000.00

Набавка опреме за спортску халу
620
218/0

512
01

01

1301-0022

Развој заједнице
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за Пројекат 1301-0021:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1301-0021:

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00
3,000,000.00

0.00

3,000,000.00
3,000,000.00

3,000,000.00
3,000,000.00

0.00
0.00

3,000,000.00
3,000,000.00

Прикључак спортске хале на котларницу Дома здравља
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за Пројекат 1301-0022:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1301-0022:

10,000,000.00
10,000,000.00

0.00

10,000,000.00
10,000,000.00

10,000,000.00
10,000,000.00

0.00
0.00

10,000,000.00
10,000,000.00

01

Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Свега за Програм 14:

32,500,000.00
32,500,000.00

0.00
0.00

32,500,000.00
32,500,000.00

01
03
08
13
15

Извори финансирања за Главу 3.06:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Главу 3.06:

262,230,000.00

0.00
500,000.00
34,674,000.00
146,725,000.00
750,000.00
262,230,000.00 182,649,000.00

262,230,000.00
500,000.00
34,674,000.00
146,725,000.00
750,000.00
444,879,000.00

752,856.00
134,760.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
98,628.00
0.00

752,856.00
134,760.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
98,628.00
0.00

560
219/0

511
01

01

3

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Пресељење конака
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Функција 620:
Извори финансирања за Пројекат 1201-0020:
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за Пројекат 1201-0020:

3.07
1301
1301-0003
810
220/0
221/0
222/0
223/0
224/0
225/0
226/0
227/0

411
412
421
423
425
426
465
512
01

УСТАНОВА ЗА СПОРТ
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНА
Одржавање спортске инфраструктуре
Услуге рекреације и спорта
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Функција 810:
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10,000,000.00

1,036,244.00
1,036,244.00

10,000,000.00

0.00

1,036,244.00
1,036,244.00
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01

01
04

01
04

3

3.08
1201
1201-0001
820
228/0
229/0
230/0
231/0
232/0
233/0
234/0
235/0
236/0
237/0
238/0
239/0
240/0
241/0
242/0

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
444
465
482

243/0

485

244/0
245/0

512
515
01
03
06

01
03
04
06

1201-0021
820
246/0
247/0

421
423
01

01

01
03
04
06

01
03
06

Извори финансирања за програмску активност 13010003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1301-0003:
Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програм 14:

1,036,244.00
1,036,244.00

0.00

1,036,244.00
1,036,244.00

0.00

1,036,244.00
0.00
1,036,244.00

0.00

1,036,244.00
0.00
1,036,244.00

1,036,244.00
1,036,244.00

Извори финансирања за Главу 3.07:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Главу 3.07:

1,036,244.00
1,036,244.00

УСТАНОВЕ КУЛТУЕРЕ
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Функционисање локалних установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Донације од међународних организација
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 12010001:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Свега за програмску активност 1201-0001:
Манифестација "Дани Лајковца"
Услуге културе
Стални трошкови
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-0021:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-0021:
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Свега за Програм 13:

9,955,178.00
1,781,976.00
50,000.00
330,958.00
695,000.00
70,000.00
3,337,000.00
220,000.00
2,952,340.00
597,000.00
340,000.00
600,000.00
1,081.00
1,028,780.00
15,000.00

700,000.00

459,600.00

100,000.00

100,000.00

40,000.00
430,000.00

40,000.00
430,000.00

22,544,313.00

22,544,313.00

700,000.00
459,600.00
1,159,600.00

22,544,313.00
700,000.00
459,600.00
23,703,913.00

700,000.00
0.00
459,600.00
1,159,600.00

22,544,313.00
700,000.00
0.00
459,600.00
23,703,913.00

22,544,313.00

22,544,313.00

200,000.00
800,000.00

200,000.00
800,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00

0.00

1,000,000.00
1,000,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00

0.00

1,000,000.00
1,000,000.00

700,000.00
0.00
459,600.00
1,159,600.00

23,544,313.00
700,000.00
0.00
459,600.00
24,703,913.00

700,000.00
459,600.00
1,159,600.00

23,544,313.00
700,000.00
459,600.00
24,703,913.00

23,544,313.00

23,544,313.00

Извори финансирања за Главу 3.08:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Донације од међународних организација
Свега за Главу 3.08:

23,544,313.00

23,544,313.00
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9,955,178.00
1,781,976.00
50,000.00
1,030,958.00
695,000.00
70,000.00
3,337,000.00
220,000.00
2,952,340.00
1,056,600.00
340,000.00
600,000.00
1,081.00
1,028,780.00
15,000.00

Информатор о раду органа општине Лајковац
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ПРЕДШ КОЛСКА УСТАНОВА "ЛЕПТИРИЋ", ЛАЈКОВАЦ

3.09
2001
2001-0001
911
248/0
249/0
250/0
251/0
252/0
253/0
254/0
255/0
256/0
257/0
258/0
259/0
260/0
261/0
262/0
263/0

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
444
465
482
512
01
03
07

01
03
04
07
16

2001-0021
560
264/0
265/0
266/0

423
424
512
01

01

01
03
04
07
16

01
03
04
07

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШ КОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање предшколских установа
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти
Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност 20010001:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за програмску активност 2001-0001:
Наши кораци кроз екологију
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за пројекат 2001-0021:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2001-0021:
Извори финансирања за Програм 8:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Програм 8:
Извори финансирања за Главу 3.09:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Главу 3.09:

31,977,518.00
5,723,965.00
100,000.00
1,356,705.00
1,320,000.00
150,000.00
6,270,000.00
476,000.00
2,926,000.00
383,000.00
1,217,000.00
12,043,280.00
18,000.00
3,179,532.00
45,000.00
846,000.00

68,032,000.00

68,032,000.00

68,032,000.00

01
03
06
07
08
13
15

Извори финансирања за Разделе 1,2, и 3:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Разделе 1,2 и 3:

0.00
2,500,000.00
0.00
7,600,000.00
0.00
10,100,000.00

68,032,000.00
2,500,000.00
0.00
7,600,000.00
0.00
78,132,000.00

150,000.00
100,000.00
400,000.00

650,000.00
650,000.00

0.00

650,000.00
650,000.00

650,000.00
650,000.00

0.00

650,000.00
650,000.00

0.00
2,500,000.00
0.00
7,600,000.00
0.00
10,100,000.00

68,682,000.00
2,500,000.00
0.00
7,600,000.00
0.00
78,782,000.00

0.00
2,500,000.00
0.00
7,600,000.00
10,100,000.00

68,682,000.00
2,500,000.00
0.00
7,600,000.00
78,782,000.00

681,689,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
5,700,000.00
459,600.00
7,600,000.00
35,674,000.00
154,538,000.00
6,841,000.00
681,689,600.00 210,812,600.00

681,689,600.00
5,700,000.00
459,600.00
7,600,000.00
35,674,000.00
154,538,000.00
6,841,000.00
892,502,200.00

700,937,600.00

700,937,600.00
5,700,000.00
459,600.00
7,600,000.00
35,674,000.00
154,538,000.00
6,841,000.00
911,750,200.00

68,682,000.00

68,682,000.00

0.00
5,700,000.00
459,600.00
7,600,000.00
35,674,000.00
154,538,000.00
6,841,000.00
700,937,600.00 210,812,600.00

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
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68,032,000.00
2,500,000.00
7,600,000.00
78,132,000.00

872,000.00
144,000.00
1,360,000.00
212,000.00
788,000.00
3,130,000.00

150,000.00
100,000.00
400,000.00

68,682,000.00

Извори финансирања за раздео 3:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за раздео 3:

2,500,000.00
7,600,000.00
10,100,000.00

150,000.00
2,500,000.00

68,032,000.00

68,682,000.00

01
03
06
07
08
13
15

944,000.00

31,977,518.00
5,723,965.00
250,000.00
3,856,705.00
1,320,000.00
150,000.00
7,142,000.00
620,000.00
4,286,000.00
595,000.00
2,005,000.00
15,173,280.00
18,000.00
3,179,532.00
45,000.00
1,790,000.00
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Члан 14.
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник Општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник Општине.
Члан 15.
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 16.
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.
Члан 17.
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 18.
У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину и пројекцијама
за 2016. и 2017. годину, које је донео Министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана
36а Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број: 54/2009 и 73/2010, 101/2010, 101/2011, и
93/2012) и Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији (''Службени
гласник РС'', број 104/2009), у овој Одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за максималан број
запослених на неодређено и одређено време за Општину Лајковац и то за:
- 86 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
- 9 запослених у локалној администрацији на одређено време;
- 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);
- 4 именована лица у установама на одређено време(Директора : Градске библиотеке , Културног
центра,Туристичке организације и Установе за спорт);
- 21 запослено лице у ЈП Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац на неодређено време
- 1 изабрано лице -Директор у ЈП Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац на одређено време;
- 59 запослених у предшколској установи на неодређено време;
- 1 изабрано лице у предшколској установи на одређено време;
- 1 запослено лице у предшколској установи на одређено време;
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Члан 19.
У одлуци о буџету за 2015. годину, општина Лајковац масу средстава за плате
за 2015. годину планира у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2015.годину и у
складу са одредбама Закона о буџетском систему у мањем обиму за око 2,5% као последицу одлива броја
запослених до кога ће доћи у току 2015. године, а у односу на масу средстава за плате утврђену у складу са
одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину без индексације плата за октобар 2014.
године од 0,5% јер се у складу са Програмом Владе Републике Србије, на предлог министарства надлежног
за пословедржавне управе и локалне самоуправе Програмом Владе предвиђа смањење броја запослених за
5% до 1. јула 2015. године.
Имајући у виду наведено, маса зарада планира се у мањем обиму за око 2,5% ради решавања одлива
броја запослених до којих ће доћи у 2015. години. Средства за ове намене пребацују се на економску
класификацију 414 – Социјална давања запосленима ради реализације исплате отпремнине запосленима.
Пре умањења масе зарада за 2,5% планирана масу зарада без индексације за октобар од 0,5% најпре се
умањује за износ смањења зарада за 10%, у складу са чланом 5. став 1. Законa o привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 116/14 ) а који се планирају на ек.кл.465, а
затим врши умањење од 2,5%.
Зараде запослених у Јавним предузећима чији је оснивач Општина Лајковац у циљу спровођења
политике и мера штедње Владе Републике Србије, поред наведеног у 2015. години се усклађују са нивоом
зарада запослених у општинској управи по стручној спреми.
У Табели1.-Број запослених и маса зарада која је дата у Прилогу 1 у образложењу ове Одлуке
исказана су планирана средства за плате за 2015. годину укупно и упоредо по корисницима буџета локалне
власти.
Члан 20.
.
У буџетској 2015. 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 2015.
години.
У 2015. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава овог члана
награде и бонуси који према међународним критеријумима представљајунестандардне, односно
нетранспарентне облике награда и бонуса (исплате у једнаким месечним износима за све запослене и сл.).
Члан 21.
Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела у
јавном сектору смањују се у 2015. години за најмање 15% а у Јавним Предузећима за 25%, укључујући и
рад чланова Надзорних одбора у Јавним предузећима чији је оснивач општина Лајковац у односу на 2014.
годину.
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 22.
Корисници јавних средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима ради попуњавања
слободних, односно упражњених радних места до 31. децембра 2015. године.
Укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по
уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и
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лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног
броја запослених.
Члан 23.
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
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 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 24.
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 у 2015 и 2016. години преусмеравање апропријације може се вршити у износу до 10%
вредности апропријације чија се средства умањују.
Члан 25.
За текућу буџетску резерву,глава 3.01 Општинска управа, Програм 15 Локална самоуправа,ПА06020001 функционисање локалне самоуправе, позиција 65/0 економска класификација 499-средства резерве,
планиран је укупан износ од 3.194.339,00 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.
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 Општинена предлог Одељења за буџет и финансије одлучује о коришћењу средстава
текуће буџетске резерве.
Председник Општине пре доношења Одлуке о употреби средстава текуће буџетске резерве може
прибавити Мишљење Општинског већа о оправданости употребе средстава текуће буџетске резерве.
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, ПА06020001 функционисање локалне самоуправе, позиција 66/0 економска класификација 499-средства
резерве,издвајају се средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара .

180

Информатор о раду органа општине Лајковац

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 26.
Распоред и коришћење средстава врши се по посебним актима и то за:
1) износ од 1.150.000,00 динара,глава 3.01, Програм 3 локални економски развој, ПА 1501-0002
унапређење привредног амбијента, функционална класификација 411-Општи економски и комерцијални
послови,позиција 14/0,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.
2)износ од 368.000,00 динара- Раздео 3. Општинска управа, глава 3.01., Програм 5 пољопривреда,
пројекат ПА 0101-0003 рурални развој функција 422-шумарство позиција 28/0, економска класификација 424
–специјализоване услуге –на основу Програма развоја шумарства који доноси Општинско веће општине
Лајковац.
3) износ од 4.345.000,00 динара, глава 3.01, Програм 7 Путна инфраструктура, пројекат 0701-0020
техничко опремање Полицијске управе, класификација 360-јавни ред безбедност некласификовани на
другом месту,позиција 35/0,ек.кл.463-трансфери осталим нивоима власти-по Програму коришћења
средстава од казни за прекршаје који доноси Општинско веће
4) износ од 5.000.000,00 динара глава 3.01,Програм 11 социјална и дечја заштита, ПА 0901-0006
дечја заштита,функционална класификација 040-породица и деца,позиција 40/0,ек.кл. 472-Накнаде за
социјалну заштиту из буџета -једнократна помоћ по Решењима председника општине у складу са Одлуком о
додатним облицима заштите породиља.
5) глава 3.01, Програм 11 социјална и дечја заштита, Пројекат 0901-0020 Субвенционисање цена
комуналних услуга, функционална класификација 630-водоснабдевање, позиција 41/0,ек.кл.472-субвенције
јавним нефинансијским предузећима и организацијама- износ од 1.000.000,00 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 42/0 износ од 500.000,00
динара -интервентно снабдевање водом цистернама по субвенционисаним ценама на основу Одлуке
скупштине о субвенционисању интервентне доставе воде.
6) износ од 2.000.000,00 динара,раздео 3, глава 3.01, Програм 12 примарна здравствена заштита,
Пројекат 1801-0020 вантелесна оплодња, функција 760-здравство некласификовано на другом месту,
позиција 43/0, 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.
7) износ од 370.000,00 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,пзиција 80/0 и 81/0,економска класификација 423 услуге по уговору и 426 материјал,по Локалном
акционом плану за младе-ЛАПЗМ који доноси Општинско веће.
8) износ од 27.000.000,00 динара Раздео 3. Општинска управа, глава 3.02, Програм 2 - Комунална
делатност, ПА 0601-0001 водоснабдевање, функција 630-водоснабдевање, позиција 83/0, 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
2015.годину за покриће губитака воде насталих у водоводној мрежи по Уговору о регулисању односа
водоснабдевања општине Лајковац из водоводног система Непричава бр.352/10/I-2011 од 17.03.2011.године .
9) износ од 6.445.000,00 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 84/0,ек.кл.451-Субвенције јавним нефин.предузећима и орг.по Програму
коришћења субвенција и Програму пословања ЈП „Лајковац услуге“ Лајковац за 2015. годину.
10) износ од 12.235.000,00 динара, раздео 3,глава 3.02, Програм 2 Комунална делатност, Пројекат
0601-0021 водоснабдевање функционална калсификација 630-водоснабдевање,позиција 86/0,ек.кл.451субвенције јавним нефинансијским предузећима Стубо Ровни по Програму коришћења сувбвенција за
санације губитака воде у дистрибутивном систему у оквиру изградње Регионалног водопривредног система
„Стубо – Ровни“ , плану капиталних издатака за период 2014-2017.године и Уговору који потписује
Председник општине.
11) износ од 5.000.000,00 динара -раздео 3, глава 3.02. - Центар за социјални рад, Програм 11социјална и дечја заштита, ПА 0901-0001 социјалне помоћи функција 070-Социјална помоћ угроженом
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становништву некласификована на другом месту, позиција 95/0, економска класификација 463–Трансфери
осталим нивоима власти, једнократне помоћи по Решењима Центра за социјални рад на основу Одлуке о
правима и услугама социјалне заштите
12) износ од 1.100.000,00 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
96/0 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.
13) 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 97/0, економска класификација
463–Трансфери осталим нивоима власти, социјална помоћ по Решењима Центра за социјални рад на основу
Одлуке о правима и услугама социјалне заштите
14) износ од 6.000.000,00 динара -раздео 3, глава 3.02. - Центар за социјални рад, Програм 11социјална и дечја заштита, ПА 0901-0022 једнократна помоћ пензионерима функција 070-Социјална помоћ
угроженом становништву некласификована на другом месту, позиција 98/0, 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.
15) износ од 12.600.000,00 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 101/0 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.
16) износ од 700,000.00 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 103/0 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.
17) износ од 300,000.00 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 104/0 1економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама -буџетска
средства намењена подршци пројектима верских заједница. 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.
18) 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 105/0,ек.кл. 481-Дотације невладиним организацијама-По Програму инвестиција верских
заједница који доноси Општинско веће
19) износ од 20.500.000,00 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-Спорт, позиција 106/0, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама- по
Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта од
чега:
- 19.500.000,00 динара - за финансирање годишњих програма спортских организација на предлог
Спортског савеза општине Лајковац
- 500.000,00 - за реализацију посебних програма по јавном позиву
- 500.000,00 - за изузетно одобрење програма у току године од стране Општинског већа.
Члан 27.
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.
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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 28.
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 29.
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 12. 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 30.
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)
Члан 31.
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 32.
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.
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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
3.000.000,00 динара.
Члан 33.
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 34.
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 35.
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 36.
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 37.
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 38.
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.
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Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.
Члан 39.
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 2015. 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 2015. године, могу се корисницима буџета
позајмљивати средства са консолидованог рачуна трезора Општине Лајковац, до износа који не угрожава
ликвидност тог рачуна.
Уколико на крају 2015. године због неостварења прихода позајмица са консолидованог рачуна
трезора не буде враћена, може се пренети у наредну годину
Члан 40.
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 41.
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 42.
Корисници буџетских средстава пренеће на консолидовани рачун трезора до 31. децембра 2015.
године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2015. години, која су овим корисницима
пренета у складу са Одлуком о буџету општине Лајковац за 2015. годину.
Члан 43.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2014.години обрачунату исправку
вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и
употребе средстава за рад.
Члан 44.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне
ствари којим управљају други корисници јавних средстава ,осим јавних предузећа и организација за
обавезно социјално осигурањене, у 2015.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
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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.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Учешће Општине у свим постојећим и потенцијалним капиталним пројектима министарства Владе
Републике Србије и других нивоа власти за инвестиције у 2015.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 46.
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 2015. 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 47.
Ову Одлуку доставити Министарству финансија и објавити у ”Службеном гласнику општине
Лајковац”.
Члан 48.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, објавиће се у „Службеном гласнику општине
Лајковац“ Лајковац, а примењиваће се од 01. јануара 2015. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-124/2014-II од 25.12.2014. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ OПШТИНЕ
Јагош Лончар

Об р а з л о ж е њ е
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Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Лајковац за 2015. 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 и 108/2013) 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),
На основу члана 36. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/2010,
101/2010, 101/2011и 93/2012),Министарство финансија Републике Србије доставило је Општини Лајковац
Упутство за припрему буџета за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину . бр.401-00-291/201303 од 3. октобра 2013. године .
На основу члана 31. и 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012 62/2013 , 63/2013 и 108/2013) и упутства Министарства финансија РС за
припрему Одлуке обуџету локалне власти a у складу са Фискалном Стратегијом за 2014. годину Одељење
за буџет и финансије Општине Лајковац дана 28.11.2013. године донело je Упутство за припрему буџета
општине Лајковац за 2014. годину са Пројекцијама за 2015. и 2016. годину.
Поступак припреме буџета за 2014. годину померен је због кашњења у изради фискалне стратегије
за 2014-у годину чиме је створена основа за померање процеса планирања у припреми буџета Републике
Србије и локалних буџета за 2014. годину у односу на буџетски календар.
Упутство садржи основне економске претпоставке, смернице и параметре на основу којих су
буџетски корисници били у обавези да израде Предлог финансијског плана за 2014. годину и наредне две
фискалне године.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Одељење за буџет и финансије

Руководилац одељења
за буџет и финасије
Татијана Панић

Начелник
општинске управе
Живота Молеровић
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План за 2015.
Класа/Катего
рија/Група

Конто

311712
700000
710000
711000
711111
711121

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Средства из
буџета

Структура %

Пренета средства из претходне године

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

Средства из
осталих извора
финан. буџ.

0.0%

161,379,000.00

161,379,000.00

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

696,089,000.00 99.3%

49,433,600.00

745,522,600.00

ПОРЕЗИ

443,080,000.00 63.2%

-

443,080,000.00

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

312,050,000.00 44.5%

-

312,050,000.00

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

279,000,000.00 39.8%

279,000,000.00

1,500,000.00

0.2%

1,500,000.00

4,800,000.00

0.7%

4,800,000.00

2,200,000.00

0.3%

2,200,000.00

-

0.0%

-

500,000.00

0.1%

500,000.00

0.0%

-

711147

Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске
управе
Порез на земљиште

800,000.00

0.1%

800,000.00

711148

Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе

200,000.00

0.0%

200,000.00

711161

Порез на приходе од осигурања лица

50,000.00

0.0%

50,000.00

711181

Самодоприноси

711190

Порез на друге приходе
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких
лица
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних
лица
Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште), обвезника који
воде пословне књиге

711122
711123
711143

Порез на приходе од непокретности

711145

Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу
самоопорезивања и по решењу Пореске управе

711146

713000
713121
713122
713126
713311
713421
713422
713423
713424
713611
714000

Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу
Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од
вредности, по решењу Пореске
управе
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима
и ваздухопловима, по решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима, по решењу
Пореске управе

714431

714513
714543
714549

-

23,000,000.00

3.3%

23,000,000.00

29,800,000.00

4.3%

4,000,000.00

0.6%

4,000,000.00

18,000,000.00

2.6%

18,000,000.00

0.0%

-

-

300,000.00

0.0%

300,000.00

0.6%

4,500,000.00

0.0%

-

0.4%

3,000,000.00

0.0%

-

3,000,000.00

0.0%
87,230,000.00 12.4%

Средства за противпожарну заштиту
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.)
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила и машина
Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног
отпада

29,800,000.00

4,500,000.00

Порез на акције на име и уделе
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

714441

0.0%

-

87,230,000.00

0.0%

-

600,000.00

0.1%

600,000.00

7,500,000.00

1.1%

7,500,000.00

100,000.00

0.0%

100,000.00

-

0.0%

-

30,000.00

714552

Боравишна такса

0.0%

30,000.00

714562

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине

79,000,000.00 11.3%

79,000,000.00

ДРУГИ ПОРЕЗИ

14,000,000.00

2.0%

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

14,000,000.00

2.0%

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

23,463,000.00

3.3%

8,059,600.00

31,522,600.00

-

0.0%

459,600.00

459,600.00

716000
716111
730000
732000
732151
733000

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА
Текуће донације од међународних организација у корист нивоа
општина
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

-

14,000,000.00
14,000,000.00

0.0%

459,600.00

459,600.00

23,463,000.00

3.3%

7,600,000.00

31,063,000.00

23,463,000.00

3.3%

7,600,000.00

31,063,000.00

ДРУГИ ПРИХОДИ

229,546,000.00 32.7%

35,674,000.00

265,220,000.00

212,120,000.00 30.3%

-

212,120,000.00

741511

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог
рачуна трезора укључена у депозит банака
Накнада за коришћење минералних сировина

741526

Накнада за коришћење шумског и шимског земљишта

733151
740000
741000
741151

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина

12,000,000.00

1.7%

12,000,000.00

200,000,000.00 28.5%

200,000,000.00

50,000.00
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741531

741532

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

742251

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних
организација у корист нивоа општина
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у
државној својини које користе градови и индиректни корисници
њиховог буџета
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа
општина
Општинске административне таксе

742253

Накнада за уређивање грађевинског земљишта

742000
742151
742152
742153

742254
742351
743000
743324
743351
744000
744151
744251
745000
745151
770000

Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода
општина и градова
Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације
општина
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима
Приходи од новчаних казни за прекршаје изречених у прекршајном
поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и
одузета имовинска корист у том поступку
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист
нивоа општина
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у
корист нивоа општина

800000
810000

50,000.00

20,000.00

0.0%

20,000.00

13,216,000.00

1.9%

9,828,000.00

-

13,216,000.00

-

9,828,000.00

730,000.00

0.1%

730,000.00

150,000.00

0.0%

150,000.00

550,000.00

0.1%

550,000.00

700,000.00

0.1%

700,000.00

0.0%

-

1,258,000.00

0.2%

3,900,000.00

0.6%

1,258,000.00

3,700,000.00

0.5%

3,700,000.00

200,000.00

0.0%

200,000.00

-

0.0%

35,674,000.00

35,674,000.00

0.0%

1,000,000.00

1,000,000.00
34,674,000.00

-

0.0%

34,674,000.00

310,000.00

0.0%

-

Остали приходи у корист нивоа општина

310,000.00

0.0%

-

М еморандумске ставке за рефундацију расхода

3,900,000.00

310,000.00
310,000.00

0.0%

5,700,000.00

5,700,000.00

0.0%

5,700,000.00

5,700,000.00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

4,848,600.00

0.7%

-

4,848,600.00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

4,848,600.00

0.7%

-

4,848,600.00

4,548,600.00

0.6%

300,000.00

0.0%

-

0.0%

811152 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина
812151 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина
840000

0.0%

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
771111

50,000.00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ

4,548,600.00
300,000.00
-

-

7+8

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ

700,937,600.00 100.0%

49,433,600.00

750,371,200.00

3+7+8

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА

700,937,600.00 100.0%

210,812,600.00

911,750,200.00
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ИЗДАЦИ ПО О СНО ВНИМ НАМЕНАМА

Екон.
клас.

ВРСТЕ РАСХО ДА И ИЗДАТАКА

1

Средства из буџе та

2

3

Структу
ра
%
4

Средства из
осталих извора

Укупна јавна
средства

5

6

400

ТЕКУЋИ РАСХО ДИ

515,136,600

73.5%

70,724,600

585,861,200

410

РАСХО ДИ ЗА ЗАПО СЛЕНЕ

141,150,844

20.1%

5,876,000

147,026,844

411

Плате и додаци запослених

111,792,702

15.9%

22,000

111,814,702

412

Социјални доприноси на терет послодавца

20,019,479

2.9%

4,000

20,023,479

413

Накнаде у натури (превоз)

613,000

0.1%

150,000

763,000

0.6%

5,700,000

9,740,663
3,695,000

414

Социјална давања запосленима

4,040,663

415

Накнаде за запослене

3,695,000

0.5%

-

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

990,000

0.1%

-

990,000

420

КО РИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РО БА

168,872,217

24.1%

50,723,600

219,595,817

421

Стални трошкови

55,225,248

7.9%

30,877,000

86,102,248

1,371,000

0.2%

144,000

1,515,000

422

Т рошкови путовања

423

Услуге по уговору

52,029,260

7.4%

1,945,000

53,974,260

424

Специјализоване услуге

13,155,685

1.9%

989,600

14,145,285

425

Т екуће поправке и одржавање (услуге и мат)

18,732,000

2.7%

13,638,000

32,370,000

426

Материјал

28,359,024

4.0%

3,130,000

31,489,024

440

О ТПЛАТА КАМАТА

6,527,081

0.9%

-

6,527,081

441

Отплата домаћих камата;

2,500,000

0.4%

-

2,500,000

444

Пратећи трошкови задуживања

4,027,081

0.6%

-

4,027,081

450

СУБВЕНЦИЈЕ

55,205,000

7.9%

5,000,000

60,205,000

7.9%

5,000,000

60,205,000

451

Т екуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и

55,205,000

460

ДО НАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

80,180,617

11.4%

2,495,000

82,675,617

463

Т екући трансфери осталим нивоима власти

43,076,677

6.1%

2,495,000

45,571,677

464

Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања

24,120,000

3.4%

-

24,120,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

12,983,940

1.9%

-

12,983,940

СО ЦИЈАЛНА ПО МО Ћ

20,390,000

2.9%

6,630,000

27,020,000

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

20,390,000

2.9%

6,630,000

27,020,000

470
472
480

О СТАЛИ РАСХО ДИ

38,616,502

5.5%

-

38,616,502

481

Дотације невладиним организацијама;

25,671,734

3.7%

-

25,671,734

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали;

1,257,768

0.2%

-

1,257,768

1,387,000

0.2%

-

1,387,000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова;

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране држ

10,300,000

1.5%

-

10,300,000

490

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

4,194,339

0.6%

-

4,194,339

499

Административни трансфери из буџета - Средства
резерве

4,194,339

0.6%

-

4,194,339

500

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

177,301,000

25.3%

140,088,000

317,389,000

О СНО ВНА СРЕДСТВА

176,001,000

25.1%

140,088,000

316,089,000

511

Зграде и грађевински објекти;

170,385,000

24.3%

135,644,000

306,029,000

512

Машине и опрема;

4,936,000

0.7%

4,444,000

9,380,000

515

Нематеријална имовина

680,000

0.1%

-

680,000

1,300,000

0.2%

-

1,300,000
1,300,000

510

540

ПРИРО ДНА ИМО ВИНА

541

Земљиште;

1,300,000

0.2%

-

610

О ТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

8,500,000

1.2%

-

8,500,000

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

8,500,000

1.2%

-

8,500,000

700,937,600

100.0%

210,812,600

911,750,200

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХО ДИ
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ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Функциje

Функционална класификација

1

2

000

СО ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
040

Породица и деца;

070

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на
другом месту;

090

Социјална заштита некласификована на другом месту
О ПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

100
110

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

Сре дства из буџета
3

4

Опште услуге;

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;

170

Т рансакције јавног дуга;
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНО СТ

320

Услуге противпожарне заштите;

300

330

Судови;

360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
ЕКО НО МСКИ ПО СЛО ВИ

400

411 Општи економски и комерцијални послови
412 Општи послови по питању рада
421 Пољопривреда

5

Укупна јавна
средства
6

3.0%

5,630,000

26,760,000

5,000,000

0.7%

-

5,000,000

15,030,000

2.1%

5,630,000

20,660,000

1,100,000

0.2%

142,023,267

20.3%

19,248,000

2.7%

-

1,100,000

2,461,000

144,484,267

-

19,248,000

-

0.0%

461,000

461,000

102,950,928

14.7%

2,000,000

104,950,928

4,824,339

0.7%

-

4,824,339

15,000,000

2.1%

-

15,000,000

6,056,500

0.9%

2,495,000

8,551,500

1,500,000

0.2%

-

1,500,000

856,500

0.1%

-

856,500

3,700,000

0.5%

2,495,000

6,195,000

25,088,365

3.6%

318,000

25,406,365

1,150,000

0.2%

-

1,150,000

13,000,000

1.9%

-

13,000,000
8,000,000

8,000,000

1.1%

-

50,000

0.0%

318,000

368,000

2,888,365

0.4%

-

2,888,365
180,225,000

422 Шумарство
473 Т уризам

Сре дства из
осталих извора

21,130,000

122 Економска помоћ преко међународних организација
130

Структура
%

ЗАШТИТА ЖИВО ТНЕ СРЕДИНЕ

79,000,000

11.3%

101,225,000

510

Управљање отпадом;

28,540,000

4.1%

24,885,000

53,425,000

520

Управљање отпадним водама;

10,500,000

1.5%

72,840,000

83,340,000

500

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту
ПО СЛО ВИ СТАНО ВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

600

39,960,000

5.7%

3,500,000

43,460,000

236,995,000

33.8%

87,424,000

324,419,000

610

Стамбени развој;

4,050,000

0.6%

-

4,050,000

620

Развој заједнице;

171,385,000

24.5%

76,304,000

247,689,000

630

Водоснабдевање;

35,735,000

5.1%

5,000,000

40,735,000

640

Улична расвета;

20,380,000

2.9%

5,120,000

25,500,000

5,445,000

0.8%

1,000,000

6,445,000

15,770,000

2.2%

-

15,770,000

660

Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту
ЗДРАВСТВО

700
760
800

Здравство некласификовано на другом месту.

15,770,000

2.2%

-

15,770,000

РЕКРЕАЦИЈА, СПО РТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

57,275,731

8.2%

1,159,600

58,435,331

810

Услуге рекреације и спорта;

21,536,244

3.1%

-

21,536,244

820

Услуге културе;

24,004,253

3.4%

1,159,600

25,163,853

830

Услуге емитовања и штампања;

8,900,000

1.3%

-

8,900,000

840

Верске и остале услуге заједнице;
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом
месту

2,465,234

0.4%

-

2,465,234

860

О БРАЗО ВАЊЕ

900

370,000
117,598,737

-

370,000

16.8%

0.1%

10,100,000

127,698,737

911 Предшколско образовање

68,032,000

9.7%

10,100,000

78,132,000

912 Основно образовање

34,073,737

4.9%

-

34,073,737

920

Средње образовање;

8,493,000

1.2%

-

8,493,000

940

Високо образовање;

7,000,000

1.0%

-

7,000,000

УКУПНО

700,937,600
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100.0%

210,812,600

911,750,200
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Назив јединице локалне власти
Општина Лајковац
ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2015. годину

Ред.
бр.
1
1

2

3

Директни и индиректни корисници
буџетских средстава локалне
власти
2
Органи и организације локалне
власти
Установе културе:
Културни центар "Хаџи Рувим"
Градска библиотека
Остале установе из области јавних
служби (навести називе: на пр:
установе у области културе и сл.)
- Туристичка организација
- Спортска установа

4

Месне заједнице

5

Дирекције основане од стране
локалне власти

6

7

8

9

Предшколске установе
Јавна предузећа основана од стране
локалне власти који се финансирају
из јавних прихода чија је намена
утврђена посебним законом
- Јавно предузеће "Дирекција за
уређење и изградњу општине
Лајковац"
Остали индиректни корисници
буџета (навести називе)
Укупно за све кориснике
буџетских средстава

Маса средстава за плате
Буџетска
Остали
средства
извори
3
4

Tабела 1.
Маса средстава за плате
Буџетска
Остали извори
средства
5
6

71,122,000

144,000

63,743,928

12,896,000

15,000

11,737,154

1,350,000

41,900,000

1,922,616

2,273,027

20,732,000

148,000,000

192

26,000

37,701,483

16,707,000

2,432,027

131,812,181

26,000
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БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2015. ГОДИНИ

Ред.бр.

1
1

Број запослених на Број запослених
неодређено време
на одређено
време

Директни и индиректни корисници
буџетских средстава локалне власти
2
Органи и организације локалне власти

3

4
67

Изабрана лица
Постављена лица

2

3

4
5

6
7

8

9

Запослени
Установе културе
-Културни центар "Хаџи Рувим"
Градска библиотека

67

Табела 2.
Укупан број
запослених

5(3+4)
26
15

93
15

2
9

2
76

19

19

Остале установе из области јавних
служби које се финансирају из буџета
(осим предшколских установа;)
- Туристичка организација
- Спортска установа

0
0

Месне заједнице
Дирекције основане од стране локалне
власти
Укупно за све кориснике буџета на
које се односи Закон о одређивању
максималног броја запослених у
локалној администрацији

0

Предшколске установе
Привредна друштва и други облици
организовања чији је једини оснивач
локална власт (индиректни корисници
буџета)
- Јавно предузеће "Дирекција за
уређење и изградњу општине
Л ј
" све кориснике буџета на
Укупно
за
које се ne односи Закон о
одређивању максималног броја
запослених у локалној

86

9

76

59

1

60

21

80
166

10 Укупно за све кориснике буџетa

193

21

1
10

81
176
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ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Ш ифра

Назив

Програ
Програмск
м
а
1
2
3
1101
Програм 1. Локални развој и

Надлежан орган/особа

Средства из буџета

Структура %

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

4

5

6

7

30,850,000

4.4%

500,000

8

Милутин Нишавић, члан општиског већа
31,350,000 задужен за урбанизам, комуналне
делатности и заштиту животне средине
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за

просторно планирање
Уређивање грађевинског земљишта
30,850,000

4.4%

500,000

31,350,000

уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор Фонда за

1101-0002
0601

Програм 2. Комунална делатност

Водоснабдевање
0601-0001

105,190,000

15.0%

114,395,000

27,000,000

3.9%

0

0

0.0%

13,000,000

3,000,000

0.4%

0

18,115,000

2.6%

24,885,000

20,380,000

2.9%

5,120,000

5,445,000

0.8%

0

1,000,000

0.1%

0

7,235,000

1.0%

5,000,000

0

0.0%

160,000

0

0.0%

225,000

0

0.0%

500,000

0

0.0%

275,000

0

0.0%

180,000

0

0.0%

11,000,000

0

0.0%

4,000,000

0

0.0%

7,000,000

0

0.0%

4,000,000

0

0.0%

7,000,000

Управљање отпадним водама
0601-0002
Одржавање депонија
0601-0003
Уређење и одржавање зеленила
0601-0009
Јавна расвета
0601-0010
Остале комуналне услуге
0601-0014
Набавка судова за одлагање отпада
0601-0020
0601-0021

0601-0022

0601-0023

0601-0024

0601-0025

0601-0026

Стубо Ровни-смањење губитка воде у
мрежи
Израда главног пројекта кишне и
фекалне канализације улица: 1300
каплара
Израда главног пројекта реконструкције
улице Војводе Степе са кишном и
фекалном канализацијом
Израда главног пројекта кишне и
фекалне канализације улица Вуке и Пуће
Милијановић
Израда главног пројекта улице Мајора
Гавриловића са кишном канализацијом
л=550м
Израда главног пројекта улице Носилаца
албанске споменице са кишном и
фекалном канализацијом
Изградња кишне канализације у улици

0601-0027 Војислава Илића Л=600м
Изградња кишне канализације у улици
0601-0028 Војводе Миленка
Изградња кишне канализације у улици
0601-0029 Надежде Петровић, Л=500м
Изградња кишне канализације у
0601-0030 Хајдучкој уилици, Л=300м
Изградња кишне и фекалне
канализације на територији општине
Лајковац ( ул. Извиђачка, Мокрањчева,
Бранка Радичевића и др) пренете
0601-0031 обавезе
Изградња фекалне канализације у улици
0601-0032 Војводе Путника Л=100м
Изградња фекалне канализације у улици
Војводе Мишића (Пепељевачке рампе
0601-0033 до пбкелта "Енмон" )Л=800
Изградња фекалне канализације у улици

0

0.0%

800,000

800,000

0

0.0%

5,000,000

5,000,000

уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
0.0%

1,200,000

1,200,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за

0

0.0%

5,000,000

5,000,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за

3,500,000
0601-0036 Пепељевачка рампа до Јолића воденица
Зацељивање отвореног колектора (
канала 1) и прикључење на градску
0601-0037 канализациону мрежу
Погон за пречишћавање отпадних вода

7,000,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за

0
0601-0034 Мише Миловановића, Л=200м
Изградња фекалне канализације у делу
Лајковца лево од улице Петра Бојовића
0601-0035 Л=800м
Изградња кишног колектора

солидарну стамбену изградњу
Душан Савичић, члан општинског већа
219,585,000 задужен за комуналне делатности и
инфраструктуру
Мирослав Лукић, Директор ЈП" Градска
27,000,000
чистоћа", Лајковац
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
13,000,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
3,000,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
43,000,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
25,500,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Светислав Марјановић, Директор ЈП
5,445,000
Лајковацд услуге
Мирослав Лукић, Директор ЈП" Градска
1,000,000
чистоћа", Лајковац
Милорад Марковић, Директор ЈП "Колубара
12,235,000
Стубо-Ровни"
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
160,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
225,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
500,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
275,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
180,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
11,000,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
4,000,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
7,000,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
4,000,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за

0.5%

11,500,000

15,000,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за

0

0.0%

2,000,000

2,000,000

7,000,000

1.0%

0

7,000,000

уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за

0601-0038 реконструкција

уређење и изградњу општине Лајковац",
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Реконструкција водоводне мреже са
заменом азбестних цеви у улици Војводе
Мишића, од Цвијићеве улице до објекта
0601-0039 некадашње "Дрине"
Изградња дубинских бунара у

Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
9,000,000

1.3%

0

9,000,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за

0

0.0%

3,050,000

3,050,000

0

0.0%

3,500,000

3,500,000

0601-0040 Врачевићу
Набавка и монтажа уређаја за уштеду у

уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за

0601-0041 трошењу јавне расвете
Изгрдња подстанице у Рубрибрези

уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
3,050,000

0.4%

0

3,050,000

0601-0042

уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за

Израда главног пројекта уређења
265,000

0

200,000

0

0601-0043 простора око зграде општине
Пројекат зграде "Силоса" код аутобуске

1501

1502

0601-0044 станице
Програм 3. Локални економски
развој
Подршка постојећој привреди
1501-0001
Унапређење привредног амбијента
1501-0002
Програм 4. Развој туризма
1502-0001

Управљање развојем туризма

1502-0002 Туристичка промоција
0101

14,150,000

2.0%

0

14,150,000

13,000,000

1.9%

0

13,000,000

1,150,000

0.2%

0

1,150,000

2,888,365

0.4%

0

2,888,365

2,293,365

0.3%

0

2,293,365

595,000

0.1%

0

595,000

8,000,000

1.1%

779,000

8,779,000

750,000

0.1%

0

750,000

5,900,000

0.8%

0

5,900,000

Програм 5. Развој пољопривреде

0101-0001 Унапређење услова за пољопривредну
делатност
0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи
0101-0003
0101-0020
0101-0021
0401

Рурални развој
Качерски мед
Изложба крава

50,000

0.0%

318,000

368,000

0

0.0%

461,000

461,000

1,300,000

0.2%

0

1,300,000

16,475,000

2.4%

0

4,800,000

0.7%

0

4,800,000

5,000,000

0.7%

0

5,000,000

650,000

0.1%

0

650,000

5,000,000

0.7%

0

5,000,000

675,000

0.1%

0

350,000

0.0%

0

84,070,000

12.0%

3,245,000

14,050,000

2.0%

0

1,850,000

0.3%

2,495,000

300,000

0.0%

0

23,750,000

3.4%

0

Програм 6. Заштита животне

средине
0401-0001 Управљање заштитом животне средине
и природних вредности
0401-0002 Управљање комуналним отпадом

0401-0003 Праћење квалитета елемената животне
средине
0401-0004 Заштита природних вредности и
унапређење подручја са природним
својствима
0401-0020 Регионална депонија "Еко Тамнава"

0701

уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за

0401-0021 Сакупљање и одвожење медицинског
отпада
Програм 7. Путна инфраструктура

Одржавање путева
0701-0002
0701-0020 Техничко опремање Полицијске управе

0701-0021 Израда главног пројекта семафоризација
раскрсница у Улици Војводе Мишића
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
0701-0023 Изградња и реконструкција дела улице
Димитрије Туцовић(Р271) и дела пута
ка МЗ Боговађа и Пепељевац
0701-0024 Уређење центра Месне заједнице

већа задужен за област пољопривреде
Живота Молеровић, Начелник општинске
управе
Живота Молеровић, Начелник општинске
управе
Живота Молеровић, Начелник општинске
управе
Катарина Јанић, координатор канцеларије за
локални економски развој
Аца Мештеревоћ, члан општиснког већа
задужен за област пољопривреде
Милутин Нишавић, члан општиског

16,475,000 већа задужен за урбанизам, комуналне
делатности и заштиту животне средине
Живота Молеровић, Начелник општинске
управе
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
уређење и изградњу општине Лајковац",
Живота Молеровић, Начелник општинске
управе
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за

уређење и изградњу општине Лајковац",
Радомир Стевановић, Директор ЕкоТамнава
Јованка Гомилановић, Директор Дома
350,000
здравља
Душан Савичић, члан општинског већа
87,315,000 задужен за комуналне делатности и
инфраструктуру
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
14,050,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Душан Савичић, члан општинског већа
4,345,000 задужен за комуналне делатности и
инфраструктуру
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
300,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
675,000

23,750,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за

20,410,000

2.9%

0

20,410,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за

4,320,000

0.6%

750,000

5,070,000

2,780,000

0.4%

0

2,780,000

Боговађа
0701-0025 Реконструкција некатегорисаног пута у
Јабучју пут за Тејиће Л=350
0701-0026 Реконструкција локалног
некатегорисаног пута Доњи Лајковац
мост ка Грабовцу Л=300м
0701-0027 Изградња и реконструкција локалног
некатегорисаног пута у Придворици, пут
за Станишиће Л=580

уређење и изградњу општине Лајковац",
Марко Пауновић, члан општинског већа
задужен за приватно предузетништво
Живота Молеровић, Начелник општинске
управе
Живота Молеровић, Начелник општинске
управе
Милутин Ранковић, Директор Туристичке
организације
Милутин Ранковић, Директор Туристичке
организације
Милутин Ранковић, Директор Туристичке
организације
Аца Мештеревоћ, члан општиснког

уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
4,500,000

0.6%

0

4,500,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за

8,910,000

1.3%

0

8,910,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
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0701-0028 Израда главног пројекта уређења
саобраћајних површина у центру Јабучја
0701-0029 Израда главног пројекта пешачке стазе
у Рубрибрези, Л=1000м
0701-0030 Израда главног пројекта улице Хајдучка,
Л=300м
0701-0031 Израда главног пројекта реконструкције
некатегорисаног пута у Ратковцу (пут
0701-0032

0701-0033

0701-0034

0701-0035

за Петронијевиће), Л=400
Израда главног пројекта реконструкције
некатегорисаног пута у Стрмову (
Гајски пут), Л=870м
Израда главног пројекта реконструкције
некатегорисаног пута у Јабучју
Богдановићи-Савићи, Л=1000м
Израда главног пројекта реконструкције
некатегорисаног пута у Јабучју (ТребежДоњи Крај) Л=1000м
Израда главног пројекта реконструкције
некатегорисаног пута у Јабучју (Трафо

Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
500,000

0.1%

0

500,000

200,000

0.0%

0

250,000

0.0%

0

150,000

0.0%

0

150,000

250,000

0.0%

0

250,000

уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
250,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
200,000

уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
300,000

0.0%

0

300,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за

300,000

0.0%

0

300,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за

500,000

0.1%

0

500,000

станица-Милосављевићи, Грчићи) Л=500
0701-0036 Израда главног пројекта реконструкције
некатегорисаног пута у Јабучју

2001

(Враиичина-Радованчевићи), Л=800м
0701-0037 Израда главног пројекта реконструкције
некатегорисаног пута Врачевић
(Спасићи), Л=1500м
Програм 8. Предшколско

уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
250,000

2001-0020 Доградња и реконструкција Дечјег
вртића
2001-0021 Наши кораци кроз екологију
2002

0

500,000

0.1%

13.1%

0

44,600,000

68,032,000

9.7%

10,100,000

23,000,000

3.3%

34,500,000

650,000

0.1%

0

55,733,737

8.0%

1,770,000

18,633,737

2.7%

0

13,440,000

1.9%

0

460,000

0.1%

0

5,000,000

0.7%

0

3,000,000

0.4%

0

15,200,000

2.2%

0

0

0.0%

1,770,000

8,493,000

1.2%

1,060,000

8,493,000

1.2%

0

0

0.0%

1,060,000

24,630,000

3.5%

5,630,000

9,180,000

1.3%

0

850,000

0.1%

5,630,000

1,100,000

0.2%

0

5,000,000

0.7%

0

1,500,000

0.2%

0

Програм 9. Основно образовање

2002-0001 Функционисање основних школа

2002-0020 Превоз школске деце
2002-0021 "Еко кутак"
2002-0022 Уређење зелених површина и пратећих
садржаја око основне школе У Јабучју
2002-0023 Уређење зелених површина и пратећих

2003

садржаја око основне школе у Ратковцу
2002-0024 Реконструкција и доградња ОШ "Миле
Дубљевић"
2002-0025 Одржавање, санација и реконструкција
ОШ "Миле Дубљевић"
Програм 10. Средње образовање

2003-0001 Функционисање средњих школа

0901

2003-0020 Одржавање, санација и реконструкција
Средње школе
Програм 11. Социјална и дечја
заштита
Социјалне помоћи
0901-0001
0901-0003
0901-0005
0901-0006

Подршка социо-хуманитарним
организацијама
Активности Црвеног крста
Дечја заштита
Субвенционисање цена комуналних

0901-0020

250,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за

91,682,000
васпитање
2001-0001 Функционисање предшколских установа

0.0%

услуга
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500,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Весна Ранковић, члан општинског већа
136,282,000 задужен за образовање културу и
заштиту и грађанских права
Мила Митровић, Директор ПУ "Лептирић",
78,132,000
Лајковац
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
57,500,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Мила Митровић, Директор ПУ "Лептирић",
650,000
Лајковац
Весна Ранковић, члан општинског већа
57,503,737 задужен за образовање културу и
заштиту и грађанских права
Невенка Јевић, Директор ОШ"М.Дубљевић",
Лајковац; Александар Лукић, Директор
18,633,737 ОШ"Д:Туцовић", Јабучје; Милица
Степановић Баба-Милкић, Директор
Музичке школе"Ж:Грбић"
Љубица Новаковић, руководилац одељења
13,440,000
за друштвене делатности
Невенка Јевић, Директор ОШ"М.Дубљевић",
460,000
Лајковац;
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
5,000,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
3,000,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
15,200,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
1,770,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Весна Ранковић, члан општинског већа
9,553,000 задужен за образовање културу и
заштиту и грађанских права
Иван Крушкоња, Директор средње
8,493,000
школе"17. септембар"
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
1,060,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Снежана Негић, члан општинског већа
30,260,000 задужена за социјалну политику и
питање националних мањина
живота Молеровић, Начелник општинске
9,180,000 управе; Милан Јовановић, Директор Центра
за социјални рад
живота Молеровић, Начелник општинске
6,480,000
управе; Милан Јовановић,
Ружица Срећковић, Секретар Црвеног крста
1,100,000
Лајковац
живота Молеровић, Начелник општинске
5,000,000
управе;
Душан Савичић, члан општинског већа
1,500,000 задужен за комуналне делатности и
инфраструктуру

Информатор о раду органа општине Лајковац
0901-0021
0901-0022
1801

Ђачка кухиња
Једнократна помоћ пензионерима

1,000,000

0.1%

0

1,000,000

6,000,000

0.9%

0

6,000,000

15,770,000

2.2%

0

15,770,000

1,170,000

0.2%

0

1,170,000

2,000,000

0.3%

0

2,000,000

12,600,000

1.8%

0

12,600,000

Програм 12. Примарна здравствена
заштита
Функционисање установа примарне
1801-0001
здравствене заштите
1801-0020 Вантелесна оплодња
1801-0021 Унапређење квалитета здравствене
заштите на територији општине Лајковац
Програм 13. Развој културе

1201

26,004,253

3.7%

35,833,600

25,004,253

3.6%

1,159,600

Функционисање локалних установа

Милан Јовановић, Директор Центра за
социјални рад
Милан Јовановић, Директор Центра за
социјални рад
Марко Пауновић, члан општинског
већа задужен за приватно
предузетништво
Јованка Гомилановић, Директор Дома
здравља
Марко Пауновић, члан општинског већа
задужен за приватно предузетништво
Јованка Гомилановић, Директор Дома

здравља
Весна Ранковић, члан општинског већа
61,837,853 задужен за образовање културу и
заштиту и грађанских права
Сузана Јанковић, Директор Културног
центра "Хаџи Рувим", Снежана Бугарчић,
Директор Градске библиотеке; Станојка
26,163,853
Минић, Директро Историјског архива;
Живота Молеровић, Начелник општинске

1201-0001 културе
Подстицаји културном и уметничком
1201-0002 стваралаштву
1201-0020 Пресељење конака
1201-0021 Манифестација "Дани Лајковца"
1301

управе
0

0.0%

0

0

0.0%

34,674,000

1,000,000

0.1%

0

54,036,244

7.7%

0

20,500,000

2.9%

0

1,036,244

0.1%

0

19,500,000

2.8%

0

3,000,000

0.4%

0

10,000,000

Програм 14. Развој спорта и
омладине
1301-0001 Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима
1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре

1301-0020 Партерно уређење око спортске хале
1301-0021 Набавка опреме за спортску халу

0602

1301-0022 Прикључак спортске хале на котларницу
Дома здравља
Програм 15. Локална самоуправа

1.4%

0

162,965,001

23.2%

3,000,000

136,658,501

19.5%

2,000,000

0
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
уређење и изградњу општине Лајковац",
Сузана Јанковић, Директор Културног
1,000,000
центра "Хаџи Рувим"
Душан Жујовић, члан општинског већа
54,036,244 задужен за друштвену бригу о деци,
омладину и спорт
Живорад Бојичић, Председник општине
20,500,000
34,674,000

живота Молеровић, Начелник општинске
1,036,244 управе; Милан Јовановић, Директор Центра
за социјални рад
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
19,500,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
3,000,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Марина Петровић, Директор ЈП"Дирекција за
10,000,000
уређење и изградњу општине Лајковац",
Живорад Бојичић, Председник општине
165,965,001

Функционисање локалне самоуправе и
0602-0001
градских општина
0602-0002 Месне заједнице
Управљање јавним дугом
0602-0003
0602-0004

Општинско јавно правобранилаштво

138,658,501

630,000

0.1%

0

630,000

15,000,000

2.1%

0

15,000,000

856,500

0.1%

0

856,500

9,450,000

1.3%

0

9,450,000

370,000

0.1%

0

370,000

0

0.0%

1,000,000

1,000,000

700,937,600

100.0%

210,812,600

911,750,200

Информисање
0602-0006
0602-0007

Канцеларија за младе

Трошкови сахрањивања из Малог Борка
0602-0020
и Скобаља
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ
РАСХОДИ

7. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
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Јагош Лончар, Председник скупштине,
Живорад Бојичић, Председник општине,
Живота Молеровић, начелник општинске
управе
Председници месних заједница
Живота Молеровић, Начелник општинске
управе;
Живота Молеровић, Начелник општинске
управе;
Живота Молеровић, Начелник општинске
управе, Гордана Пауновић -Живановић,
директор ЈП РТВ "Пруга"
Живота Молеровић, Начелник општкаске
управе,
Мирјана Ђаковић, Руководилац одељења за
имовинско правне односе

Информатор о раду органа општине Лајковац
30.1.2014
3.7.2014
17.11.2014

34.345.000

1.833.000
2014-1.833.000

2.083.000
416.000
416.000
1.250.000
2014-2.083.000

2.333.000
2014-2.333.000

198

Информатор о раду органа општине Лајковац
500.000

2014-500.000

1.250.000

2014-1.250.000

800.000
610.000
125.000
65.000
2014-800.000

199

Информатор о раду органа општине Лајковац
2.916.000
2014-2.916.000

833.000
2014-833.000

441.000
2014-441.000

2.291.000

2014-2.291.000

200

Информатор о раду органа општине Лајковац
624.000
166.000
83.000
375.000
2014-625.000

1.250.000
2014-1.250.000

750.000
2014-750.000

201

Информатор о раду органа општине Лајковац
3.500.000

2014-3.500.000

750.000
2014-750.000

604.000
2014-604.000

202

Информатор о раду органа општине Лајковац
10.000.000
4.926.333
2.112.000
1.666.000
2014-10.000.000

416.000

2014-416.000

2.600.000

2014-2.600.000

203

Информатор о раду органа општине Лајковац
2.750.000
2014-2.750.000

994.000
317.000
113.000
90.000
308.000
166.000
2014-994.000

1.000.000

2014-1.000.000

204

Информатор о раду органа општине Лајковац
1.250.000
2014-1.250.000

600.000
2014-600.000

205

Информатор о раду органа општине Лајковац

36.057.999

141.000
2014-141.000

250.000
2014-250.000

41.000
2014-41.000

206

Информатор о раду органа општине Лајковац
25.000
2014-25.000

41.000
2014-41.000
`

125.000
2014-125.000

41.000
2014-41.000

125.000
2014-125.000

207

Информатор о раду органа општине Лајковац
41.000
2014-41.000

41.000
2014-41.000

27.000
2014-27.000

398.000
197.000
125.000
76.000
2014-398.000

208

Информатор о раду органа општине Лајковац
25.000
2014-25.000

166.000

2014-166.000

41.000
2014-41.000

58.000
2014-58.000

209

Информатор о раду органа општине Лајковац
332.500
2014-332.500

3.631.000

2014-3.631.000

359.000
2014-359.000

513.000
2014-513.000

210

Информатор о раду органа општине Лајковац
310.000
2014-310.000

18.000
2014-18.000

219.000
2014-219.000

211

Информатор о раду органа општине Лајковац
72.500
2014-72.500

83.000
2014-83.000

16.000

2014-16.000

212

Информатор о раду органа општине Лајковац
166.000
2014-166.000

166.000
2014-166.000

312.500
2014-312.500

83.000
2014-83.000

213

Информатор о раду органа општине Лајковац
292.500
2014-292.500

275.000
2014-275.000

82.000
2014-82.000

250.000
2014-250.000

214

Информатор о раду органа општине Лајковац
291.000
2014-291.000

399.000
2014-399.000

399.000
2014-399.000

833.000
2014-833.000

215

Информатор о раду органа општине Лајковац
399.000
2014-399.000

250.000
2014-250.000

366.000
2014-366.000

83.000

2014-83.000

216

Информатор о раду органа општине Лајковац
375.000

2014-375.000

45.000
2014-45.000

207.000
166.000
41.000
2014-208.000

250.000

2014-250.000

217

Информатор о раду органа општине Лајковац
41.000
2014-41.000

332.000
2014-332.000

332.000
2014-332.000

41.000
2014-41.000

164.000
2014-164.000

218

Информатор о раду органа општине Лајковац
83.000
2014-83.000

25.000
2014-25.000

58.000
2014-58.000

125.000
2014-125.000

219

Информатор о раду органа општине Лајковац
173.000

2014-173.000

416.000

2014-416.000

319.000
2014-319.000

208.000

2014-208.000

1.666.000
2014-1.666.000

220

Информатор о раду органа општине Лајковац
83.000
2014-83.000

25.000
2014-25.000

1.730.000
2014-1.730.000

221

Информатор о раду органа општине Лајковац
180.000
2014-180.000

221.000

2014-221.000

5.833.000
2014-5.833.000

222

Информатор о раду органа општине Лајковац
583.000
2014-583.000

41.000
2014-41.000

291.000

2014-291.000

125.000
2014-125.000

223

Информатор о раду органа општине Лајковац
399.000
2014-399.000

84.000
2014-84.000

29.000

2014-29.000

29.000

2014-29.000

224

Информатор о раду органа општине Лајковац
8.666
2014-8.666

301.000
2014-301.000

8.333
2014-8.333

399.000
2014-399.000

225

Информатор о раду органа општине Лајковац
264.000

2014-264.000

399.000

2014-399.000

134.000
2014-134.000

316.000
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316.000
2014-316.000

166.000
2014-166.000

25.000
2014-25.000

7.504.000

2014-7.504.000
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8. ПРОПИСИ КОЈИМА
ОРГАНА ОПШТИНЕ

СЕ

УРЕЂУЈЕ

ДЕЛОКРУГ

РАДА

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),
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 и 101/10),
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),
7. Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гл. РС", бр. 34/01,
62/06, 116/08, 92/11),
8. Закон о финансирању политичких активности ("Сл. гл. РС", бр. 43/11),
9. Закон о агенцији за борбу против корупције ("Сл. гл. РС", бр. 97/08, 53/10 и 66/11),
10. Закон о јавним службама ("Сл. гл. РС", бр. 42/91,71/94,79/05),
11. Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл. гл. РС",
бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05, 123/07),
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),
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 31.12.2012. године)
1. Пословне зграде и други објекти
2. Административна опрема
3. Опрема за јавну безбедност
4. Земљиште
5. Нефинансијска опрема у припреми
6. Опрема за саобраћај
Укупна вредност
у завршном рачуну за 2012. год
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79.470.061,77
7.882.315,60
198.224,25
34.839.068,42
1.098.073.719,43
2.026.346,55
1.222.489.736,02 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).
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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,
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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
...................................................................
други подаци за контакт
...................................................................
потпис

дана ............ 201.... године

..................................................................................
*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
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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
30 динара
електронски облик
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 2226
ЖАЛБА
(............................................................................................................................
....................................................................................................................)
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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.....................................................................
подносилац жалбе / име и презиме
У ............................................,
.....................................................................
адреса
дана ............201... године
....................................................................
други подаци за контакт
...................................................................

потпис
Напомена:




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:
ЖАЛБУ
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
............................................................
потпис
У.................................,
дана ............ 201....године

ПРИМЕР ПРЕДЛОГА СТРАНКЕ ЗА
ПРИНУДНО ИЗВРШЕЊЕ РЕШЕЊА ПОВЕРЕНИКА
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Београд
Немањина 2226

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
органа).................................................................................................... није поступио:

(навести

назив

1) у целости
2) у
делу
којим
је
наложено
да
ми
се
доставе
следеће
информације:............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...............

238

Информатор о раду органа општине Лајковац

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.

подносилац предлога / име и
презиме
У

,
адреса

дана

201

године
други подаци за контакт које
подносилац
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, 014/72-760 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 Општинске управе општине Лајковац је од 7,00 до 15,00 сати – писарнице до
16,00 сати.
Матични број општине Лајковац – 07137141, Порески идентификациони број (ПИБ) 102790787. Број текућег рачуна - 840-133640-12, Министарство финансија - Управа за трезор,
Лајковац, шифра са контролним бројем по моделу 97 је 30-055.
Матични број Општинске управе – 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
Општинска управа општине Лајковац
За издавача
Живота Молеровић
начелник Општинске управе општине Лајковац
Уредник
Љубица Новаковић
Општинска управа општине Лајковац
Фебруар 2015. год.

242

Информатор о раду органа општине Лајковац

243

