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Службени 

гласник 

општине 

Лајковац 

  

 

ГОДИНА XVIII 

 

БРОЈ 1             21.02.2018. ГОДИНЕ 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

 

На основу члана 32. Закона о 

црквама и верским заједницама („Службени 

гласник РС“ бр. 36/2006), члана 46. Закона о 

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 

129/07, 83/14), члана 61. Статута општине 

Лајковац (“Сл.гласник општине Лајковац“ 

бр. 11/08) и члана 9. Пословника о раду 

Општинског већа општине Лајковац („Сл. 

гласник општине Лајковац“ бр. 12/08),  

Општинско веће  општине Лајковац,на 

седници одржаној дана 21.02.2018. године, 

доноси:  

 
П Р А В И Л Н И К 

О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И 

КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЗА 

ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ 

ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ 

ФИНАНСИРАЈУ/СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

 

 

Члан 1. 

 

 Врше се измене и допуне 

Правилника о условима, начину и 

критеријумима за избор пројеката за 

изградњу, одржавање и обнову верских 

објеката који се финансирају/суфинансирају 

из буџета општине Лајковац (“Сл.гласник 

општине Лајковац“ бр. 9/15), тако што се у 

члану 4. став 2. мења и гласи: 

 „Општинско веће општине Лајковац 

расписује Јавни конкурс за сваку наредну 

буџетску годину најраније 30. дана по 

усвајању буџета за наредну годину“. 

 У осталом делу члан 4. остаје 

непромењен. 

 

Члан 2. 

 

 Врше се измене и допуне  у члану 

12. Правилника, тако што се став 1. мења и 

гласи: 

 „Корисници средстава дужни су да, 

у року од петнаест дана по завршетку 

пројекта за који су додељена буџетска 

средства, а најкасније до краја текуће 

године, Општинском већу општине 

Лајковац поднесу извештај о реализацији 

тих пројеката (уз наративни извештај 

доставити: фотографије после 

инвестиционих улагања или цд, и сл.) и 

доставе доказе о наменском коришћењу 

финансијских средстава (фотокопије рачуна 

са отпремницама, налога, уговора, 

привремених и окончаних ситуација 

фотокопије извода на којима се види 

плаћање по приложеним рачунима и др.)“. 

 У осталом делу члан 12. остаје 

непромењен. 
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Члан 3. 

 

 У свему осталом Правилник о 

условима, начину и критеријумима за избор 

пројеката за изградњу, одржавање и обнову 

верских објеката који се 

финансирају/суфинансирају из буџета 

општине Лајковац, остаје непромењен. 

 

 

Члан 4. 

 

 Правилник о условима, начину и 

критеријумима за избор пројеката за 

изградњу, одржавање и обнову верских 

објеката који се финансирају/суфинансирају 

из буџета општине Лајковац, ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања  у 

„Службеном гласнику општине Лајковац”. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-16/18-III од  21.02.2018. године 

 
                               ПРЕДСЕДНИК  

                           ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                          Андрија Живковић,с.р 

 

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

 

 На основу члана 4. и 10. Закона о 

култури ("Службеном гласнику РС", бр. 

13/2016 и 30/2016 – исправка), члана 9. и 69. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Лајковац (''Сл.гласник општине 

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

општине Лајковац на седници одржаној 

дана 21.02.2018. године, донело је 

 
 О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 

ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

 

Члан 1. 

 

Утврђују се области од јавног 

интереса за финансирање пројеката из 

области културе на територији општине 

Лајковац: 

 

1. Културно наслеђе 

- Откривање, прикупљање, 

истраживање, 

документовање, 

проучавање, вредновање, 

заштита, очување, 

представљање, 

интерпретација, управљање  

и коришћења 

НЕМАТЕРИЈАЛНОГ 

КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА; 

- Откривање, прикупљање, 

истраживање, 

документовање, 

проучавање, вредновање, 

заштита, очување, 

представљање, 

интерпретација, управљање  

и коришћења 

НЕПОКРЕТНОГ 

КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 

- Откривање, прикупљање, 

истраживање, 

документовање, 

проучавање, вредновање, 

заштита, очување, 

представљање, 

интерпретација, управљање  

и коришћење 

АРХЕОЛОШКОГ 

НАСЛЕЂА. 

2. Аматерско стваралаштво 

(књижевно, ликовно, музичко, 

уметничке игре – народне игре 

идр.) 

3. Манифестације везане за 

културно стваралаштво и етно 

манифестације. 

4. Промоција локалног етно 

стваралаштва на територији 

општине Лајковац,  у земљи и 

иностранству. 

5. Музичко стваралаштво и 

интерпретација; 

6. Ликовно стваралаштво 

(сликарство и вајарство); 

7. Књижевно стваралаштво; 

8. Подршка учешћа уметника са 

територије општине Лајковац на 

менифестацијама у земљи и 

иностранству; 

9. Остала извођења културних 

програма и културних садржаја 

(мјузикл, циркус, пантомима, 

улична уметност и сл.); 

10. Уметничка игра - класичан 

балет, савремена игра 

(стваралаштво и 

интерпретација); 

11. Аудио-визуелно стваралаштво; 
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12. Културно наслеђе 

-Очување и промоција 

културног наслеђа националних 

мањина. 

-Откривање, прикупљање, 

истраживање, документовање, 

проучавање, вредновање, 

заштита, очување, 

представљање, интерпретација, 

коришћење и управљање 

архивском грађом: 

-Откривање, прикупљање, 

истраживање, документовање, 

проучавање, вредновање, 

заштита, очување, 

представљање, интерпретација, 

коришћење и управљање старом 

и ретком библиотечком грађом: 

-Конзервација и публиковање 

уметничко историјских дела; 

-Културно - едукативни 

програми (културнетрибине, 

духовне трибине, стручне 

трибине, наични скупови и тд.). 

 

Члан 2. 

На основу Одлуке о утврђивању 

јавног интереса за финансирање пројеката у 

области културе на територији општине 

Лајковац, Општинско веће општине 

Лајковац донеће Одлуку о раписивању 

јавног конкурса за финансирање пројеката 

из области културе на територији општине 

Лајковац. 

Члан 3. 

Конкурс се може расписати за једну, 

више или све области наведене у члану 1. 

ове Одлуке. 

Члан 4. 

Посебни критеријуми за одобравање 

пројеката из области културе на територији 

општине Лајковац биће дефинисани јавним 

позивом у складу са приоритетима по 

редоследу утврђеним овом Одлуком. 

Члан 5. 

Средства се неће одобравати за 

области које нису наведени  у члану 1. ове 

Одлуке. 

Члан 6. 

Одлука се објављује у Службеном 

гласнику општине Лајковац и  на веб сајту 

општине Лајковац  www.lajkovac.org.rs. 

Члан 7. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Лајковац. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-16/18-III од  21.02.2018. године 

 
                               ПРЕДСЕДНИК  

                           ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                          Андрија Живковић,с.р 

 

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

 

 

 На основу члана 51. Устава 

Републике Србије ("Службеном гласнику 

РС", бр. 98/2006 од 10.11.2006. године), 

члана 10. Европске конвенције људских 

права и основних слобода (Република 

Србија ратификовала у марту 2003. године), 

члана 6, 16. тачка 4. и члана 17.   Закона о 

јавном информисању ("Службеном 

гласнику РС", бр. 83/2014, 58/2015 и 

12/2016), члана 3. Став 2.Правилник о 

суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног 

информисања (Правилник је објављен у 

"Службеном гласнику РС", бр. 16/2016 и 

8/2017) и чл. 9. и 69. Пословника о раду 

Општинског већа општине Лајковац 

(''Сл.гласник општине Лајковац'' бр. 12/08), 

Општинско веће општине Лајковац на 

седници одржаној дана 21.02.2018. године, 

донело је 

 
О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 

ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

 

Члан 1. 

 

Утврђују се области од јавног 

интереса за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја  у области 

јавног информисања на територији 

општине Лајковац: 

 

1. Праћење реализације пројеката за 

младе и унапређење положаја 

младих. 

2. Информисање о правима, услугама 

и додатним облицима социјалне 

заштите које пружа општина 

Лајковац. 

http://www.lajkovac.org.rs/
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3. Развој инфраструктуре 

(саобраћајне, електроенергетске, 

водоводне и канализационе) на 

територији општине Лајковац. 

4. Информисање грађана о њиховим 

правима (заштита права пацијената, 

приступ информацијам од јавног 

значаја...) 

5. Праћење рада и  одлука које доносе 

органи Општине Лајковац. 

6. Изградња јавних вежбалишта на 

отвореном, нових спортских 

објеката и инфрастуктуре. 

7. Праћење, планирање и трошење 

новца из општинског буџета 

8. Промовисање успешних студената, 

ученика, младих спортиста и 

талентованих уметника. 

9. Праћење спровођења  донаторских 

пројеката за које је општина 

Лајковац добила донације. 

10. Извештавање о раду спортских 

организација. 

11. Информисање грађана о одржавању 

манифестација. 

12. Отвореност локалне самоуправе за 

предлоге и иницијативе грађана. 

13. Едукација становништва из 

руралних подручја о субвенцијама 

за развој пољопривреде. 

14. Праћење и извештавање о мерама 

активне политике запошљавања. 

15. Развој предшколског и школског 

спорта. 

16. Извештавање о политичким 

догађајима, изборима идр. 

17. Неговање верских и 

традиционалних обичаја. 

18. Информисање грађана о градском, 

приградском и такси превозу 

путника. 

19. Укључивање јавности у процес 

доношења одлука о висини 

локалних пореза, накнада и такси. 

20. Праћење програма и активности 

везаних за обележавање Градске 

славе и Дана општине. 

21. Пружање јавних услуга у сеоским 

подручјима. 

22. Подизање свести грађана о значају 

заштите животне средине. 

23. Спровођење мера за смањење 

загађености ваздуха и праћење 

буке. 

24. Укључивање јавности у процес 

планирање буџета. 

25. Подизање свести о држању 

домаћих животиња. 

26. Пољопривреда и живот на селу. 

27. Унапређење локалног 

институцијалног оквира за заштиту 

природних добара и споменика 

културе. 

28. Извештавање о раду јавних 

установа. 

29. Подизање свести о ернергетској 

ефикасности. 

30. Медијска подршка осетљивим 

групама. 

31. Промоција општине Лајковац 

32. Укључивање јавности у процес 

доношења урбанистичких 

докумената. 

33. Информисање о мерама 

финансијске подршке породицее са 

децом. 

34. Информисање о мерама подршке 

приватном предузетништву. 

35. Деловање локалне самоуправе у 

областима заштите и спашавања. 

36. Праћење и извештавање са 

сајамских манифестација јавног и 

приватног сектора општине 

Лајковац. 

37. Информисање грађана о 

утврђивању јавног интереса у циљу 

експропријације и расељавања 

становништва. 

38. Информисање из области 

становања и одржавање зграда. 

39. Информисање грађана о условима 

за изградњу и озакоњење објеката. 

40. Укључивање јавности у процеес 

израде стратешких докумената. 

41. Управљање и располагање 

имовином. 

42. Родна равноправност и националне 

мањине. 

43. Праћење и извештавање о 

програмима збрињавања и помоћи 

избеглим и интерно расељеним 

лицима. 

44. Сервисне информације. 

45. Информисање грађана о правима и 

обавезама из области здравствене 

заштите (систематски прегледи, 

превентивни прегледи, 

вакцинације, заштита становништва 



21.02.2018. године                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                                 Број   1 

 

5 

 

од заразних болести, донирање 

органа и др.) 

46. Едукација родитеља о правима и 

обавезама ученика и родитеља, 

области образовања (подизање 

свести , вршњачко насиље и др. ) 

47. Занимљивости по трагу новинара 

48. Брига о старим лицима и 

пензионерима 

 

Члан 2. 

Утврђују се приоритетни медији 

преко којих се информишу грађани 

општине Лајковац по следећем редоследу: 

 

1. Интернет портали 

2. Радија 

3. Новине 

4. Телевизије 

 

Члан 3. 

Утврђују се приоритетни локални 

медији преко којих се информишу грађани 

општине Лајковац по следећем редоследу: 

1.Интернет портали: 

- Портал „Лајковац на длану“  

- „Гем“ портал 

- Радио „Патак“ Ваљево – портал 

2. Радија: 

- Радио „Кiss FM“ Лазаревац  

- Радио „Гем“ Лазаревац 

- Радио „Источник“ Ваљево 

- Радио Ваљево  

3. Новине: 

-  „Глас Тамнаве“ Уб 

- „Праве новине“ – SGFX MEDIJA 

Lazarevac 

- Новине „Напред“ Ваљево 

- Колубарске.РС  

- „Регионалне плус“  Лазаревац 

- Новине „Добошар“ Лазаревац 

4. Телевизије: 

1. ТВ „Гем“ Лазаревац   

2. Колубара „Прес“ Лазаревац – 

„Коперникус“  

3. „Вујић телевизија „ Ваљево  

4. Тв „Ваљево Плус“ 

  

 

Члан 4. 

На основу Одлуке о утврђивању 

јавног интереса у области јавног 

информисања на територији општине 

Лајковац, Општинско веће општине 

Лајковац донеће Одлуку о раписивању 

јавног конкурса за суфинансирање 

пројеката производње медијских садржаја у 

области јавног информисања на територији 

општине Лајковац. 

Члан 5. 

Посебни критеријуми за одобравање 

пројеката производње медијских садржаја у 

области јавног информисања на територији 

општине Лајковац биће дефинисани јавним 

позивом у складу са приоритетима медија 

по редоследу утврђеним чланом 2. и 3. ове 

Одлуке. 

Члан 6. 

Пројекти се могу поднети за један, 

више или све области наведене у члану 1. 

ове Одлуке. 

Члан 7. 

Средства за суфинансирање 

пројеката одабраваће се медијима 

искључиво за пројекте којима се 

свакодневно прате питања из области које 

су од  јавног интереса за општину Лајковац. 

Средства се неће одобравати за 

области као ни медијима који нису 

наведени у овој Одлуци. 

Члан 8. 

Одлука се објављује у Службеном 

гласнику општине Лајковац и на веб сајту 

општине Лајковац www.lajkovac.org.rs. 

Члан 9. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Лајковац. 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-16/18-III од  21.02.2018. године 

 
                               ПРЕДСЕДНИК  

                           ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                          Андрија Живковић,с.р 

 

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

 

 

 На основу члана 38. Закона о 

удружењима("Службеном гласнику РС", бр. 

51/2009, 99/2011 други закон и 99/2011- 

други закон), члана 1. и 3.  Уредбе о 

средствима за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса 

која реализују удружења („Службени 

гласник РС“, бр. 8/2012, 94/2013 и 93/2015) , 

Одлуке о успостављању механизама 

утврђивања јавног интереса за 
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финансирање програма које реализују 

удружења на територији општине Лајковац 

бр: 06-4/18-III од 22.01.2018. године, члана 

9. и 69. Пословника о раду Општинског 

већа општине Лајковац (''Сл.гласник 

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

веће општине Лајковац на седници 

одржаној дана 21.02.2018. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА КОЈЕ 

РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

 

Члан 1. 

 

Утврђују се области од јавног 

интереса за финансирање програма које 

реализују удружења на територији општине 

Лајковац: 

 

1. Хуманитарни програми   

2. Заштита животне средине  

3. Заштита животиња 

4. Социјална заштита и социјализација 

старих лица  

- Борба против насиља – породично, 

вршњачко;  

- Заштита самохраних мајки 

-  Борба против болести зависности – 

наркоманија, алкохолизам, коцка;  

- Хуманитарни програми, 

хуманитарни пакети 

5. Заштита лица са инвалидитетом 

6. Борба против корупције 

7. Заштита потрошача 

8. Заштита и промовисање људских и 

мањинских права (инклузија 

азиланата, ромске заједнице и др.) 

 

Члан 2. 

На основу Одлуке о утврђивању 

јавног интереса за финансирање програма 

које реализују удружења на територији 

општине Лајковац, Општинско веће 

општине Лајковац донеће Одлуку о 

раписивању јавног конкурса за расподелу 

буџетских средстава општине Лајковац, 

намењених подршци програмима удружења 

(невладине организације и друга 

удружења). 

 

 

 

Члан 3. 

Конкурс се може расписати за једну, 

више или све области наведене у члану 1. 

ове Одлуке. 

Члан 4. 

Посебни критеријуми за расподелу 

буџетских средстава општине Лајковац, 

намењених подршци програмима удружења 

(невладине организације и друга 

удружења), биће дефинисани јавним 

позивому складу са приоритетима по 

редоследу утврђеним овом Одлуком. 

Члан 5. 

Средства се неће одобравати за 

области које нису наведени  у члану 1. ове 

Одлуке. 

Члан 6. 

Одлука се објављује у Службеном 

гласнику општине Лајковац и  на веб сајту 

општине Лајковац www.lajkovac.org.rs. 

 

Члан 7. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Лајковац. 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-16/18-III од  21.02.2018. године 

 
                               ПРЕДСЕДНИК  

                           ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                          Андрија Живковић,с.р 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 

Председник општине Лајковац 

Број: 344-2 /18-I 

Датум: 03.01.2018. године 

Л а ј к о в а ц 

 

На основу члана 94. став 2. Закона о 

превозу путника у друмском саобраћају 

(„Службени гласник Републике Србије“ 

бр.68/15) и члана 10. Одлуке о ауто-такси 

превозу путника на територији општине 

Лајковац („Службени гласник општине 

Лајковац“ бр. 2/17), Председник општине 

Лајковац, доноси 

 
П Р О Г Р А М 

ОРГАНИЗОВАЊА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА 

У ОПШТИНИ ЛАЈКОВАЦ  

У 2018.ГОДИНИ 
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I Овим Програмом, у оквиру 

планираних потреба ауто-такси превоза у 

општини Лајковац за 2018.годину, утврђује 

се потребан број такси возила чијим радом 

се задовољавају потребе грађана општине 

Лајковац за овом врстом превоза. 

 

II Полазићи од потреба општине 

Лајковац, утврђује се да је за 2018.годину за 

задовољавање потреба за ауто-такси 

превозом у општини Лајковац, потребан 

број од 30 такси возила. 

 

III Правна лица и предузетници, 

који су на дан доношења Програма, 

регистровани за обављање такси превоза, 

настављају са обављањем делатности у 

складу са Законом и Одлуком о ауто-такси 

превозу на територији општине Лајковац. 

 

IV Овај Програм објавити у 

Службеном гласнику општине Лајковац. 
 

                                                                                                                                 

                             ПРЕДСЕДНИК 

                      ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

                       Андрија Живковић,с.р. 

 

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