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Службени 

гласник 

општине 

Лајковац
 

                 

 

ГОДИНА XVIII 

 

БРОЈ 5                  10.05.2018.ГОДИНЕ 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

   

 

 На основу члана 39. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 

11/08), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана  10.05.2018. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА  

ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ У 2018. ГОДИНИ 

 

I Даје се сагласност на Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Лајковац у 2018. години.  

 

II Решење о давању сагласности на Програм подршке за спровођење пољопривредне политике 

и политике руралног развоја општине Лајковац у 2018. години, доставити Одељењу за привреду и 

имовинско-правне послове и  Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 

 

III Решење о давању сагласности на Програм подршке за спровођење пољопривредне политике 

и политике руралног развоја општине Лајковац у 2018. години, објавити у ''Службеном гласнику 

општине Лајковац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-49/18-II од  10.05.2018. године 

 

 

                СЕКРЕТАР                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

               Горан Илић,с.р.                                                                               Живорад Бојичић,с.р. 

 

**************************************** 
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На основу члана 18. Закона о библиотечко-информационој делтности (''Службени гласник 

Републике Србије'', број: 52/11) и члана 39. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине 

Лајковац'', број: 11/08), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана  10.05.2018. године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

I Даје се сагласност на Статут Градске библиотеке Лајковац.  

 

 II Решење о давању сагласности на Статут Градске библиотеке Лајковац, доставити Градској 

библиотеци Лајковац и  Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 

 

 III Решење о давању сагласности на Статут Градске библиотеке Лајковац, објавити у 

''Службеном гласнику општине Лајковац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-49/18-II од  10.05.2018. године 

 

 

                СЕКРЕТАР                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Горан Илић,с.р.                                                                               Живорад Бојичић,с.р. 

 

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

 

На основу члана 39. Статута општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број: 

11/08), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 10.05.2018. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ  

ПРОГРАМА РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА 

И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ  

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

I Усваја се Извештај о реализацији Програма расподеле средстава накнаде за коришћење 

шума и шумског земљишта општине Лајковац за 2017. годину. 

 

II Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Програма расподеле средстава накнаде за 

коришћење шума и шумског земљишта општине Лајковац за 2017. годину, доставити Одељењу за 

привреду и имовинско-правне послове и Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине 

Лајковац. 

 

III Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Програма расподеле средстава накнаде за 

коришћење шума и шумског земљишта општине Лајковац за 2017. годину, објавити у ''Службеном 

гласнику општине Лајковац''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-49/18-II од  10.05.2018. године 

 

                СЕКРЕТАР                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Горан Илић,с.р.                                                                               Живорад Бојичић,с.р. 

 

************************************ 
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На основу члана 39. Статута општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број: 

11/08), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 10.05.2018. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

I Усваја се Извештај о раду Туристичке организације општине Лајковац за 2017. годину. 

 

II Закључак о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације општине Лајковац за 2017. 

годину, доставити Туристичкој организацији општине Лајковац и Одељењу за буџет и финансије 

Општинске управе општине Лајковац. 

 

III Закључак о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације општине Лајковац за 2017. 

годину, објавити у ''Службеном гласнику општине Лајковац''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-49/18-II од  10.05.2018. године 

 

              СЕКРЕТАР                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

             Горан Илић,с.р.                                                                               Живорад Бојичић,с.р. 

 

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

 

На основу члана 39. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 

11/08), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана  10.05.2018. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА 

ОД 2018. ДО 2022. ГОДИНЕ 

 

I Даје се сагласност на Локални Акциони План за социјално укључивање Рома и Ромкиња од 

2018. до 2022. године. 

  

 II Решење о давању сагласности на Локални Акциони План за социјално укључивање Рома и 

Ромкиња од 2018. до 2022. године, доставити Одељењу за општу управу и друштвене делатности и  

Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 

 

 III Решење о давању сагласности на Локални Акциони План за социјално укључивање Рома и 

Ромкиња од 2018. до 2022. године, објавити у ''Службеном гласнику општине Лајковац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-49/18-II од  10.05.2018. године 

 

              СЕКРЕТАР                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

             Горан Илић,с.р.                                                                               Живорад Бојичић,с.р. 

 

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

 

На основу члана 104. Закона о становању и одржавању зграда (''Службени гласник РС'', број: 

104/2016), члана 18. Програма стамбене подршке на територији Општине Лајковац (''Службени 
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гласник општине Лајковац'', број: 2/2018) и члана 39. Статута Општине Лајковац (''Службени гласник 

општине Лајковац'', број: 11/2008), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 

10.05.2018. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Стамбене комисије за спровођење поступка расподеле стамбене подршке 

 

 I Образује се Стамбена комисија за спровођње поступка о додели стамбене подршке у 

следећем саставу: 

  1)Милутин Нишавић, председник, 

  2)Мирјана Tејић, члан,  

  3)Драгица Крунић, члан, 

  4)Снежана Жуњић, члан, 

  5)Светлана Карић, члан. 

 

 II Задатак Комисије је: 

 -да распише јавни позив за доделу стамбене подршке, 

 -да утврди предлог листе реда првенства, 

 -да утврди листу реда првенства коју доставља Скупштини општине Лајковац, 

 -предлог листе реда првенства и листе реда првенства објави на медију који је доступан на 

целој територији општине Лајковац и на званичној интернет страници општине Лајковац, а све у 

складу са Програмом стамбене подршке на територији општине Лајковац. 

 

 III За присуство и рад на седници стамбене Комисије, председнику и члановима Комисије 

утврђује се накнада у висини од 6% просечне бруто зараде по запосленом у привреди Републике 

Србије, према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику, у складу са 

Одлуком о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Лајковац и платама и 

надокнадама изабраних, именованих и постављених лица (''Службени гласник општине Лајковац'', 

број: 11/2012, 4/2014 и 1/2016). 

 

 IV Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине 

Лајковац''. 

 

V Решење доставити члановма Комисије из тачке I овог Решења, Одељењу за буџет и 

финансије и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-49/18-II од  10.05.2018. године 

 

              СЕКРЕТАР                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Горан Илић,с.р.                                                                                Живорад Бојичић,с.р. 

 

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

 

На основу члана 2. став 3,  члана 61. став 7. и члана 64. Закона о становању и одржавању 

зграда (''Службени гласник РС'' број 104/2016), одредаба Правилника о критеријумима за утврђивање 

минималног износа који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог 

одржавања заједничких делова зграде (''Службени гласник РС број 101/2017), члана 32.став 1.тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС број 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. 

закон) и члана 39. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'' број 11/08), 

Скупштина општине Лајковац на седници одржаној дана 10.05.2018. године,  донела је  
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О Д Л У К У 

о утврђивању минималног износа издвајања за текуће одржавање зграда, за  инвестиционо 

одржавање заједничких делова зграда и минималног износа накнаде за рад принудно 

постављеног професионалног управника на територији општине Лајковац 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се минимални износи које су власници посебних делова стамбених и 

стамбено-пословних зграда дужни издвајати на име текућег одржавања зграда,  инвестиционог 

одржавања заједничких делова зграда на територији општине Лајковац, као и утврђивање накнаде 

коју плаћају власници посебних делова зграда у случају постављања професионалног управника од 

стране општине Лајковац као вид принудне мере. 

 

Члан 2. 

 

 Поједини изрази употребљени у овој Одлуци имају следећа значења: 

 - стамбена зграда је зграда намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од 

најмање три стана;  

- стамбено-пословна зграда је зграда која се састоји од најмање једног стана и једног 

пословног простора; 

 - посебан део зграде је посебна функционална целина у згради која може да представља стан, 

пословни простор, гаражу, гаражно место или гаражни бокс,  

- стан је посебан део зграде који чини функционалну целину, састоји се од једне или више 

просторија намењених за становање и по правилу има засебан улаз;  

- пословни простор је део зграде који чини функционалну целину, састоји се од једне или 

више просторија намењених за обављање делатности и по правилу има засебан улаз; 

 -самостални делови зграде су просторија са техничким уређајима, просторија 

трансформаторске станице и склоништа ( кућна и блоковска); 

-заједнички делови зграде су делови зграде који не представљају посебан или самостални део 

зграде, који служе за коришћење посебних или самосталних делова зграде, односно зграде као 

целини, као што су: заједнички простор (степениште, улазни простори и ветробрани, заједнички 

ходник и галерија, тавански простор, подрум, бицикларница, сушионица за веш, заједничка тераса и 

друге просторије намењене заједничкој употреби власника посебних или самосталних делова зграде; 

и др.), заједнички грађевински елементи (темељи, носећи зидови и стубови, међуспратне и друге 

конструкције, конструктивни део зида или зидна испуна, изолација и завршна обрада зида према 

спољњем простору или према заједничком делу зграде, стрехе, фасаде, кров, димњаци, канал за 

проветравање, светларници, конструкција и простори за лифт и друге посебне конструкције и др.), 

као и заједничке инсталације, опрема и уређаји (унутрашње електричне, водоводне и канализационе, 

гасоводне и топловодне инсталације, лифт, громобрани, апарати за гашење, откривање и јављање 

пожара, безбедносна расвета, телефонска инсталација и сви комунални прикључци који су намењени 

заједничком коришћењу), ако не представљају саставни део самосталног дела зграде и не чине 

саставни део посебног дела зграде, односно не представљају део инсталације, опреме и уређаја који 

искључиво служи једном посебном делу. 

Текуће одржавање је извођење радова који се предузимају ради спречавања оштећења која 

настају употребом зграде или ради отклањања тих оштећења, а састоје се од прегледа, поправки и 

предузимања превентивних и заштитних мера, односно свих радова којима се обезбеђује одржавање 

зграде на задовољавајућем нивоу употребљивости, а радови на текућем одржавању стана или 
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пословног простора јесу кречење, фарбање, замена облога, замена санитарија, радијатора и други 

слични радови . 

 Инвестиционо одржавање јесте извођење грађевинско-занатских односно других радова у 

зависности од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења зграде у току експлоатације. 

 

Минимална висина износа издвајања на име 

текућег одржавања зграда 

Члан 3. 

 

         Минимална висина износа трошкова за текуће одржавања зграда на територији општине 

Лајковац у смислу ове Одлуке представља месечни износ издвајања утврђен у апсолутном износу за 

сваки посебан део зграде. Трошкови одржавања земљишта за редовну употребу зграде су укључени у 

износ трошкова одржавања зграде. 

Члан 4. 

Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова текућег 

одржавања зграде су:  

1) просечна нето зарада у општини Лајковац за претходну годину која према подацима 

Републичког завода за статистику износи 64.615,00 динара; 

 2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа 

издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 6;  

3) коефицијент за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова 

инвестиционог одржавања заједничких делова зграде са лифтом и без лифта, где је за зграде без 

лифта утврђен коефицијент 1, а за зграде са лифтом је утврђен коефицијент 1,3. 

 4) Трошкови за одржавање земљишта за редовну употребу укључени су у износ трошкова 

текућег одржавања зграде.  

 

На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног 

издвајања на име трошкова текућег одржавања у апсолутном износу за сваки посебан део зграде:   

 Зграде без лифта     Зграде са лифтом  

                 387,69 динара                    503,10 динара  

                                       

Члан 5. 

Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова текућег 

одржавања зграде које се плаћа за гаражу, гаражни бокс и гаражно место као посебни део зграде су:  

1) просечна нето зарада у општини Лајковац за претходну годину која према подацима 

Републичког завода за статистику износи 64.615,00 динара; 

2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа 

издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 6;  

3) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу утврђен 

коефицијент 0,6; а за гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи је утврђен коефицијент 0,4.  

На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног 

издвајања на име трошкова текућег одржавања у апсолутном износу за гаражу, гаражни бокс или 
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гаражно место у заједничкој гаражи: 

      Гаража    Гаражни бокс или гаражно 

   место у заједничкој гаражи 

232,61 динара 155,08 динар 

 

Минимална висина износа издвајања на име 

инвестиционог одржавања заједничких делова зграде 

Члан 6. 

Минимална висина износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких 

делова зграда на територији општине лајковац у смислу ове Одлуке представља месечни износ 

издвајања утврђен у апсолутном износу по квадратном метру површине посебног, односно 

самосталног дела зграде.  

Члан 7. 

Висину износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова 

зграда по квадратном метру површине посебног, односно самосталног дела зграде одређује 

скупштина стамбене заједнице и иста не може бити нижа од минималне висине износа издвајања 

утврђене овом Одлуком. 

Члан 8. 

Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова 

инвестиционог одржавања заједничких делова зграде су: 

 1) просечна нето зарада у општини Лајковац за претходну годину која према подацима Републичког 

завода за статистику износи 64.615,00 динара;  

2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа издвајања на 

име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 1,3;  

3) коефицијент старости зграде, где је за зграде старости до 10 година утврђен коефицијент 0,4; за 

зграде старости од 10 до 20 година утврђен коефицијент 0,6; за зграде старости од 20 до 30 година 

утврђен коефицијент 0,8; за зграде старости преко 30 година утврђен коефицијент 1.  

4) коефицијент за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог 

одржавања заједничких делова зграде са лифтом и без лифта, где је за зграде без лифта утврђен 

коефицијент 1, а за зграде са лифтом је утврђен коефицијент 1,3. 

  На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног 

издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграда по квадратном 

метру стана или пословног простора:  

Старост зграде Зграде са лифтом Зграде без лифта 

до 10 година старости 4,37 динара  3,36 динара 

од 10 до 20 година старости 6,55 динара  5,04 динара 
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од 20 до 30 година старости 8,74 динара      6,72 динарa 

преко 30 година старости 10,92 динара     8,40 динарa 

                                  

Члан 9. 

Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова 

инвестиционог одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за гаражу, гаражни бокс и гаражно 

место као посебни део су: 

 1) просечна нето зарада у општини Лајковац за претходну годину која према подацима 

Републичког завода за статистику износи 64.615,00 динара; 

 2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа 

издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 1,3; 

3) коефицијент старости зграде, где је за зграде старости до 10 година утврђен коефицијент 

0,4; за зграде старости од 10 до 20 година утврђен коефицијент 0,6; за зграде старости од 20 до 30 

година утврђен коефицијент 0,8; за зграде старости преко 30 година утврђен коефицијент 1; 

4) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу утврђен 

коефицијент 0,6; а за гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи је утврђен коефицијент 0,4.  

На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног 

издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграда по квадратном 

метру гараже, гаражног бокса и гаражног места у заједничкој гаражи: 

Старост зграде              Гаража Гаражни бокс или место 

у заједничкој гаражи 

до 10 година старости  2,02 динара  1,34 динара 

од 10 до 20 година старости 3,02 динара 2,02 динара 

од 20 до 30 година старости 4,03 динара 2,68 динара 

преко 30 година старости                 5,04 динара                   3,36 динара 

       

Утврђивање износа накнаде за управљање у случају 

принудно постављеног професионалног управника 

 

Члан 10. 

 Висина износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног професионалног 

управника на територији општине Лајковац у смислу ове Одлуке представља месечни износ 

издвајања утврђен у апсолутном износу за сваки посебан део зграде. 

Члан 11. 

У издвајању за накнаду за управљање, у случају принудно постављеног професионалног 

управника на територији општине Лајковац, власници посебних делова учествују сразмерно броју 

својих посебних делова у односу на укупан број свих посебних делова зграде. У случају да је једно 

лице власник више посебних делова у згради, укључујући и гаражу, гаражно место и гаражни бокс, за 

сваки такав посебни део износ накнаде утврђује се сходно критеријумима из члана 12. ове Одлуке. 
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Члан 12. 

Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју власници посебних делова плаћају у случају 

принудно постављеног професионалног управника се утврђује применом следећих критеријума: 

 1) просечна нето зарада у општини Лајковац за претходну годину која према подацима 

Републичког завода за статистику износи 64.615,00 динара; 

 2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа 

издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 8; 

 3) коефицијент посебног дела зграде који зависи од укупног броја посебних делова зграде, за 

зграде које имају до 8 посебних делова, утврђен је коефицијент 0,5; за зграде које имају од 8 до 30 

посебних делова, утврђен је коефицијент 0,6; за зграде које имају преко 30 посебних делова, утврђен 

је коефицијент 0,7.  

 На основу претходно наведених критеријума утврђена је висина износа накнаде за 

управљање у случају принудно постављеног професионалног управника у апсолутном износу на 

месечном нивоу за сваки посебан део зграде: 

 

Број посебних делова зграде Износ накнаде за рад принудног управника 

до 8 посебних делова   258,46 динара 

од 8 до 30 посебних делова    310,15 динара 

преко 30 посебних делова 361,84 динара 

 

Члан 13. 

Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју власници гаража, гаражних боксова и 

гаражних места плаћају у случају принудно постављеног професионалног управника се утврђује 

применом следећих критеријума:  

1) просечна нето зарада у општини Лајковац за претходну годину која према подацима 

Републичког завода за статистику износи 64.615,00 динара; 

 2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа 

издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 8;  

3) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу и гаражни бокс 

утврђен коефицијент 0,1; а за гаражно место у заједничкој гаражи утврђени коефицијент је 0,2.  

На основу претходно наведених критеријума утврђена је висина износа накнаде за управљање 

у случају принудно постављеног професионалног управника у апсолутном износу на месечном нивоу 

за гаражу, гаражни бокс или гаражно место као посебан део зграде: 

Гаража или гаражни бокс Гаражно место у заједничкој гаражи 

51,69 динара 103,38 динара 

                                    

Члан 14. 

 Минимални износи накнада за текуће и инвестиционо одржавање, као и износи накнаде за 

управљање принудног професионалног управника из ове одлуке, усклађују се почеткoм текуће 
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године, према званично објављеним подацима Републичког завода за статистику о просечној нето 

заради у општини Лајковац за претходну годину.  

Члан 15. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине 

Лајковац“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-49/18-II од  10.05.2018. године 

 

                 СЕКРЕТАР                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Горан Илић,с.р.                                                                                Живорад Бојичић,с.р. 

 

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

На основу члана 26. став 1. тачка 1., члана 27. став 10., Закона о јавној својини („Службени 

гласник РС“, бр. 72/11 и 88/13), члан 2., став 3., тачка 1. и члана 3. став 1., тачка 2. Одлуке о 

прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини Општине Лајковац („Сл. 

гласник општине Лајковац“, бр. 1/14) и члана 39. Статута општине Лајковац („Сл. гласник општине 

Лајковац“, бр. 11/08) Скупштина општине Лајковац на седници одржаној дана 10.05.2018. године 

донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА  СПОРТСКЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ ЈАВНОЈ УСТАНОВИ „УСТАНОВА ЗА  

СПОРТ И ОМЛАДИНУ“ ЛАЈКОВАЦ 

 

Члан 1. 

 

МЕЊА СЕ Одлука о давању на коришћење објеката спортске инфраструктуре Јавној установи  

„Установа за спорт и омладину“ Лајковац („Сл. гласник општине Лајковац“, бр. 5/15) и то тако што се 

члан 4. мења и гласи: 

 

„Међусобна права и обавезе између власника и корисника предметне непокретности биће ближе 

регулисана уговором који ће у име Општине Лајковац потписати председник Општине Лајковац.“ 

 

 Члан 4. предметне Одлуке постаје члан 5., док у свему осталом Одлука остаје непромењена.  

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Лајковац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-49/18-II од  10.05.2018. године 

 

                 СЕКРЕТАР                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Горан Илић,с.р.                                                                                Живорад Бојичић,с.р. 

 

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

На основу члана 26. став 1. тачка 1., члана 27. став 10., Закона о јавној својини („Службени 

гласник РС“, бр. 72/11 и 88/13), члан 2., став 3., тачка 1. и члана 3. став 1., тачка 2. Одлуке о 

прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини Општине Лајковац („Сл. 
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гласник општине Лајковац“, бр. 1/14) и члана 39. Статута општине Лајковац („Сл. гласник општине 

Лајковац“, бр. 11/08) Скупштина општине Лајковац на седници одржаној дана 10.05.2018. године 

донела је 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА 

ЈАВНОЈ УСТАНОВИ „УСТАНОВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ“ ЛАЈКОВАЦ 

 

Члан 1. 

 

МЕЊА СЕ Одлука о давању на коришћење тениских терена Јавној установи  „Установа за 

спорт и омладину“ Лајковац („Сл. гласник општине Лајковац“, бр. 6/17) и то тако што се члан 4. мења 

и гласи: 

 

„Међусобна права и обавезе између власника и корисника предметне непокретности биће ближе 

регулисана уговором који ће у име Општине Лајковац потписати председник Општине Лајковац.“ 

 

 Члан 4. предметне Одлуке постаје члан 5., док у свему осталом Одлука остаје непромењена. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Лајковац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-49/18-II од  10.05.2018. године 

 

                 СЕКРЕТАР                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Горан Илић,с.р.                                                                                Живорад Бојичић,с.р. 

 

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

 

На основу члана 26.став 1, тачка 1), члана 27. став 10., Закона о јавној својини („Службени 

гласник РС“, бр.72/11 и 88/13), члана 2., став 3 тачка 1) и члана 3 став 1. тачка 2) Одлуке о 

прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Лајковац 

(„Сл.гласник општине Лајковац“, бр.1/14) и члана 39. Статута општине Лајковац („Сл.гласник 

општине Лајковац“, бр.11/08), Скупштина општине Лајковац на седници одржаној дана 10.05.2018. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ХАЛЕ ЗА  

МАЛЕ СПОРТОВЕ ЈАВНОЈ УСТАНОВИ „УСТАНОВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ“ 

ЛАЈКОВАЦ 

 

Члан 1. 

 

 МЕЊА СЕ Одлука о давању на коришћење хале за мале спортове јавној установи „Установа 

за спорт и омладину“ Лајковац („Сл.гласник општине Лајковац“, бр.7/14) и то тако што се чл.4 мења 

и гласи: 

 

„Међусобна права и обавезе између власника и корисника предметне непокретности биће ближе 

регулисана уговором који ће у име општине Лајковац потписати председник Општине Лајковац“. 

 

 Чланови 4. и 5. предметне Одлуке постају 5 и 6, док у свему осталом Одлука остаје 

непромењена. 
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Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Лајковац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-49/18-II од  10.05.2018. године 

 

                 СЕКРЕТАР                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Горан Илић,с.р.                                                                                Живорад Бојичић,с.р. 

 

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