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Број 1

Службени
гласник
општине
Лајковац
ГОДИНА XIX

БРОЈ 1

18.02.2019. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦГ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за општу управу и
Друштвене делатности
Број: 560-3/2019-02
18.02.2019. године
ЛАЈКОВАЦ

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

1. Образује се Интерресорна комисија за
процену потреба детета, ученика и
одраслог за додатном образовном,
здравственом и социјалном подршком
(у даљем тексту: Комисија).
Комисија врши процену потреба за
додатном подршком детета, ученика и
одраслог са пребивалиштем, односно
боравиштем на територији општине
Лајковац.

На основу члана 77. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и
27/2018-други закон), члана 5. Правилника о
додатној образовној, здравственој и социјалној
подршци детету, ученику и одраслом
(„Службени гласник РС“ број 80/2018) и члана
члана 30. Одлуке о Општинској управи
општине Лајковац (''Службени гласник
општине Лајковац'' бр. 14/08, , 5/11 и 11/16),
в.д. начелник –а Општинске управе општине
Лајковац доноси:

2. Седиште рада Комисије је у Лајковцу,
улица Омладински Трг бр 1.
Комисија ради у згради Општине
Лајковац.
3. Комисија се образује ради процене
потреба за пружањем додатне подршке
којом се остварују права, услуге и
ресурси који детету, ученику и
одраслом обезбеђују превазилажење
физичких,
комуникацијских
и
социјалних
препрека
унутар
образовних установа и заједнице у
целини.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА
ДЕТЕТА, УЧЕНИКА И ОДРАСЛОГ ЗА
ДОДАТНОМ ОБРАЗОВНОМ, ЗДРАВСТВЕНОМ
И СОЦИЈАЛНОМ ПОДРШКОМ ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

4. Комисија има пет чланова и то
четири стална и једног повременог
члана.
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Стални чланови Комисије имају
заменике који се именују из истих
структура као и чланови који су
заменици.
Комисија има председника Комисије
кога бирају стални чланови из својих
редова.
Стручну и административно-техничку
подршку
Комисији
пружа
Координатор Комисије.

Број 1

6. Стални члан Комисије разрешава се
дужности пре истека рока на који је
именован, у следећим случајевима:
1) на свој захтев;
2) ако не обавља или неодговорно
обавља послове;
3) ако не дође на три састанка
заредом;
4) ако му престане радни однос у
установи у којој ради;
5) ако се накнадно утврди да нема три
године радног искуства у струци.

5. За сталне чланове Комисије именују
се:
1) др Гордана Цвитковац, члан,
представник система здравствене
заштите
(специјалиста
педијатрије),
др Љиљана Молеровић заменик
члана,
представник
система
здравствене заштите (специјалиста
педијатрије).

7. Повремени члан Комисије је лице
које добро познаје дете, ученика или
одраслог.
Повременог члана Комисије одређује
председник Комисије, за сваког
појединачно, на основу предлога,
односно
сагласности
родитеља,
односно другог законског заступника и
одраслог.
Обавештење о одређивању повременог
члана, председник Комисије доноси у
писаној форми и доставља га
повременом
члану
и
његовом
послодавцу.

2) Горан Милинчић, дипл. психолог,
члан,
представник
образовноваспитног
система
(стручни
сарадник психолог у средњој
школи „ 17. Септембар“ у
Лајковцу) ,
Сања Симић
дипл. психолог,
заменик
члана
представник
образовно-васпитног
система
(стручни сарадник психолог у
основној школи „ Миле Дубљевић“
у Лајковцу).

8. За Координатора Комисије одређује
се Јорданка Јовановић, запослена у
Општинској управи Општине Лајковац
на радном месту послови социјалне
заштите,
месних заједница и
образовања.
За Заменика Координатора Комисије
одређује се Бојана Марковић запослена
у Општинској управи Општине
Лајковаццц на радном месту послови
бирачких
спискова,
спорта
и
информисања..
Координатор Комисије учествује у
раду Комисије, без права одлучивања.

3) Снежана Жуњић, дипл. социјални
радник, члан, представник система
социјалне заштите (стручни радник
на пословима социјалне заштите),
Љубинка Марковић
заменик
члана
представник
система
социјалне заштите ( радник на
пословима социјалне заштите).

9. Комисија:
- Врши процену за свако дете,
ученика и одраслог, за које добије
захтев, односно иницијативу за
покретање
поступка,
без
дискриминације по било ком
основу;
- Предлаже, односно препоручује
надлежним органима и службама
мере додатне подршке у складу са
прописом којим се уређују ближи
услови за процену потреба за

4) Јована
Милашиновић,
дипл.
дефектолог-логопед
члан
(запослена у основној школи
„Миле Дубљевић“ у Лајковцу
Ивана Јањић
дипл.дефектологлогопед заменик члана (запослена у
ПУ „Милица Ножица“ у Ваљеву.
Мандат сталних чланова Комисије и
њихових заменика траје четири године.
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пружањем додатне подршке детету,
ученику и одраслом (у даљем
тексту: Правилник);
Информише родитеља, односно
другог законског заступника и
одраслог
о
мерама
додатне
подршке из система образовања,
здравствене и социјалне заштите, у
складу са Правилником, и упућује
их на надлежне институције;
Доноси заједничко, образложено
мишљење на основу појединачне
процене сваког члана Комисије и
усаглашених ставова сталних и
повременог члана;
Одлучује по приговору родитеља,
односно
другог
законаког
заступника и одраслог, изјављеном
против мишљења Комисије;
Прати остваривање предложене
додатне подршке;
Доставља редовне извештаје о свом
раду, предложеној и оствареној
подршци општинској управи, два
пута
годишње,
у
роковима
прописаним
Правилником;
доставља Збирни извештај за
календарску годину ресорним
министарствима након што га
усвоји Општинско веће;
Прикупља, обрађује и чува податке
о деци, ученицима и одраслима
најдуже до завршетка школовања,
као и податке о свом раду;
Формира и води збирку података о
деци, ученицима и одраслима за
које је покренут поступак процене,
у електронској и штампаној форми,
у складу са законом којим се
уређује заштита података о
личности;
Формира и води збирку података о
раду Комисије, у складу са
Правилником;
Информише јавност о свом раду и
начину
остваривања
додатне
подршке;
доноси пословник о свом раду;
Обавља и друге послове у складу са
законом, Правилником и општим
актом општине .
Комисија је руковалац података у
поступку прикупљања и обраде
података.

Број 1

10. Координатор Комисије:
- Прикупља документацију која је
неопходна за покретање и вођење
поступка процене,
- Доставља
документацију
члановима Комисије,
- Организује и администрира процес
процене,
- Сазива
повремене
чланове
Комисије,
- Прикупља и обрађује податке и
води Збирке података у складу са
Правилником,
- Ажурира базу података о раду
Комисије и корисницима,
- Припрема податке за извештаје
Комисије и
- Обавља друге послове за потребе
Комисије, у складу са законом,
Правилником и општим актом
општине Лајковац.
11. Услове и средства за рад Комисије,
као и услове за чување документације,
обезбеђује општина Лајковац.
12. Председник Комисије стални и
повремени чланови имају право на
накнаду за рад у износу од 5%
просечне месечне зараде у привреди
РС.задњи објављен податак за свако
донето мишљење Комисије .
У
случају
ревизије
мишљења,
председник ,стални и повремени члан
Комисије имају право на накнаду у
висини од 50% од износа наканаде из
става 1 ове тачке.
Накнада из ст.1.и 2. ове тачке
обрачунава се и исплаћује месечно.
У накнади утврђеној у ставу 1. овог
члана садржани су наканада за рад
чланова Комисије и накнада за
евентуалне настале путне трошкове,
произашле из потребе за излазак на
терен.
Средства за накнаду за рад чланова
Комисије и координатора, обезбеђују
се из буџета Општине Лајковац.
13. Даном доношења овог решења престаје
да важи решење број: 560-1/2011-IV од
28.01.2011. године, решење бр.5602/2012- IV од 20.03.2012.године и
решење
бр.560-3/2012-IV
од
20.04.2012. године.
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Поступке процене започете до дана
доношења овог решења, окончаће
Комисија образована овим решењем, у
складу са прописом који је важио у
време покретања поступка.

IV Решење ступа на снагу даном
доношања и биће објављено у „Службеном
гласнику општине Лајковац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-8/19-III од 30.01.2019. године

14. Ово
решење
објављује
се
у
Службеном
гласнику
Општине
Лајковац.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Андрија Живковић,с.р.
В
******************************
На основу
Н
члана 46. став 1. тачка 7.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14,
101/16 и 47/18), члана 56. став 2. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Србије“ број 21/16,113/17 и
95/18),
61. Статута општине Лајковац
(''Службени гласник општине Лајковац'', број:
11/08) и чланoва 9., 12. и 13. Пословника о
раду Општинског већа општине Лајковац
(''Службени гласник општине Лајковац'', број:
12/08), Општинско веће општине Лајковац, у
телефонском изјашњењу чланова већа дана
30.01.2019. године, донело је

В.Д . НАЧЕЛНИК-а ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Наташа Ковачевић, дипл.правник,с.р.
******************************
Општинско веће општине Лајковац, у
телефонском изјашњењу чланова већа дана
30.01.2019. године, на основу члана 76.
Статута општине Лајковац („Службени гласник
општине Лајковац“, бр. 11/08) и члана 9. тачка
7. Пословника о раду Општинског већа
општине Лајковац, („Службени гласник
општине Лајковац“, бр. 12/08) а у вези са
чланом 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 129/07,83/14, 101/16 и 47/18),
донело је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

I
ПОСТАВЉА СЕ, за вршиоца
дужности начелника Општинске управе
општине Лајковац најдуже на три месеца, без
спровођења јавног конкурса

I Разрешава се дужности начелник
Општинске управе општине Лајковац, на
лични захтев
-

Број 1

-Наташа Ковачевић,
правник из Ваљева.

Љубица Новаковић, дипл. правник
из Стрмова.

дипломирани

II Именована из тачке I ступиће на
функцију даном доношења овог Решења,.

II Именована из претходне тачке
разрешава се дужности начелника Општинске
управе општине Лајковац са даном 30.01.2019.
године.

III Решење ступа на снагу даном
доношања и биће објављено у „Службеном
гласнику општине Лајковац“.

III Решење доставити именованој и
Општинској управи општине Лајковац –
Одељење за општу управу и друштвене
делатности.

IV Против овог Решења може се
поднети приговор Општинском већу у року од
8 дана од дана пријема истог.
V Решење доставити: именованој,
Одељењу за општу управу и друштвене
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делатности и Одељењу за буџет и финансије
Општинске управе општине Лајковац.

Број 1

IV Овај Програм објавити у Службеном
гласнику општине Лајковац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-8/19-III од 30.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Андрија Живковић,с.р.

******************************
На основу члана 16. и 17. Закона
о финансирању политичких активности
(''Службени гласник РС'', број: 43/2011,
123/2014), члана 14. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник РС'', број:
59/09, ... 108/2013, 142/2014, 68/2015,
103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018),
члана 58. Статута општине Лајковац
(''Службени гласник општине Лајковац'',
број: 11/2008), на основу мишљења
Одељења за буџет и финансије, Одлуке о
буџету општине Лајковац за 2019. годину
( ''Службени гласник општине Лајковац'',
број: 16/2018), председник Скупштине
општине Лајковац, доноси:

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Андрија Живковић,с.р.
******************************
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
Председник општине Лајковац
Број: 344-4/19-I
Датум: 18.01.2019. године
Лајковац
На основу члана 94. став 2. Закона о
превозу путника у друмском саобраћају
(„Службени гласник Републике Србије“
бр.68/15, 41/2018, 44/2018, 83/2018) и члана 10.
Одлуке о ауто-такси превозу путника на
територији општине Лајковац („Службени
гласник општине Лајковац“ бр. 2/17),
Председник општине Лајковац, доноси

ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ
СТРАНАКА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ЛАЈКОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.

ПРОГРАМ
ОРГАНИЗОВАЊА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА У
ОПШТИНИ ЛАЈКОВАЦ
У 2019. ГОДИНИ

Одлуком о буџету општине
Лајковац за 2019. годину за финансирање
политичких странака поланиран је износ
536.855,55 динара, у складу са чланом
16. Закона о финансирању политичких
активности (''Службени гласник РС'',
број: 43/2011, 123/2014).

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.

Члан 2.
Распоред ће се вршити у складу
са чланом 17. Закона о финансирању
политичких активности (''Службени
гласник РС'', број: 43/2011, 123/2014)

II Полазићи од потреба општине
Лајковац, утврђује се да је за 2019.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.

5

18.02.2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2019
Р.
бр
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Политичка странка
Српска
напредна
странка
Демократска
странка
Социјалистистичка
партија Србија
Јединствена Србија
Демократска
странка Србије
Двери
Српска радикална
странка
УКУПНО

Годишњи
износ

Месечни
износ

241.960,80

20.163,40

71.831,27

5.985,94

105.186,12

8.765,51

11.687,34
33.043,46

973,95
2.753,62

33.043,46
40.103,10

2.753,62
3.341,92

536.855,55

44.737,96
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Члан 3.
Средства на годишњем нивоу из
члана 2. преносиће се сразмерно месечно
до десетог дана у месецу за претходни
месец, на наменски динарски рачун
политичких
странака
на
основу
Правилника о измени Правилника о
начину утврђивања и евидентирања
корисника јавних средстава и о условима
и начину за остваривање и укидање
подрачуна код Управе за трезор
(''Службени гласник РС'', број: 24/2016).
Члан 4.
О реализацији Одлуке стараће се
Одељење за буџет и финансије
Општинске управе општине Лајковац.
Члан 5.
Одлуку објавити у ''Службеном
гласнику општине Лајковац''.
Број: 410-4/II-19 од 08.01.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Живорад Бојичић, с.р.
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