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Службени 

гласник 

општине 

Лајковац 

 

                 

 

ГОДИНА XIX 

 

БРОЈ 2                 21.03.2019. ГОДИНЕ 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

   

 

 

На основу члана 46. став 1. тачка 1.  и  

47. Закона о локалним изборима (''Службени 

гласник РС'', број: 129/07, 34/10-Одлука УС и 

54/11) Скупштина општине Лаковац, на 

седници одржаној дана 21.03.2019. године, 

донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ЛАЈКОВАЦ, ИЗАБРАНИМ НА ИЗБОРИМА ЗА 

ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ЛАЈКОВАЦ ОДРЖАНИМ 

 ДАНА 24.04.2016. ГОДИНЕ 

 

 

 I  Утврђује се престанак мандата пре 

истека времена на које је изабран, одборнику  

Скупштине општине Лајковац, и то: 

 

-Данијели Миловановић, са изборне 

листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 

ПОБЕЂУЈЕ, услед подношења оставке из 

личних разлога. 

 

II Против овог Решења може се 

изјавити жалба Управном суду у року од 48 

часова од дана доношења Решења. 

 

 III Решење доставити именованој из 

тачке I. 

 

 IV Решење објавити у ''Службеном 

гласнику општине Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од 21.03.2019. године 

 

        СЕКРЕТАР  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

       Горан Илић, с.р. 

        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Душан Петровић,с.р. 

 

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

   

На основу члана 46. став 1. тачка 5. и 

става 6.  Закона о локалним изборима 

(''Службени гласник РС'', број: 129/07, 34/10-

Одлука УС и 54/11), а у вези члана 2. и члана 

28. Закона о Агенцији за борбу против 

корупције („Службени гласник РС", 

бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - Одлука УС 

РС, 67/2013 - Одлука УС РС  и 8/2015),  

Скупштина општине Лаковац, на седници 

одржаној дана 21.03.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ЛАЈКОВАЦ, ИЗАБРАНИМ НА ИЗБОРИМА ЗА 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


21.03.2019.                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                                    Број 2 

 

2 

 

ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ЛАЈКОВАЦ ОДРЖАНИМ  

ДАНА 24.04.2016. ГОДИНЕ 

 

 

 I  Утврђује се престанак мандата пре 

истека времена на које је изабран, одборнику  

Скупштине општине Лајковац, и то: 

 

-Живораду Бојичићу, са изборне листе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, 

услед преузимања посла односно функције, 

која је, у складу са законом неспојива са 

функцијом одборника. 

 

II Против овог Решења може се 

изјавити жалба Управном суду у року од 48 

часова од дана доношења Решења. 

 

 III Решење доставити именованом из 

тачке I. 

 

 IV Решење објавити у ''Службеном 

гласнику општине Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од 21.03.2019. године 

 

        СЕКРЕТАР  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

       Горан Илић, с.р. 

        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Душан Петровић,с.р. 

 

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

 
На основу члана 32. став 1. тачка 10., а 

у вези члана 38. став 3. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије''', број: 129/07), Скупштина општине 

Лајковац, на седници одржаној дана 

21.03.2019. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О КОНСТАТАЦИЈИ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ 

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ЛАЈКОВАЦ 

 

 

I Констатује се престанак функције 

председнику Скупштине општине Лајковац –

ЖИВОРАДУ БОЈИЧИЋУ из Лајковца, због 

престанка мандата одборника Скупштине 

општине Лајковац пре истека времена на које 

је изабран.  

 

 

 II Решење доставити Живораду 

Бојичићу, из Лајковца. 

 

 

 III Решење објавити у ''Службеном 

гласнику општине Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од 21.03.2019. године 

 

        СЕКРЕТАР  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

       Горан Илић, с.р. 

        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Душан Петровић,с.р. 

 

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

 

На основу члана 56. Закона о локалним 

изборима (''Службени гласник РС'', број: 

129/07, 34/10- Одлука УС и 54/11), Скупштина 

општине Лаковац, на седници одржаној дана 

21.03.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА 

ИЗАБРАНОМ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

ОДРЖАНИМ ДАНА 24.04.2016. ГОДИНЕ 

 

 I Потврђује се мандат одборницима 

Скупштине општине Лајковац, изабраном на 

изборима за одборнике Скупштине оптшине 

Лајковац, одржаним дана 24.04.2016. године, и 

то:  

 
СА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ  АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ: 

 

-Марку Милошевићу, из Лајковца, и 

-Биљани Петровић, из Лајковца. 

 

 

 II Против овог Решења може се 

изјавити жалба Управном суду у року од 48 

часова од дана доношења Решења. 

 

 III Решење ступа на снагу даном 

доношења. 

 

 IV Решење објавити у ''Службеном 

гласнику општине Лајковац''. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од 21.03.2019. године 

 

        СЕКРЕТАР  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

       Горан Илић, с.р. 

        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Душан Петровић,с.р. 

 

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

 На основу члана 32. тачка 10. и члана 

38. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Србије''', број: 129/07, 

83/14-др.закон, 101-16-др.закон и 47/18) и  

члана 49.  став 1. Статута општине Лајковац 

(''Службени гласник општине Лајковац'', број: 

11/08), Скупштина општине Лајковац, на 

седници одржаној дана 21.03.2019. године, 

донела је           

   
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

 I Бира се за председника Скупштине 

општине Лајковац 

 

-Јованка Гомилановић, из Лајковца. 

 II  Председник Скупштине општине 

Лајковац није на сталном раду у Општини 

Лајковац. 

 

 III  Решење ступа на снагу даном 

доношења. 

 

 IV Решење објавити у ''Службеном 

гласнику општине Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од 21.03.2019. године 

 

        СЕКРЕТАР  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

       Горан Илић, с.р. 

        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Душан Петровић,с.р. 

 

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

 

 

 

На основу члана 50. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број: 129/07, 83/14-други закон, 

101/16-други закон и 47/18) Скупштина 

општине Лаковац, на седници одржаној дана 

21.03.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

 

 I  Утврђује се престанак функције 

члана Општинског већа општине Лајковац 

 

 -Владана Костића, услед подношења 

оставке. 

 

 II  Решење ступа на снагу даном 

доношења. 

 

 III Решење доставити именованом из 

тачке I. 

 

 IV Решење објавити у ''Службеном 

гласнику општине Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од 21.03.2019. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                      ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Јованка Гомилановић,с.р. 

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

На основу члана 45. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број: 129/07, 83/14-други закон, 

101/16-други закон и 47/18), Скупштина 

општине Лаковац, на седници одржаној дана 

21.03.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

 I  Бира се за члана Општинског већа 

општине Лајковац 

 

 -Никола Томић, из Лајковца. 

 

 II  Изабрани члан Општинског већа 

општине Лајковац неће бити на сталном раду. 

  

III Решење ступа на снагу даном 

доношења. 
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 IVРешење доставити именованом из 

тачке I. 

 

 V Решење објавити у ''Службеном 

гласнику општине Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од 21.03.2019. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                      ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Јованка Гомилановић,с.р. 

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

 

            На основу члана 11. и члана 32. тачка 1) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-

др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018) и члана 

112. Статута општине Лајковац („Службени 

гласник општине Лајковац“, број11/08), 

Скупштина општине Лајковац, на седници 

одржаној 21.03.2019. године, по прибављеном 

мишљењу Министарства за државну управу и 

локалну самоуправу број:                                     

110-00-00414/2018-24 од  18.02.2019. 

године,   д о н е л а   ј е 

 

         С  Т  А  Т  У  Т  

 

            ОПШТИНЕ   ЛАЈКОВАЦ 

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет уређивања 

 

Члан 1. 

 

            Овим статутом, у складу са законом, 

уређују се нарочито: права и дужности 

општине Лајковац (у даљем   тексту: 

Општина)и начин њиховог остваривања, број 

одборника Скупштине општине Лајковац (у 

даљем тексту: Скупштина општине), 

организација и рад органа и служби, начин 

управљања грађана пословима из надлежности 

Општине, услови за остваривање облика 

непосредне самоуправе,спровођење поступка 

јавне расправе приликом припреме општих 

аката утврђених овим статутом, оснивање, 

начин избора органа и рад месне заједницеи 

других облика месне самоуправе, услови и 

облици остваривања сарадње и удруживања 

Општине, заштита локалне самоуправеи друга 

питања од значаја за Општину. 

Сви појмови у овом статуту употребљени у 

граматичком мушком роду подразумевају 

мушки и женски природни род. 

 

Положај Општине 

 

Члан 2.  

 

            Општина је основна територијална 

јединица у којој грађани остварују право на 

локалну самоуправу у складу са Уставом, 

законом и овим статутом.  

            Грађани који имају бирачко право и 

пребивалиште на територији Општине, 

управљају пословима Општине у складу са 

законом и овим статутом.  

            Грађани учествују у остваривању 

локалне самоуправе путемграђанске 

иницијативе, збора грађана, 

референдума,других облика учешћа грађана у 

обављању послова Општине и преко својих 

одборника у Скупштини општине, у складу са 

Уставом, законом и овим статутом.  

 

Територија 

 

Члан  3.  

 

            Територију Општине, 

утврђену  законом, чине насељена места, 

односно подручјакатастарских општина које 

улазе у њен састав, и то: 

 
насељено место                     катастарска општина 

1.Бајевац                                         Бајевац 

2.Боговађа                                            Боговађа 

3.  Врачевић                                           Врачевић 

4. Доњи Лајковац                      Доњи Лајковац 

5.Јабучје                                                  Јабучје 

6. Лајковац (варош)                               Лајковац 

7. Лајковац (село)                                  Лајковац 

8. Мали Борак                                    Мали Борак 

9. Маркова  Црква                     Маркова  Црква 

10. Непричава                                       Непричава 

11. Пепељевац                                     Пепељевац 

12. Придворица                          Придворица 

 

 

13.Ратковац                                             Ратковац 

14. Рубрибреза                                   Рубрибреза 
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15. Скобаљ                                              Скобаљ 

16.Словац                                               Словац 

17.Степање                                            Степање 

18. Стрмово                                            Стрмово 

19.Ћелије                                                Ћелије 

 

 

Својство правног лица 

 

Члан 4. 

 

            Општина има својство правног лица. 

            Седиште Општине је у насељеном 

месту Лајковац, улица Омладински трг 1. 

 Општина има своју званичну интернет 

презентацију на адреси www.lajkovac.org.rs 

 

Печат 

 

Члан 5. 

 

Органи Општине имају печат. 

 

Печат је округлог облика са исписаним 

текстом: Република Србија, општинаЛајковац, 

назив и седиште органаисписан на српском 

језику и ћириличкимписмом и грбом 

Републике Србије у средини. 

 

Језик и писмо 

 

Члан  6. 

 

            На територији Општине у службеној 

употреби је српски језик и ћириличко писмо. 

 

Симболи Општине 

 

Члан 7. 

 

Општина има грб и заставу. 

ГрбОпштине утврђује се Одлуком о 

грбу и застави Општине Лајковац.. 

Застава Општине  дефинише се 

блазоном грба из претходног става и то на 

нивоу великог грба.. 

Употреба грба и заставе Општине 

ближе се уређује посебном одлуком 

Скупштине општине. 

 

Употреба симбола Општине 

 

 

Члан 8. 

 

Застава и грб Општине могу се 

истицати само уз државне симболе. 

         У службеним просторијама органа 

Општине истичу се само државни симболи и 

грб и застава Општине. 

 

Празник Општине 

 

Члан 9. 

 

Општина има празник. 

Празник Општине је 16.септембар 

Празник Општине се утврђује статутом 

или посебном одлуком Скупштине Општине,уз 

претходну сагласност министарства надлежног 

за локалну самоуправу . 

 

 

Награде и јавна признања 

 

Члан  10. 

 

Општина установљава награде и друга 

јавна признања организацијама и грађанима за 

значајна остварења у привреди, науци, уметно-

сти, спорту и другим друштвеним областима. 

Општина додељује звање „почасни гра-

ђанин“ особи чији су рад и достигнућа од 

посебног значаја за Општину.  

Скупштина општине одлучује о 

додељивању звања „почасни грађанин“ уз 

претходну сагласност министарства надлежног 

за послове локалне самоуправе. 

Награде и друга јавна признања и 

звање „почасни грађанин“ додељују се 

поводом празника Општине. 

Врсте награда и других јавних призна-

ња, поступак, услови и критеријуми за доде-

љивање јавних признања и звања „почасни 

грађанин“ уређују се посебном одлуком. 

 

 

Утврђивање назива делова насељених места 

 

Члан  11. 

 

Општина утврђује називе улица, 

тргова, градских четврти, заселака и других 

делова насељених места на својој територији 

посебном одлуком, уз претходну сагласност 

министарства надлежног за послове локалне 

самоуправе.  

 

Јавност рада 

 



21.03.2019.                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                                    Број 2 

 

6 

 

Члан 12.      

 

Рад органа Општине је јаван.            

Јавност рада по правилу обезбеђује се: 

 

1. путем издавања билтена, информатора, 

преко средстава јавног информисања, 

презентовањем одлука и других аката 

јавности,објављивањем грађанских 

билтена и постављањем интернет 

презентације; 

2. организовањем јавних расправа у 

складу са законом,овим статутом и 

одлукама органа Општине, 

3. организовањем јавних слушања у 

складу са овим статутом и 

пословником Скупштине општине и 

4. у другим случајевима утврђеним овим 

статутом и другим актима органа 

Општине. 

 

Имовина Општине 

 

Члан 13. 

 

Општина има своју имовину. 

Имовином Општине самостално 

управљају и располажу органи Општине, у 

складу са законом, овим статутом и другим 

актима Општине. 

У јавној својини Општине  сагласно 

закону  су: 

 - добра у општој употреби на 

територији Општине (општински путеви, 

некатегорисани путеви, улице које нису део 

аутопута или државног пута I и II реда, тргови 

и јавни паркови и др.); 

 -комунална мрежа на територији 

Општине; 

 - непокретне и покретне ствари и друга 

имовинска права које користе органи и 

организације Општине; 

 - ствари у јавној својини  на којима  

право  коришћења имају месне заједнице  на 

територији Општине,установе, јавне агенције и 

друге организације  чији је оснивач Општина; 

 - друге непокретне и покретне ствари и 

имовинска права, у складу са законом којим се 

уређује јавна својина 

 

 

 

 

II. НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ 

 

Надлежности Општине 

 

Члан 14.    

 

Општина врши послове из своје 

надлежности утврђене Уставом и законом, као 

и послове из оквира права и дужности 

Републике који су јој законом поверени.  

 

Надлежности утврђене Уставом и 

законом 

 

Члан 15. 

 

 Општина, преко својих органа, у 

складу са Уставом и законом: 

1) доноси статут, буџет и завршни 

рачун, просторни и урбанистички план и план 

развоја Општине, као и стратешке планове и 

програме локалног економског развоја; 

2) уређује и обезбеђује обављање 

и развој комуналних делатности, локални 

превоз, коришћење грађевинског земљишта и 

пословног простора; 

3) стара се о изградњи, 

реконструкцији, одржавању и коришћењу 

некатегорисаних иопштинских путева, као и 

улица и других јавних објеката од општинског 

значаја; 

4) стара се о задовољавању 

потреба грађана у области просвете 

(предшколско васпитање и образовање и 

основно и средњеобразовање и васпитање), 

научноистраживачке и иновационе делатности, 

културе, здравствене и социјалне заштите, 

дечије заштите, спорта и физичке културе; 

5) обезбеђује остваривање 

посебних потреба особа са инвалидитетом и 

заштиту права осетљивих група; 

6) стара се о развоју и унапређењу 

туризма, занатства, угоститељства и трговине; 

7) доноси и реализује програме за 

подстицање локалног економског развоја, 

предузима активности за одржавање 

постојећих и привлачењенових инвестиција и 

унапређује опште услове пословања; 

8) стара се о заштити животне 

средине, заштити од елементарних и других 

непогода, заштити културних добара од значаја 

за Општину; 

9) стара се о заштити,уређењу и 

коришћењу пољопривредног земљишта и 

спроводи политику руралног развоја; 

10) стара се о остваривању, заштити 

и унапређењу људских и мањинских права, 
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родној равноправности, као и о јавном 

информисању у Општини; 

11) образује и уређује организацију 

и рад органа, организација и служби за потребе 

Општине, организује службу правне помоћи 

грађанима и уређује организацију и рад 

мировних већа; 

12) утврђује симболе Општине и 

њихову употребу; 

13) управља општинском имовином 

и утврђује стопе изворних прихода, као и 

висину локалних такси; 

14) прописује прекршаје за повреде 

општинских прописа; 

15) обавља и друге послове од 

локалног значаја одређене законом, као и 

послове од непосредног интереса за грађане, у 

складу са Уставом, законом и овим статутом. 

Послови из надлежности општина 

утврђени Уставом и законом, ближе су 

одређени Јединственим пописом послова 

јединица локалне самоуправе којиобезбеђује 

министарство надлежно за локалну самоуправу 

у складу са законом. 

 

Јавне службе Општине 

 

Члан 16. 

 

За остваривање својих права и 

дужности и за задовољавање потреба локалног 

становништва, Општина може оснивати 

предузећа, установе и друге организације које 

врше јавну службу, у складу са законом и овим 

статутом. 

Скупштина општине посебном 

одлуком оснива предузећа, установе и друге 

организације које врше јавну службу и 

остварује права оснивача, ако законом или 

овим статутом за вршење појединих права 

оснивача није утврђена надлежност другог 

органа Општине. 

 

Поверавање послова правном или 

физичком лицу 

 

Члан 17. 

 

Општина може уговором, на начелима 

конкуренције,јавности, економичности, 

ефикасности и заштите животне средине, 

поверити правном или физичком лицу 

обављање  појединих  послова из своје 

надлежности. 

Поверавање послова из става 1. овог 

члана уређује се одлуком Скупштине општине. 

 

III. ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА 

ОПШТИНЕ 

 

 

Средства за обављање послова и извори 

средстава 

 

 

Члан 18. 

 

За обављање послова Општине 

утврђених Уставом и законом, као и за 

обављање законом поверених послова из 

оквира права и дужности Републике, Општини 

припадају приходи и примања утврђени 

законом. 

Послови Општине финансирају се из 

изворних и уступљених прихода, трансфера, 

примања по основу задуживања и других 

прихода и примања утврђених законом.  

 

Ненаменски карактер средстава 

 

Члан 19. 

 

Сви приходи Општине су општи 

приход буџета и могу се користити за било коју 

намену, осим оних прихода чији је наменски 

карактер утврђен законом.       

 

 

Буџет и завршни рачун 

 

Члан 20. 

 

Скупштина доноси буџет Општине за 

сваку календарску годину, у којем се исказују 

сви приходи и примањаи утврђују расходи и 

издаци за једну или три године, у складу са 

законом који уређује буџетски систем.  

            По истеку године за коју је буџет донет 

подноси се завршни рачун о извршењу буџета 

Општине.  

 

Одговорност за извршење буџетаи 

извештавање 

 

 

 

 

Члан 21. 
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За извршење буџета Општине, 

председник Општинеодговара Скупштини 

општине. 

Општинскауправаобавезнаједаредовно

пратиизвршењебуџета и по потреби, а најмање 

два пута годишње информише председника 

Општине у роковима одређеним буџетским 

календаром. 

Председник општине, у роковима 

одређеним буџетским календаром  усваја и 

доставља извештај Скупштини општине. 

 

Самодопринос 

 

Члан 22. 

 

За задовољавање потреба грађана у 

Општини или њеном делу средства се могу 

прикупљати самодоприносом. 

Одлуку о увођењу самодоприноса 

доносе грађани референдумом, у складу са 

законом којим је уређено непосредно 

изјашњавање грађана и овим статутом. 

 

Утврђивање предлога одлуке 

 

Члан 23. 

 

Предлог одлуке о увођењу 

самодоприноса утврђује Скупштина општине. 

Иницијативу за доношење одлуке из 

става 1. овог члана може поднети најмање 

једна трећина одборника Скупштине општине 

и грађани путем грађанске иницијативе. 

Уз иницијативу се подноси и програм 

којим се утврђују извори, намена и начин 

обезбеђивања укупних финансијских средстава 

за реализацију пројекта који је предмет одлуке. 

По примљеној уредној иницијативи, 

Скупштина општине одлучује о покретању 

поступка за увођење самодоприноса већином 

гласова од укупног броја одборника. 

Ако Скупштина општине прихвати 

иницијативу за увођење самодоприноса, 

доноси закључак којим истовремено одређује 

рок за припрему нацрта одлуке о увођењу 

самодоприноса и рок и начин организовања 

јавне расправе. 

Предлог одлуке о увођењу 

самодоприноса Скупштина општине утврђује 

већином гласова од укупног броја одборника. 

 

 

Доношење одлуке о увођењу самодоприноса 

 

Члан 24. 

 

Одлуку о увођењу самодоприноса 

доносе грађани који имају изборно право и 

пребивалиште на подручју на којем се средства 

прикупљају. 

Одлуку из става 1. овог члана доносе и 

грађани који немају изборно право и 

пребивалиште на подручју на којем се средства 

прикупљају, ако на том подручју имају 

непокретну имовину, а средствима 

самодоприноса се побољшавају услови 

коришћења те имовине. 

Одлука се сматра донетом када се за њу 

изјасни већина од укупног броја грађана из ст. 

1. и 2. овог члана. 

 

Објављивање одлуке о увођењу 

самодоприноса 

 

Члан 25. 

 

Одлука о увођењу самодоприноса се 

објављује на начин на који се објављују акти 

Општине. 

 

Наменски карактер средстава 

самодоприноса 

 

Члан 26. 

 

Новчана средства која се прикупљају 

на основу одлуке о самодоприносу приход су 

буџета и строго су наменског карактера. 

 

IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ 

 

Органи Општине 

 

Члан 27. 

 

Органи Општине су: Скупштина 

општине, председник Општине, Општинско 

веће и Општинска управа. 

 

Презумпција надлежности 

 

Члан 28.  

 

Послове Општине врше органи 

Општине у оквиру своје надлежности утврђене 

законом и овим статутом. 

Скупштина општине доноси акте 

општег карактера. 
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Ако законом или другим прописом није 

утврђено који орган је надлежан за обављање 

послова из надлежности Општине, све послове 

који се односе на уређивање односа из 

надлежности Општине врши Скупштина 

општине, а послове који су по својој природи 

извршни, врши председник Општине. 

Ако се према природи посла не може 

утврдити надлежност у складу са ставом 

2.овог члана, надлежна је Скупштина општине. 

 

 

1. Скупштина општине 

 

 

Положај Скупштине општине 

 

Члан 29. 

 

Скупштина општине је највиши орган 

Општине који врши основне функције локалне 

власти, утврђене Уставом, законом и овим 

статутом. 

 

Састав Скупштине општине 

 

Члан  30. 

 

Скупштину општине чине одборници 

које бирају грађани на непосредним изборима, 

тајним гласањем, у складу са законом и овим 

статутом. 

 

Сазивање конститутивне седнице 

 

Члан 31. 

 

Седницу новог сазива Скупштине 

општине сазива председник Скупштине 

општине претходног сазива, у року од 15 дана 

од дана објављивања резултата избора.             

Уколико председник Скупштине 

општине из претходног сазива не сазове 

седницу новог сазива у року из става 1. овог 

члана, седницу новог сазива сазваће најстарији 

одборник у року од 15 дана од истека рока из 

става 1. овог члана.  

Седницом председава најстарији 

одборник до избора председника Скупштине 

општине. 

 

Конституисање Скупштине 

 

Члан 32. 

 

Скупштина општине се сматра 

конституисаном избором председника 

Скупштине општине и постављењем секретара 

Скупштине општине. 

 

Број одборника 

 

Члан 33. 

 

Скупштина општине  има 35 

одборника. 

 

Мандат 

 

Члан 34. 

 

Одборници се бирају на четири године. 

Одборнику почиње и престаје 

одборнички мандат под условима и на начин 

утврђен законом. 

 

Заклетва 

 

Члан 35. 

 

Изабрани одборници полажу заклетву 

која гласи: „Заклињем се да ћу се у раду 

Скупштине општине Лајковац придржавати 

Устава, закона и Статута општине  Лајковац, и 

да ћу часно и непристрасно вршити дужност 

одборника, руководећи се интересима 

грађана.“ 

Неспојивост функција 

 

Члан 36. 

 

Одборник не може бити запослени у 

Општинској управи и лице које именује, 

односно поставља Скупштина општине. 

Ако запослени у Општинској управи 

буде изабран за одборника, права и обавезе по 

основу рада мирују му док траје његов 

одборнички мандат. 

Даном потврђивања одборничког 

мандата лицима која је именовала, односно 

поставила  Скупштина општине престаје 

функција на коју су именована, односно 

постављена. 

 

Имунитет одборника 

 

 

 

Члан 37. 
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Одборник не може бити позван на 

кривичну одговорност, притворен или кажњен 

због изнетог мишљења или давања гласа на 

седници Скупштине општине и радних тела. 

 

Права и дужности одборника 

 

Члан 38. 

 

Право је и дужност одборника да 

учествује у раду Скупштине општине и њених 

радних тела, предлаже Скупштини општине 

расправу о одређеним питањима, предлаже 

радном телу Скупштине општине да 

организује јавно слушање о предлозима 

прописа и одлука о којима одлучује 

Скупштина општине, подноси предлоге одлука 

и других аката из надлежности Скупштине 

општине и даје амандмане на предлоге 

прописа, поставља питања везана за рад органа 

Општине и учествује у другим активностима 

Скупштине општине.  

 Право је одборника да буде редовно 

обавештаван о питањима од утицаја на вршење 

одборничке дужности, да на лични захтев 

добије од органа и служби Општине податке 

који су му потребни за рад, као и стручну 

помоћ у припремању предлога за Скупштину 

општине. 

 За благовремено достављање 

обавештења, тражених података, списа и 

упутстава одговоран је секретар Скупштине 

општине, а начелник Општинске управе када 

се обавештење, тражени податак, спис и 

упутство односе на делокруг и рад Општинске 

управе. 

Одборник има право на заштиту 

мандата, укључујући и судску заштиту, која се 

остварује сходном применом закона којим се 

уређује заштита изборног права у изборном 

поступку. 

Права и дужности одборника ближе се 

одређују пословником Скупштине општине.  

 

Накнаде и друга примања одборника 

 

Члан 39. 

 

Право одборника на изгубљену зараду, 

путне трошкове за долазак и одлазак на 

седницу Скупштине општине и њених радних 

тела, дневнице и на накнаду других трошкова 

везаних за вршење одборничке функције 

уређује се посебном одлуком Скупштине 

општине. 

 

Надлежност Скупштине општине 

 

Члан 40. 

 

Скупштина општине, у складу са 

законом: 

1) доноси Статут општине и пословник 

Скупштине општине; 

2) доноси буџет и усваја завршни рачун 

буџета; 

3) утврђује стопе изворних прихода 

Општине, као и начин и мерила за 

одређивање висине локалних такса и 

накнада; 

4) доноси план развоја Општине, планске 

документе јавних политика, 

средњорочне планове и друге планске 

документе, у складу са законом; 

5) доноси просторни и урбанистичкиплан 

Општине; 

6) доноси прописе и друге опште актеиз 

надлежности општине; 

7) бира и разрешава локалног 

омбудсмана; 

8) расписује општински референдум и 

референдум на делу територије 

Општине, изјашњава се о предлозима 

садржаним у грађанској иницијативи и 

утврђује предлог одлуке о 

самодоприносу; 

9) образује и уређује организацију и рад 

организација и служби за потребе 

Општине; 

10) оснива јавна предузећа и друштва 

капитала за обављање делатности од 

општег интереса у складу са законом и 

овим статутом, даје сагласност на 

законом одређене опште и друге правне 

акте и радње јавног предузећа, односно 

друштва капитала,  ради заштите 

општег интереса; 

11) оснива установе и организације у 

области предшколског образовања и 

васпитања, основног образовања, 

културе, социјалне заштите,примарне 

здравствене заштите, физичке културе, 

спорта, дечје заштите и туризма, прати 

и обезбеђује њихово функционисање; 

12) именује и разрешава надзорни одбор и 

директора јавног предузећа чији је 

оснивач, даје сагласност на статут 

јавног предузећа и врши друга права 

оснивача у складу са законом и 

оснивачким актом; 
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13) именује и разрешава управни одбор, 

надзорни одбор и директора установе, 

организације и службе чији је оснивач 

и даје сагласност на њихове статуте у 

складу са законом; 

14) бира и разрешава председника 

Скупштине и заменика председника 

Скупштине; 

15) поставља и разрешава секретара и 

заменика секретара Скупштине; 

16) бира и разрешава председника 

Општине и, на предлог председника 

Општине, бира заменика председника 

Општине и чланове Општинског већа; 

17) именује и разрешава главног 

урбанисту; 

18) именује Изборну комисију за 

спровођење избора за одборнике 

Скупштине општине у складу са 

законом 

19) усваја Кадровски план; 

20) уређује услове и начин обављања 

комуналних делатности, права и 

обавезе корисника комуналних услуга, 

обим и квалитет комуналних услуга и 

начин вршења надзора над обављањем 

комуналних делатности, оснива јавна 

предузећа за обављање комуналне 

делатности, односно поверава 

обављање тих делатности друштву 

капитала или предузетнику, прописује 

опште услове одржавања комуналног 

реда и мере за њихово спровођење; 

21) доноси годишње и средњорочне 

програме уређивања грађевинског 

земљишта;одлучује о отуђењу 

грађевинског земљишта у складу са 

законом и прописом Општине; 

22) доноси локалну стамбену стратегију у 

складу са Националном стамбеном 

стратегијом, акциони план за њено 

спровођење и програме стамбене 

подршке,доноси одлуку о додели 

стамбене подршке ,може основатијавну 

стамбену агенцију у складу са 

законом,као и правно лице за обављање 

послова од јавног интереса у области 

становања; 

23) уређује коришћење пословног 

простора који је у јавној својини 

Општине,  уређује висину закупнине 

пословног простора и врши друге 

послове у вези са коришћењем 

пословног простора, у складу са 

законом и другим актима Општине; 

24) уређује критеријуме и поступак давања 

станова у закуп и њихове куповине у 

складу са позитивним прописима из те 

области 

25) прописује висину закупнине за 

коришћење стамбених зграда, станова 

и гаража у јавној својини Општине; 

26) ближе уређује коришћење, одржавање 

и управљање стварима у јавној својини 

Општине; 

27) уређује начин коришћења превозних 

средстава у јавној својини Општине; 

28) уређује ближе услове за обављање 

такси превоза путника; 

29) доноси програме коришћења и заштите 

природних вредности и програме 

заштите животне средине, односно 

локалне акционе и санационе планове, 

у складу са стратешким документима и 

интересима и специфичностима 

Општине и утврђује посебну накнаду 

за заштиту и унапређење животне 

средине; 

30) доноси годишњи програм заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта, утврђује противерозионе 

мере и њихово спровођење, одлучује о 

привођењу пашњака другој култури; 

31) доноси програм развоја туризма у 

складу са Стратегијом; утврђује висину 

боравишне таксе на територији 

Општине; 

32) доноси локални акциони план за борбу 

против корупције на нивоу Општине и 

образује стално радно тело за праћење 

спровођења локалног акционог плана; 

33) доноси програм контроле и смањења 

популације напуштених паса и мачака,  

уређује држање и заштиту домаћих 

животиња и кућних љубимаца, у 

складу са законом; 

34) доноси оперативни план за воде II реда, 

одређује место и начин коришћења 

воде за рекреацију, укључујући и 

купање;  

35) доноси акциони план за спровођење 

Националне стратегије за младе на 

територији Општине, може основати 

канцеларију за младе 

36) доноси програм и план енергетске 

ефикасности; 

37) одлучује о прибављању и отуђењу 

непокретности у јавној својини 

Општине, заснивању хипотеке на 

непокретностима у јавној својини 
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Општине, као и  о преносу права 

својине на другог носиоца права јавне 

својине; 

38) одлучује о улагању ствариу јавној 

својини Општине и права у капитал 

јавног предузећа и друштва капитала 

чији је оснивач, у складу са законом; 

39) одлучује о преносу права коришћења 

на стварима у својини Општине, 

установама, јавним агенцијама и 

другим организацијама чији је оснивач 

Општина; 

40) одлучује о давању концесије када су 

јавна тела и предмет концесије у 

надлежности Општине, даје сагласност 

на концесиони акт; 

41) даје сагласност и усваја предлог 

пројекта јавно-приватног партнерства, 

даје сагласност на нацрт јавног уговора 

у пројекту јавно-приватног 

партнерства и даје овлашћење 

председнику Општине да потпише 

јавни уговор у име Општине; 

42) образује Штаб за ванредне 

ситуације,усваја годишњи план рада и 

годишњи извештај о раду штаба за 

ванредне ситуације,доноси план и 

програм развоја система заштите и 

спасавања; 

43) образује робне резерве и утврђује 

њихов обим и структуру;  

44) утврђује општинске таксе и друге 

локалне приходе који Општини 

припадају по закону; 

45) утврђује висину доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта; 

46) утврђује накнаду за комуналне услуге 

и даје сагласност на  одлуку о промени 

цена комуналних услугаи утврђује 

категорије корисника који плаћају 

субвенционирану цену комуналне 

услугеу складу са законом; 

47) утврђује критеријуме и поступак за 

регресирање трошкова боравка у 

предшколској установи за децу из 

материјално угрожених породицаи 

доноси одлуке о другим правима на 

финансирање и регресирање трошкова 

предвиђених законом o финансијској 

подршци породици са децом и законом 

о социјалној заштити 

48) доноси акт о дугорочном задуживању 

Општине, у складу са законом којим се 

уређује јавни дуг; 

49) прописује радно време угоститељских, 

трговинских и занатских објеката; 

50) даје мишљење о републичком и 

регионалном просторном плану; 

51) оснива стална и повремена радна тела 

за разматрање питања из њене 

надлежности; 

52) подноси иницијативу за покретање 

поступка оснивања, укидања или 

промене територије Општине; 

53) даје мишљење о законима којима се 

уређују питања од интереса за локалну 

самоуправу; 

54) разматра извештај о раду и даје 

сагласност на програм рада корисника 

буџета; 

55) одлучује о сарадњи и удруживању са 

градовима и општинама, удружењима, 

хуманитарним и другим 

организацијама;  

56) информише јавност о свом раду; 

57) покреће поступак за оцену уставности 

и законитости закона или другог 

општег акта Републике Србије којим се 

повређује право на локалну 

самоуправу; 

58) организује службу правне помоћи 

грађанима; 

59) уређује организацију и рад мировних 

већа; 

60) утврђује празник Општине;  

61) даје сагласност на употребу имена, 

грба и другог обележја Општине;  

62) уређује поступак, услове и критеријуме 

за додељивање јавних признања и 

почасних звања које додељује Општина 

и одлучује о додели јавних признања и 

почасних звања; 

63) одлучује о називима улица, тргова, 

градских четврти, заселака и других 

делова насељених места; 

64) разматра и усваја годишње извештаје о 

раду јавних предузећа, установа и 

других јавих служби чији је оснивач 

или већински власник општина; 

65) разматра извештај о радулокалног 

омбудсмана,  

66) разматра годишњи извештај главног 

урбанисте о стању у простору 

67) усваја Етички кодекс понашања 

функционера (у даљем тексту: Етички 

кодекс); 

68) доноси мере и усваја препоруке за 

унапређење људских и мањинских 

права; 
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69) даје сагласност на Годишње, односно 

трогодишње програме пословања као и 

на посебне програме коришћења 

средстава буџета Јавних предузећа у 

складу са законом о јавним 

предузећима 

70) доноси програм локалног економског 

развоја, одлуку о додели подстицаја за 

улагања и мерама за подстицање 

конкурентности општине у привлачењу 

улагања у складу са законом о јавним 

улагањима, као и о другим актима 

којима је законим о јавним улагањима 

прописана надлежност локалне 

самоуправе 

71) доноси   друге секторске програме и 

акционе планове  за чије је доношње 

Законом дефинисана надлежност 

јединице локалне самоуправе и усваја 

извештаје о реализацији истих  

72) доноси Локални акциони план за 

запошљавање 

73) доноси одлуке о мрежи jaвних школа и 

јавних предшколских установа на 

територији општине 

74) обавља и друге послове утврђене 

законом ,овим статутом и другим 

правним актима 

 

Кворум за рад и одлучивање 

 

Члан 41. 

 

Скупштина општине одлучује ако 

седници присуствује већина од укупног броја 

одборника. 

Скупштина општине одлучује већином 

гласова присутних одборника, уколико законом 

или овим статутом није друкчије одређено. 

Скупштина општине већином гласова 

од укупног броја одборника: 

       1) доноси Статут; 

 2) доноси буџет и усваја завршни рачун 

буџета; 

 3)доноси план развоја Општине и 

стратегије којима се утврђују правци деловања 

Општине у одређеној области; 

 4) доноси просторни план;             

          5) доноси урбанистичке планове; 

 6) одлучује о јавном задуживању 

Општине; 

 7)одлучује о сарадњи и удруживању са 

другим јединицама локалне самоуправе и о 

сарадњи са јединицама локалне самоуправе у 

другим државама; 

 8) одлучује о образовању,подручју за 

које се образује, промени подручја и укидању 

месних заједница и других облика месне 

самоуправе; 

9)одлучује о називима улица, тргова, 

градских четврти, заселака и других делова 

насељених места; 

10) утврђује празник Општине; 

11) одлучује о додели звања „почасни 

грађанин“ Општине; 

 12) усваја Етички кодекс и 

13)одлучује и у другим случајевима 

утврђеним законом и овим статутом. 

 

Сазивање 

 

Члан 42. 

 

Седницу Скупштине општине сазива 

председник Скупштине општине, по потреби, а 

најмање једном у три месеца. 

Председник Скупштине општине је 

дужан да седницу закаже на захтев 

председника Општине, Општинског већа или 

једне трећине одборника, у року од седам дана 

од дана подношења захтева, тако да дан 

одржавања седнице буде најкасније у року од 

15 дана од дана подношења захтева. 

У ситуацијама које оправдавају хитност 

у сазивању седнице, председник Скупштине 

општине може заказати седницу у року који 

није краћи од 24 часа од пријема захтева. 

Захтев за сазивање седнице из става 3. 

овог члана мора да садржи разлоге који 

оправдавају хитност сазивања, као и 

образложење последица које би наступиле 

њеним несазивањем. 

Минималан рок за сазивање седнице 

Скупштине општине из става 3. овог члана, не 

односи се на сазивање седнице Скупштине 

општине у условима проглашене ванредне 

ситуације.  

Ако председник Скупштине општине 

не закаже седницу у року из става 2. овог 

члана, седницу може заказати подносилац 

захтева, а председава одборник кога одреди 

подносилац захтева. 

Председник Скупштине општине може 

одложити седницу коју је сазвао само у случају 

када не постоји кворум потребан за рад, а у 

другим случајевима о одлагању седнице 

одлучује Скупштина општине.  

 

Јавност рада 
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Члан 43. 

 

Седнице Скупштине општине су јавне. 

За јавност рада Скупштине општине 

одговоран је председник Скупштине општине.  

Позиви  за седнице Скупштине 

општине достављају се средствима 

информисања ради упознавања јавности.  

Седницама Скупштине општине могу 

присуствовати представници средстава јавног 

информисања који могу вршити директан 

радио-телевизијски пренос седнице 

Скупштине, овлашћени представници 

предлагача, као и друга заинтересована лица, у 

складу са пословником Скупштине општине.  

 У случају да не постоји могућност да 

сви заинтересовани присуствују седници 

Скупштине, председник Скупштине ће 

одлучити коме ће омогућити присуство 

седници полазећи од редоследа пријављивања 

и интереса пријављених за тачке на дневном 

реду.  

Скупштина општине може одлучити да 

седница Скупштине не буде јавна из разлога 

безбедности и других разлога утврђених 

законом.  

 

Радна тела Скупштине општине 

 

Члан 44. 

 

Скупштина општине оснива стална и 

повременарадна тела за разматрање питања из 

њене надлежности. 

Радна тела дају мишљење на предлоге 

прописа и одлука које доноси Скупштина 

општине и обављају друге послове утврђене 

овим статутом и пословником Скупштине 

општине. 

Стална радна тела Скупштине су 

Савети и комисије: 

Савети Скупштине су: 

 

1.) Савет за социјално-економска 

питања,буџет и финансије 

2.)Савет за пољопривреду и село  

3.) Савет за међунационалне односе 

4.)Савет  за безбедност 

 

Комисије Скупштине су: 

1.) Комисија за кадровска и 

административна питања  и радне односе 

2.) Мандатно –имунитетска комисија 

3.) Комисија за родну равноправност 

4.) Другостепена изборна комисија 

5.) Комисија за представке и жалбе 

6.)Комисија за планове 

 

 Пословником Скупштине општине 

утврђују се задаци сталних радних тела, избор, 

права и дужности председника и чланова 

сталних радних тела, као и друга питања од 

значаја за рад сталних радних тела. 

Актом о образовању повременог радног 

тела утврђују се његов назив и област за коју 

се оснива, задаци радног тела, број чланова 

радног тела, рок за извршење задатака, права и 

дужности председника  и  чланова радног тела 

и друга питања од значаја за рад радног тела. 

 

Јавно слушање 

 

Члан 45. 

 

Радно тело може организовати јавно 

слушање о предлозима одлука и других 

прописа о којима одлучује Скупштина 

општине. 

Организовање и спровођење јавног 

слушања, као и обавештавање председника 

Скупштине општине и јавности о изнетим 

мишљењима и ставовима на јавном слушању, 

ближе се уређују Пословником Скупштине 

општине. 

 

Члан 46. 

 

          Избор, права и дужности председника и 

чланова општинске изборне комисије за 

спровођење избора за одборнике Скупштине 

општине утврђују се Пословником о раду 

Скупштине општине 

 

Посебна радна тела Скупштине општине 

 

Члан 47. 

 

Скупштина општине оснива, као 

стална радна тела, органе за спровођење 

избора за чланове савета месних заједница: 

Изборну комисију за спровођење избора за 

чланове савета месних заједница (у даљем 

тексту: Изборна комисија) и Другостепену 

изборну комисију. 

Општинска изборна комисија ће 

спроводити и  изборе за чланове Савета 

месних заједница на територији општине 

Лајковац. 

 

Другостепена изборна комисија 
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Члан 48. 

 

Другостепена изборна комисија је 

орган за спровођење избора који у другом 

степену одлучује о приговорима на 

одлукеИзборне комисије 

Другостепену изборну комисију чине 

председник и четири члана. 

Другостепена изборна комисија има 

секретара кога именује Скупштина општине и 

који учествује у раду Изборне комисије без 

права одлучивања. 

Другостепена изборна комисија 

одлучује већином гласова од укупног броја 

чланова. 

Председник, најмање један члан и 

секретар Другостепене изборне комисије 

морају да имају стечено високо образовање из 

научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, са најмање пет година 

радног искуства у струци. 

Председник, чланови Другостепене 

изборне комисије и секретар, именују се на 

четири године и могу поново да буду 

именовани. 

Задаци и овлашћења Другостепене 

изборне комисије, као и начин рада и 

одлучивања, ближе се утврђују одлуком 

Скупштине општине којом се уређују месне 

заједнице. 

 

Председник Скупштине 

 

Члан 49. 

 

Скупштина општине има председника 

Скупштине. 

Председник Скупштине организује рад 

Скупштине општине, сазива и председава 

њеним седницама, остварује сарадњу са 

председником Општине и Општинским већем, 

стара се о остваривању јавности рада, 

потписује акта која Скупштина општине 

доноси и обавља друге послове утврђене 

законом и овим статутом. 

Председник Скупштине може бити на 

сталном раду у Општини. 

             

Избор председника Скупштине 

 

Члан 51. 

 

Председник Скупштине се бира из реда 

одборника, на предлог најмање трећине 

одборника, на време од четири године, тајним 

гласањем, већином гласова од укупног броја 

одборника Скупштине општине. 

Одборник може да учествује у 

предлагању само једног кандидата. 

Ако је предложено више кандидата, а 

ниједан од предложених кандидата не добије 

потребну већину гласова, понавља се поступак 

кандидовања и избора.  

 

Разрешење председника Скупштине 

 

Члан  52. 

 

Председник Скупштине може бити 

разрешен пре истека мандата:  

1) на лични захтев, 

2) на предлог најмање 

трећине одборника. 

Предлог се подноси у писаној форми и 

мора бити образложен. 

Разрешење се врши на начин и по 

поступку који је предвиђен за његов избор. 

 

 

Заменик председника Скупштине 

 

Члан 52. 

 

Председник Скупштине има заменика 

који га замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност. 

Заменик председника Скупштине бира 

се и разрешава на исти начин као и председник 

Скупштине. 

Ако заменику председника Скупштине 

мирују права из радног односа услед избора на 

ту функцију, заменик председника Скупштине 

може бити на сталном раду у Општини. 

 

 

Секретар Скупштине 

Члан 53. 

 

Скупштина општине има секретара 

који се стара о обављању стручних послова у 

вези са сазивањем и одржавањем седница 

Скупштине и њених радних тела и руководи 
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административним пословима везаним за 

њихов рад,  нарочито послова: 

- обраде и припреме материјала о појединим 

питањима о којима одлучује Скупштина 

Општине Лајковац 

- припремање аката о именовању и разрешењу 

које врши Скупштина  

- пружање стручне и техничке помоћирадним 

телима Скупштине 

- уредног вођења и чувања записника са 

седнице Скупштине општине  

- прављење извода из записника за потребе 

одборника 

Секретар Скупштине се поставља на 

четири године, на предлог председника 

Скупштине, и може бити поново постављен. 

За секретара Скупштине општине може 

бити постављено лице које има стечено високо 

образовање из научне области правне науке на 

основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова,мастер академским 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, са 

положеним стручним испитом за рад у 

органима управе и радним искуством од 

најмање три године. 

Скупштина општине може, на 

образложен предлог председника Скупштине, 

разрешити секретара и пре истека мандата. 

Секретар има заменика који га 

замењује у случају његове одсутности. 

Заменик секретара Скупштине 

општине поставља се и разрешава на исти 

начин и под истим условима као и секретар. 

Секретар Скупштине је одговоран за 

благовремено достављање података, списа и 

исправа, када то захтева надлежни орган 

Републике који врши надзор над радом и 

актима Скупштине општине. 

 

Пословник Скупштине 

 

Члан 54. 

 

Начин припреме, вођење и рад седнице 

Скупштине општине и њених радних тела и 

друга питања везана за њихов рад уређују се 

пословником Скупштине. 

Пословник доноси Скупштина 

општине већином од укупног броја одборника. 

 

2. Извршни органи Општине 

 

Извршни органи 

 

Члан 55. 

 

Извршни органи Општине су 

председник Општине и Општинско веће. 

 

 

а) Председник Општине 

 

 

Избор председникаи заменика председника 

Општине 

 

Члан 56. 

 

Председника Општине бира 

Скупштина општине, из реда одборника, на 

време од четири године, тајним гласањем, 

већином гласова од укупног броја одборника 

Скупштине општине. 

Председник Општине има заменика 

који га замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност. 

Председник Скупштине општине 

предлаже кандидата за председника Општине. 

Кандидат за председника Општине 

предлаже кандидата за заменика председника 

Општине из реда одборника кога бира 

Скупштина општине на исти начин као 

председника Општине. 

 

 

Неспојивост функција 

 

Члан 57. 

 

Председнику Општине и заменику 

председника Општине избором на ове 

функције престаје мандат одборника у 

Скупштини општине. 

Председник Општине и заменик 

председника Општине на сталном су раду у 

Општини. 

 

Надлежност  

 

 

Члан 58. 

 

Председник Општине:  

1) представља и заступа Општину; 

2) предлаже начин решавања питања о 

којима одлучује Скупштина општине; 
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3) наредбодавац је за извршење буџета; 

4) успоставља финансијско управљање и 

контролу, успоставља интерну ревизију 

оснива општинску службу за буџетску 

инспекцију; 

5) даје сагласност на опште акте којима се 

уређују број и структура запослених у 

установама које се финансирају из 

буџета Општине и на број и структуру 

запослених и других лица која се 

ангажују на остваривању програма или 

дела програма корисника буџета 

Општине; 

6) усмерава и усклађује рад Општинске 

управе; 

7) представља Општинско веће, сазива и 

води његове седнице; 

8) доноси појединачне акте за које је 

овлашћен законом, овим статутом или 

одлуком Скупштине општине; 

9) доноси решење о давању у закуп 

грађевинског земљишта у јавној 

својини Општине у складу са законом, 

другим прописима и програмом 

коришћења грађевинског земљишта; 

10) одлучује о давању у закуп, односно на 

коришћење непокретности у јавној 

својини Општине, у складу са законом 

и прописом Општине; 

11) одлучује о прибављању и располагању 

покретним стварима у јавној својини 

Општине; 

12) даје претходну сагласност носиоцима 

права коришћења на стварима у јавној 

својини Општине (месним 

заједницама, установамаи другим 

организацијама) за давање у закуп тих 

ствари; 

13) врши распоред службених зграда и 

пословних просторија у јавној својини 

Општине; 

14) закључује уговоре у име Општине, на 

основу овлашћења из закона, статута  и 

одлука Скупштине општине; 

15) у име Општине закључује колективне 

уговоре за органе и за предузећа, 

установе и друге јавне службе чији је 

оснивач Општина; 

16) одлучује о организовању и спровођењу 

јавних радова; 

17) закључује уговор о донацији од 

физичког или правног лица; 

18) Командант је Општинског штаба за 

ванредне ситуације по положају 

доноси одлуку о проглашењу ванредне 

ситуације у Општини у складу са 

законом, доноси одлуку о проглашењу 

и о укидању ванредне ситуације на 

предлог Општинског штаба за 

ванредне ситуације; 

19) доноси одлуку о проглашењу дана 

жалости у Општини; 

20) усваја извештаје1 о извршењу буџета 

Општине и доставља их Скупштини 

општине; 

21) информише јавност о свом раду; 

22) подноси жалбу Уставном суду 

Републике Србије ако се појединачним 

актом или радњом државног органа 

или органа Општине онемогућава 

вршење надлежности Општине; 

23) образује стручна саветодавна радна 

тела за поједине послове из своје 

надлежности; 

24) поставља и разрешава помоћнике 

председника општине; 

25)  доноси акта из надлежности 

Скупштине општине у случају ратног 

стања или елементарних непогода, с 

тим што је дужан да их поднесе на 

потврду Скупштини чим она буде у 

могућности да се сасатане; 

26) даје сагласност на преузимање обавеза 

за плаћање на више година за текуће 

расходе 

27) одлучује о задуживању општине за 

финансирање текуће ликвидности и 

пласирања средстава буџета, у складу 

са Законом о јавном дугу 

28) доноси решење о коришћењу средстава 

текуће буџетске резерве 

29) одлучује о отварању и промени 

апропријација буџета 

30) одлучује о привременој обустави 

извршења буџетаи обустављању 

финансирања активности корисника 

буџета 

31) подноси захтев надлежном 

министарству заодобрење фискалног  

дефицита у складу са одредбама Закона 

о буџетском систему 

32) даје сагласност на финансијске планове 

корисника буџета 

33) врши и друге послове утврђене овим 

статутом и другим актима Општине. 

 

 Председник Општине је законом  

одговоран за благовремено достављање 
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података, списа и исправа, када то захтева 

надлежни орган Републике који врши надзор 

над радом и актима извршних органа 

Општине. 

 

Помоћници председника Општине 

 

Члан 59. 

 

Председник Општине може да има 2  

помоћника који обављају послове из појединих 

области (правну, економски развој, урбанизам, 

примарна здравствена заштита, заштита 

животне средине, пољопривреда, комуналне 

делатности и др.) 

Помоћници председника Општине 

покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају 

мишљења у вези са питањима која су од 

значаја за развој Општине у областима за које 

су постављени и врше и друге послове по 

налогу председника Општине. 

Председник Општине поставља и 

разрешава помоћнике, који обављају послове 

најдужедок траје дужност председника 

општине.  

Помоћници председника Општине 

постављају се у Кабинету председника 

Општине. 

 

б)Општинско веће 

 

Састав и избор 

 

Члан 60. 

 

Општинско веће чине председник 

Општине, заменик председника Општине, 

као  и5 члановаОпштинског већа. 

Председник Општине је председник 

Општинског већа. 

Заменик председника Општине је члан 

Општинског већа по функцији. 

Чланове Општинског већа бира 

Скупштина општине, на период од четири 

године, тајним гласањем, већином од укупног 

броја одборника. 

Кандидате за чланове Општинског већа 

предлаже кандидат за председника Општине. 

Када одлучује о избору председника 

Општине, Скупштина општине истовремено и 

обједињено одлучује о избору заменика 

председника Општине и чланова Општинског 

већа. 

Чланови Општинског већа могу бити 

на сталном раду у Општини.  

 

Неспојивост функција 

 

Члан 61. 

 

Чланови Општинског већа не могу 

истовремено бити и одборници, а могу бити 

задужени за једно или више одређених 

подручја из надлежности Општине. 

Одборнику који буде изабран за члана 

Општинског већа престаје одборнички мандат. 

 

Надлежност 

 

Члан 62. 

 

Општинско веће: 

 

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке 

и акте које доноси Скупштина; 

2) непосредно извршава и стара се о 

извршавању одлука и других аката 

Скупштине општине; 

3) доноси одлуку о привременом 

финансирању у случају да Скупштина 

општине не донесе буџет пре почетка 

фискалне године; 

4) врши надзор над радом Општинске 

управе, поништава или укида акте 

Општинске управе који нису у 

сагласности са законом, статутом и 

другим општим актом или одлуком 

које доноси Скупштина општине; 

5) решава у управном поступку у другом 

степену о правима и обавезама 

грађана, предузећа и установа и 

других организација у управним 

стварима из надлежности Општине; 

6) прописује посебне елементе процене 

ризика и учесталост вршења 

инспекцијског надзора на основу 

процене ризика из изворне 

надлежности Општине, као и посебне 

елементе плана одређеног 

инспекцијског надзора из изворне 

надлежности Општине; 

7) прати реализацију програма 

пословања и врши координацију рада 

јавних предузећа чији је оснивач 

Општина; 

8) подноси тромесечни извештај о раду 

јавних предузећа Скупштини 

општине, ради даљег извештавања у 

складу са законом којим се уређује 

правни положај јавних предузећа; 



21.03.2019.                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                                    Број 2 

 

19 

 

9) предлаже акта које доноси Скупштина 

општине ради заштите општег 

интереса у јавном предузећу и 

друштву капитала чији је оснивач 

Општина; 

10) доноси решење о употреби средстава 

сталне буџетске резерве; 

11) стара се о извршавању поверених 

надлежности из оквира права и 

дужности Републике; 

12) оснива буџетски фонд и утврђује 

програм коришћења средстава 

буџетског фонда, у складу са законом 

13) поставља и разрешава начелника 

Општинске управе  

14 )доноси План одбране Општинекоји је 

саставни део Плана одбране Републике 

Србије, усклађује припреме за одбрану 

правних лица у делатностима из 

надлежности Општине са Планом одбране 

Републике Србије, доноси одлуку о 

организовању и функционисању цивилне 

заштите и јединица опште намене; 

15)доноси Процену угрожености и 

План заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама и План 

заштите од удеса; 

16) образује жалбену комисију; 

17) образује стручна саветодавна радна 

тела за поједине послове из своје 

надлежности; 

18)  информише јавност о свом раду; 

19) доноси пословник о раду на 

предлог председника Општине; 

20) усваја Правилник о 

систематизацији радних места у 

Општинској управи Општине 

Лајковац 

21) доноси План инвестиција 

22) предлаже Скупштини усвајање 

,односно, доношење Статута,буџета 

и других аката које доноси 

Скупштина општине 

23) прописује смернице и рокове за 

припрему нацрта буџетаи 

припрему предлога финансијских 

планова корисника буџета 

24) даје сагласност на преузимање 

обавеза  за капиталне издатке на 

више година 

25) доноси одлуку о оправданости 

доделеde minimisдржавне помоћи 

26) одобрава Годишње програме и 

посебне програме спортских 

организација којима се остварује 

општи интерес у области спорта на 

територији Општине Лајковац 

27) покреће поступак за оцену 

уставности и законитости општег 

акта месне заједнице пред 

Уставним судом, ако сматра да тај 

акт није у сагласности са Уставом 

или законом.  

28) Даје сагласност на годишњи 

програм рада Црвеног крста 

29) Одлучује  о учешћу у реализацији  

и суфинансирању заједничких 

пројеката 

30) Даје сагласност на Планове из своје 

надлежности у складу са ѕаконима 

и другим правним актима 

31) Доноси Решење о избору пројеката 

за изградњу,одржавање и обнову 

верских објекатакоји се 

финансирају из буџета 

32) врши и друге послове,у складу са 

законом, статутом и другим 

правним актима. 

 

Одлуку из тачке 3) овог члана, Општинско 

веће доноси већином гласова од укупног броја 

чланова Општинског већа. 

 

Положај председника Општине у 

Општинском већу 

 

Члан 63. 

 

Председник Општине представља 

Општинско веће, сазива и води његове 

седнице.  

Председник Општине је одговоран за 

законитост рада Општинског већа.  

 Председник Општине је дужан да 

обустави од примене одлуку Општинског већа 

за коју сматра да није сагласна закону. 

 

Кворум за рад и одлучивање 

 

 

 

 

Члан 64. 

 

Општинско веће може да одлучује ако 

седници присуствује већина од укупног броја 

његових чланова. 

Општинско веће одлучује већином 

гласова присутних чланова ако законом или 
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овим статутом  за поједина питања није 

предвиђена друга већина. 

 

Пословник Општинског већа 

 

Члан 65. 

 

Организација, начин рада и одлучивања 

Општинског већа, детаљније се уређују 

његовим пословником, у складу са законом 

иовим статутом. 

 

Члан 66. 

 

Председник Општине и Општинско 

веће дужни су да редовно извештавају 

Скупштину општине, по сопственој 

иницијативи или на њен захтев, а најмање 

једном годишње, о извршавању одлука и 

других аката Скупштине општине. 

 

Разрешење и оставка председника Општине 

 

Члан 67. 

 

Председник Општине може бити 

разрешен пре истека времена на које је биран, 

на образложен предлог најмање трећине 

одборника, на исти начин на који је изабран. 

О предлогу за разрешење председника 

Општине мора се расправљати и одлучивати у 

року од 15 дана од дана достављања предлога 

председнику Скупштине општине, уз примену 

минималног рока за сазивање седнице из члана 

42. ст. 3. и 5. овог статута.  

Ако Скупштина не разреши 

председника Општине, одборници који су 

поднели предлог за разрешење не могу поново 

предложити разрешење председника Општине 

пре истека рока од шест месеци од одбијања 

претходног предлога. 

Председник општине може поднети 

оставку. 

О поднетој оставци председника 

Општине, председник Скупштине општине 

обавештава одборнике на почетку прве 

наредне седнице Скупштине. 

 

Дејство разрешења и оставке председника 

Општине 

 

Члан 68. 

 

Разрешењем, односно оставком 

председника Општине престаје мандат 

заменика председника Општине и Општинског 

већа. 

 

 

Разрешење и оставка заменика председника 

Општине, 

 односно члана Општинског већа 

 

Члан 69. 

 

Заменик председника Општине, 

односно члан Општинског већа, може бити 

разрешен пре истека времена на које је биран, 

на предлог председника Општине или најмање 

једне трећине одборника, на исти начин на који 

је изабран. 

Председник Општине је дужан да 

истовремено са предлогом за разрешење 

заменика председника Општине или члана 

Општинског већа, Скупштини општине 

поднесе предлог за избор новог заменика 

председника Општине или члана Општинског 

већа, која истовремено доноси одлуку о 

разрешењу и о избору. 

У случају да Скупштина општине 

разреши заменика председника Општине или 

члана Општинског већа на предлог једне 

трећине одборника, председник општине је 

дужан да на првој наредној седници 

Скупштине општине поднесе предлог за избор 

новог заменика председника Општине, 

односно члана Општинског већа. 

О поднетој оставци заменика 

председника Општине или члана Општинског 

већа, председник Скупштине општине 

обавештава одборнике на почетку прве 

наредне седнице Скупштине општине. 

У случају из става 4. овог члана, 

председник Општине је дужан да на наредној 

седници Скупштине општине поднесе предлог 

за избор новог заменика председника 

Општине, односно члана Општинског већа. 

 

Вршење текућих послова по престанку 

мандата због разрешења или оставке 

 

 

 

Члан 70. 

 

Председник Општине, заменик 

председника Општине или члан Општинског 

већа који су разрешени или су поднели 

оставку, остају на дужности и врше текуће 

послове, до избора новог председника 
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Општине, заменика председника Општине или 

члана Општинског већа. 

 

Престанак мандата извршних органа 

Општинезбог престанка мандата 

Скупштине 

 

Члан 71. 

 

Престанком мандата Скупштине 

општине престаје мандат председнику 

Општине и Општинском већу, с тим да они 

врше текуће послове из своје надлежности до 

ступања на дужност новог председника 

Општине и Општинског већа, односно 

председника и чланова привременог органа ако 

је Скупштини мандат престао због 

распуштања Скупштине. 

 

3. Општинска управа 

 

Општинска управа 

 

Члан 72. 

 

Управнепослове у оквиру права и 

дужности Општине и одређенестручне и 

административно-техничке послова за потребе 

Скупштине општине, председника Општине и 

Општинског већа, врши Општинска управа. 

 

 

Надлежност 

 

Члан 73. 

 

Општинска управа: 

1) припрема прописе и друге акте које 

доноси Скупштина општине, 

председник Општине и Општинско 

веће; 

2) извршава одлуке и друге акте 

Скупштине општине, председника 

Општине и Општинског већа; 

3) решава у управном поступку у првом 

степену о правима и дужностима 

грађана, предузећа, установа и других 

организација у управним стварима из 

надлежности Општине; 

4) обавља послове управног надзора над 

извршавањем прописа и других 

општих аката Скупштине општине; 

5) извршава законе и друге прописе чије 

је извршавање поверено Општини; 

6) води законом прописане евиденције и 

стара се о њиховом одржавању; 

7) обавља стручне и административно-

техничке послове за потребе рада 

Скупштине општине, председника 

Општине и Општинског већа; 

8) пружа помоћ месној заједници у 

обављању административно-техничких 

и финансијско-материјалних послова; 

9) доставља извештај о свом раду на 

извршењу послова из надлежности 

Општине и поверених послова, 

председнику Општине, Општинском 

већу и Скупштини општине, по 

потреби, а најмање једном годишње. 

10) Спроводи конкурсе и прати 

реализацију истих у складу са 

позитивним прописима 

 

Начела деловања општинске управе 

 

Члан 74. 

 

Општинска управа поступа према 

правилима струке, непристрасно и политички 

неутрално и дужна је да сваком омогући 

једнаку правну заштиту у остваривању права, 

обавеза и правних интереса. 

Општинска управа дужна је да 

грађанима омогући брзо и делотворно 

остваривање њихових права и правних 

интереса. 

 Општинска управа дужна је да 

грађанима даје потребне податке и обавештења 

и пружа правну помоћ. 

Општинска управа дужна је да сарађује 

са грађанима и да поштује личност и 

достојанство грађана. 

Када органи Општине решавају о 

правима, обавезама или правним интересима 

физичког или правног лица, односно друге 

странке, Општинска управа по службеној 

дужности врши увид, прибавља и обрађује 

податке из евиденција, односно регистара које 

у складу са посебним прописима воде државни 

органи, органи територијалне аутономије, 

јединица локалне самоуправе и имаоци јавних 

овлашћења, у складу са законом. 

Увид, прибављање и обрада података 

из евиденција, односно регистара који се воде 

у електронском облику у поступку из става 5. 

овог члана, врши се путем информационог 

система који обезбеђује сигурност и заштиту 

података о личности. 

У поступку из става 5. овог члана 
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Општинска управа може вршити увид, 

прибављати и обрађивати само оне податке 

који су законом или посебним прописом 

утврђени као неопходни за решавање о 

одређеном праву,обавези или правном 

интересу странке. 

 

Организација Општинске управе 

 

Члан 75. 

 

Општинска управа образује се као 

јединствени орган.  

У Општинској управи образују се 

унутрашње организационе јединице за вршење 

сродних управних, стручних и других послова.  

 

 

Руковођење 

 

Члан 76. 

 

Општинском управом руководи 

начелник. 

За начелника Општинске управе може 

бити постављено лице које имастечено високо 

образовање из научне области правне науке на 

основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, 

најмање пет година радног искуства у струци и 

положен државни стручни испит за рад у 

органима државне управе. 

 

Постављење начелника 

 и заменика начелника Општинске управе 

 

Члан 77. 

 

Начелника Општинске управе 

поставља Општинско веће, на основу јавног 

огласа, на пет година. 

Начелник Општинске управеможе 

имати заменика који га замењује у случају 

његове одсутности и спречености да обавља 

своју дужност. 

Заменик начелника Општинске управе 

се поставља на исти начин и под истим 

условима као начелник.  

Уколико није постављен начелник управе, као 

ни његов заменик, до постављења начелника 

управе, као и када начелник управе није у 

могућности да обавља дужност дуже од 30 

дана, Веће може поставити вршиоца дужности 

- службеника који испуњава утврђене услове за 

радно место службеника на положају, који ће 

обављати послове начелника управе, најдуже 

на три месеца, без спровођења јавног 

конкурса. 

Уколико службеник на положају није 

постављен, јавни конкурс за попуњавање 

положаја се оглашава у року од 15 дана од 

постављења вршиоца дужности. 

У случају да се јавни конкурс не оконча 

постављењем на положај, статус вршиоца 

дужности може се продужити најдуже још три 

месеца. 

Руководиоце организационих јединица у 

управи распоређује  начелник Општинске 

управе. 

 

Одговорност начелника 

 

Члан 78. 

 

Начелник за свој рад и рад Општинске 

управе одговара Општинском већу. 

 

 

Уређење Општинске управе 

 

Члан 79. 

 

Одлуку о Општинској управи доноси 

Скупштина општине на предлог Општинског 

већа. 

Правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији Општинске управе, посебних 

органа, служби и организација обједињује 

начелник Општинске управе и доставља 

Општинском већу на усвајање. 

 

 

Овлашћења у вршењу управног надзора 

 

Члан 80. 

 

Општинска управа у обављању 

управног надзора може: 

 

1) наложити решењем извршење мера и 

радњи у одређеном року; 

2) изрећи новчану казну 

3) поднети пријаву надлежном органу за 

учињено кривично дело или привредни 
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преступ и поднети захтев за покретање 

прекршајног поступка; 

4) издати привремено наређење, односно 

забрану; 

5) обавестити други орган, ако постоје 

разлози, за предузимање мера за које је 

тај орган надлежан; 

6) предузети и друге мере за које је 

овлашћена законом, прописом или 

општим актом. 

Овлашћења и организација за 

обављање послова из става 1. овог члана, 

ближе се уређују одлуком Скупштине 

општине.  

 

Примена прописа о управном поступку 

 

Члан 81. 

 

У поступку пред Општинском управом, 

у коме се решава о правима, обавезама и 

интересима грађана и правних лица, 

примењују се прописи о управном поступку. 

 

Сукоб надлежности 

 

Члан 82. 

 

Општинско веће решава сукоб 

надлежности између Општинске управе и 

других предузећа, установа и организација кад 

на основу одлуке Скупштине општине 

одлучују о појединим правима грађана, 

правних лица или других странака. 

Начелник Општинске управе решава 

сукоб надлежности између унутрашњих 

организационих јединица. 

 

Услови за обављање управних послова 

 

Члан 83. 

 

Послове Општинске управе који се 

односе на остваривање права, обавеза и 

интереса грађана и правних лица могу 

обављати лица која имају прописану школску 

спрему, положен стручни испит за рад у 

органима државне управе и одговарајуће радно 

искуство, у складу са законом и другим 

прописом. 

 

Изузеће 

 

Члан 84. 

 

О изузећу начелника Општинске 

управе решава Општинско веће. 

О изузећу службеног лица у 

Општинској управи решава начелник. 

 

4. Заједничко правобранилаштво 

 

Члан 85. 

 

Послове правне заштите имовинских 

права и интереса Општине обавља Заједничко 

правобранилаштво града Ваљева и 

општина:Лајковац ,Осечина ,Љиг и Мионица 

са саедиштем у Ваљеву. 

Образовање, уређење и организација, 

као и друга питања од значаја за рад надлежног 

правобранилаштва, утврђују се одлуком 

Скупштине општине у складу са основама за 

уређење и организацију правобранилаштва 

прописаних законом. 

 

 

V. НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА  У 

ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

 

Облици непосредног учешћа грађана 

 

Члан  86. 

 

Грађани Општине непосредно учеству-

ју у остваривању послова Општине путем гра-

ђанске иницијативе, збора грађана и референ-

думом. 

 

Грађанска иницијатива 

 

Члан 87. 

 

Грађани путем грађанске иницијативе 

предлажу Скупштини општине доношење акта 

којим ће се уредити одређено питање из 

надлежности Општине, промену статута или 

других аката и расписивање референдума у 

складу са законом. 

Грађанска иницијатива пуноважно је 

покренута ако је листа потписника грађанске 

иницијативе састављена у складу са законом и 

ако је исту потписало 5% од укупног броја 

грађана са бирачким правом. 

О предлогу из става 1. овога члана, 

Скупштина општине је дужна да одржи рас-

праву и да достави образложен одговор грађа-

нима у року од 60 дана од дана добијања пред-

лога. 
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Збор грађана  

 

Члан 88. 

 

Збор грађана расправља и даје предлоге 

о питањима из надлежности органа Општине. 

 

Сазивање збора 

 

Члан  89. 

 

Збор грађана сазива се за насељено ме-

сто или део насељеног места, који може бити: 

заселак, улица, део градског насеља, подручје 

месне заједнице или другог облика месне 

самоуправе.                

Збор грађана сазива председник Оп-

штине, председник Скупштине општине, 

овлашћени представник месне заједнице или 

другог облика месне самоуправе, најмање50 

грађана са пребивалиштем на подручју за које 

се збор сазива и најмање једна четвртина 

одборника, најмање осам дана пре дана одржа-

вања. 

Општинска управа је дужна да пружи 

помоћ сазивачу у сазивању и припремању 

одржавања збора грађана.  

Предлог за сазивање збора може 

упутити орган Општине надлежан за 

одлучивање о питању које се разматра на 

збору. 

О сазваном збору, грађани се обавешта-

вају писаним путем преко Савета месних 

заједница, истицањем акта о сазивању збора на 

интернет презентацији Општине, на огласној 

табли Општине, преко средстава информисања 

или на други уобичајен начин 

Сазивач је обавезан да обавести 

Општинску управуо одржавању збора. 

 

Рад збора и утврђивање ставова збора 

 

Члан 90. 

 

Збором грађана председава сазивач или 

лице које он овласти.  

Збор грађана разматра предлоге и 

заузима ставове о њима ако му присуствује5% 

грађана са бирачким правом са подручја за које 

је збор сазван. 

Право учешћа у разматрању питања, 

покретању иницијатива и предлагању 

појединих решења, имају сви пунолетни 

грађани Општине. 

Право одлучивања на збору грађана 

имају и грађани чије је пребивалиште или 

имовинана подручју за које је збор сазван.  

Одлуке на збору грађана се доносе 

већиномприсутних грађана са правом 

одлучивања.  

Општинска управа дужна је да пружи 

стручну помоћ грађанима приликом 

формулисања предлога, односно захтева збора 

грађана, а пре њиховог упућивања надлежним 

органима Општине. 

Начин рада и начин утврђивања 

ставова збора уређују се одлуком Скупштине 

општине. 

 

Поступање надлежног органа Општинепо 

одржаном збору 

 

Члан 91. 

 

Органи Општине дужни су да у року од 

60 дана од дана одржавања збора грађана, 

размотре захтеве и предлоге грађана, заузму 

став о њима, односно донесу одговарајућу 

одлуку или меру и о томе обавесте грађане. 

             

Референдум 

 

Члан 92. 

 

Скупштина општине може на сопстве-

ну иницијативу, већином гласова од укупног 

броја одборника, да распише референдум о пи-

тањима из своје надлежности. 

Скупштина општине дужна је да распи-

ше референдум о питању из своје надлежности 

на захтев грађана Општине. 

Захтев грађана из става 2. овог члана 

пуноважан је ако је листа потписника захтева 

састављена у складу са законом и ако је исту 

потписало најмање 10%грађана са бирачким 

правом на територији Општине. 

Одлука путем референдума донета је 

ако се за њу изјаснила већина грађана са 

бирачким правом на територији Општине која 

је гласала, под условом да је гласало више од 

половине укупног броја грађана са бирачким 

правом на територији Општине. 

Одлука донета на референдуму је 

обавезна, а Скупштина општине је не може 

ставити ван снаге, нити изменама и допунама 

мењати њену суштину у периоду од годину 

дана од дана доношења одлуке. 

 

Референдум на делу територије Општине 
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Члан  93. 

 

Скупштина општине дужна је да распи-

ше референдум на делу територије Општине о 

питању које се односи на потребе, односно ин-

тересе становништва тог дела територије, ако 

је листа потписника захтева за расписивање 

референдума састављена у складу са законом и 

ако је исту потписало најмање 10%бирачаса 

пребивалиштем на делу територије Општине 

за који се тражи расписивање референдума. 

 

Петиција грађана 

 

Члан 94. 

 

Петиција је писано обраћање појединца 

или групе грађана са пребивалиштем на 

територији Општине, којим се од одређеног 

органа Општине тражи да покрене поступак 

или предузме меру или радњу из своје 

надлежности. 

 

Петиција обавезно садржи: 

1) Назив органа коме се упућује, 

2) Правни основ за подношење 

петиције са захтевом да се на 

петицију одговори, 

3) Јасно формулисан захтев, односно 

предлог подносиоца, са 

образложењем, 

4) Име, презиме и пребивалиште 

подносиоца петиције и 

5) Потпис подносиоца петиције 

Орган Општине коме је упућена 

петиција је дужан да у року од 30 дана од дана 

достављања, обавести подносиоца петиције о 

свом ставу поводом захтева, односно предлога 

садржаних у петицији. 

Општинска управа је дужна 

даграђанима пружи стручну помоћ у 

формулисањупетиције, као и да им пружи 

потребне податке и обавештења од значаја за 

формулисање образложеног захтева, односно 

предлога садржаних у петицији. 

 

Притужбе грађана 

 

 

 

Члан 95. 

 

Сви грађани могу подносити притужбе 

на рад запослених у Општинској управи. 

Органи Општине дужни су да испитају 

наводе истакнуте у притужби, који указују на 

пропусте и неправилности у њиховом раду и 

да у складу са законом покрену одговарајући 

поступак за санкционисање и отклањање 

пропуста и неправилности. 

Органи Општине дужни су да дају 

подносиоцу притужбе, одговоре и 

информације о томе  да ли је и како по 

притужби поступљено у року од 30 дана, ако 

подносилац притужбе то захтева. 

 

VI.  ДРУГИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА 

У ПОСЛОВИМА ОПШТИНЕ 

 

Јавна анкета 

 

Члан 96. 

 

Органи Општине могу консултовати 

грађане о питањима из своје надлежности.  

Консултације из става 1. овог члана 

врше се путем јавне анкете. 

 

Јавна расправа 

 

Члан 97. 

 

Јавна расправа представља скуп 

различитих активности, предузетих у унапред 

предвиђеном временском оквиру, у циљу 

прибављања предлога и ставова грађана о 

нацрту неког акта. 

Јавна расправа обавезно укључује 

организовање најмање једног отвореног 

састанка представника надлежних органа 

Општине, односно јавних служби са 

заинтересованим грађанима, представницима 

удружења грађана и средстава јавног 

обавештавања (округли столови, трибине, 

презентације и сл.) и прикупљање предлога, 

сугестија и мишљења грађана и осталих 

учесника у јавној расправи у писаној или 

електронској форми. 

Орган надлежан за организовање јавне 

расправе је дужан да грађанима из свих делова 

Општине омогући учешће у јавној расправи. 

Начин и поступак организовања и 

спровођења јавне расправе ближе се уређује 

посебном одлуком Скупштине општине. 

 

Време трајања јавне расправе 

 

Члан 98. 
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Јавна расправа траје најмање 15 

дана,осим уколико законом или другим актима 

није другачије одређено. 

 

 

Објављивање отпочињања рада на 

припреми прописа 

 

Члан 99. 

 

Надлежни орган Општине је дужан да 

на интернет презентацији Општине, односно 

на други примерен начин обавести јавност да 

је отпочео рад на припреми прописа које 

доноси скупштина. 

 

Обавезна јавна расправа 

 

Члан 100. 

 

Органи Општине дужни су да одрже јавну 

расправу:  

 

1) у поступку припреме статута; 

2) у поступку припреме 

буџетaОпштине  

3) у поступку планирања 

инвестиција 

4) у поступку припреме 

стратешких планова развоја; 

5) у поступку утврђивања стопа 

изворних прихода Општине; 

6) у поступку припреме 

просторних и урбанистичких 

планова; 

7) у другим случајевима 

предвиђеним законом и 

статутом Општине. 

 Јавна расправа из става 1. овог 

члана спроводи се о нацрту акта(одлуке, плана 

и другог акта у припреми), а може се 

спровести и ранијена предлог органа 

надлежног за припрему и утврђивање нацрта.  

 Јавну расправу из става 1. овог 

члана организује Општинско веће на начин и у 

време које предложи орган надлежан за 

утврђивање нацрта, ако посебним законом 

овим статутом или посебном одлуком из члана 

98. став 4. овог статута није другачије 

одређено. 

 

Јавна расправа на основу предлога односно 

захтева 

 

Члан 101. 

 

Јавна расправа може се спровести у 

поступку доношења других општих аката из 

надлежности Скупштине општине, на основу 

захтева предлагача општег акта, једне трећине 

одборника или предлога 100 грађана. 

Ради спровођења јавне расправе, 

предлог грађана је потребно да својим 

потписима подржи најмање 100 грађана са 

бирачким правом на територији Општине. 

Прикупљање потписа грађана за 

спровођење јавне расправе из става 1. овог 

члана, спроводи се у складу са прописима који 

уређују грађанску иницијативу. 

Надлежно радно тело Скупштине 

општине одлучује по примљеном предлогу, 

односно захтеву из става 1. овог члана. 

Уколико надлежно радно тело 

Скупштине општине прихвати предлог, 

односно захтев из става 1. овог члана, 

Општинско веће организује јавну расправу, по 

правилу, на начин и у време које је у тим 

поднесцима предложено. 

 

Организовање јавне расправе 

 

Члан 102. 

 

Општинско веће организује јавну 

расправу, одређује начин спровођења, место и 

време трајања јавне расправе. 

Општинско веће упућује јавни позив 

грађанима, удружењима, стручној и осталој 

јавности, за учешће у јавној расправи. 

Јавни позив за учешће на јавној 

расправи, објављује се на интернет 

презентацији Општине и на други погодан 

начин. Уз јавни позив обавезно се објављује 

програм спровођења јавне расправе, као и 

нацрт акта који је предмет јавне расправе. 

Општинско веће може упутити позив за 

учешће на јавној расправи одређеним 

појединцима, представницима органа, 

организација и удружења за које сматра да су 

заинтересовани за акт који се разматра. 

О току јавне расправе сачињава се 

извештај који садржи све предлоге и сугестије 

изнете у јавној расправи, као и ставове органа 

надлежног за припрему предлога акта о 

поднетим предлозима и сугестијама са 

образложењем разлога за њихово прихватање, 

односно неприхватање. 
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Извештај из става 5. oвог члана 

објављује се на интернет презентацији 

Општине и на други погодан начин. 

 

Утврђивање предлога акта после 

споведене расправе 

 

Члан 103.  

 

Орган надлежан за утврђивање 

предлога акта о којем је спроведена јавна 

расправа, дужан је да приликом утврђивања 

предлога акта води рачуна о сугестијама и 

предлозима датим у јавној расправи. 

 

VII.  МЕСНА САМОУПРАВА 

 

Облици месне самоуправе 

 

Члан 104. 

 

 Ради задовољавања потреба и интереса 

од непосредног значаја за грађане са одређеног 

подручја, у Општини се оснивају месне 

заједнице и други облици месне самоуправе.  

 Месна заједница се оснива за једно или 

више села.  

 Месна заједница, односно други облик 

месне самоуправе (у даљем тексту: месна 

заједница) оснива се за: насељено место, два 

или више насељених места, део насељеног 

места, градску четврт, рејон, стамбени блок, 

улицу, део једне или више улица, који 

представља просторну, функционалну и 

урбанистичку целину и где постоји међусобна 

интересна повезаност грађана и могућност 

њиховог организовања.  

 

Правни статус месне заједнице 

 

Члан 105. 

 

 Месна заједница има својство правног 

лица, у оквиру права и дужности утврђених 

овим статутом и одлуком о оснивању.  

 Месна заједница има свој печат и 

рачун.  

 

Имовина месних заједница 

 

 

 

 

Члан 106. 

 

Месна заједница има своју имовину 

коју могу чинити: покретне ствари, новчана 

средства, као и права и обавезе. 

Месна заједница има право коришћења 

на непокретностима које су у јавној својини 

општине. 

 

Предлог за образовање, односно 

укидање месне заједнице 

 

Члан 107. 

 

Предлог за образовање, односно 

укидање месне заједнице могу поднети 

најмање 10% бирача са пребивалиштем на 

подручју на које се предлог односи, најмање 

једна трећина одборника и Општинско веће. 

 Скупштина општине, уз претходно 

прибављено мишљење грађана, одлучује о 

образовању, подручју за које се образује, 

промени подручја и укидању месних 

заједница. 

 Нова месна заједница се образује 

спајањем две или више постојећих месних 

заједница или издвајањем дела подручја из 

једне или више постојећих месних заједница у 

нову месну заједницу. 

 Месна заједница се може укинути и 

њено подручје припојити једној или више 

постојећих месних заједница. 

 Променом подручја месне заједнице 

сматра се и измена граница подручја уколико 

се извршеном изменом део подручја једне 

месне заједнице припаја подручју друге месне 

заједнице. 

 Одлука из става 2. члана доноси се 

већином гласова од укупног броја одборника. 

 

Одлука о месним заједницама 

 

Члан 108. 

 

 Одлуком о месним заједницамауређује 

се образовање, односно укидање или променa 

подручја месне заједнице, правни статус месне 

заједнице, имовина месне заједнице, права и 

дужности месне заједнице, број чланова 

савета, надлежност савета месне заједнице, 

поступак избора чланова савета месне 

заједнице, распуштање савета месне заједнице, 

престанак мандата чланова савета месне 

заједнице, финансирање месне заједнице, 

учешће грађана у вршењу послова месне 

заједнице, сарадња месне заједнице са другим 

месним заједницама, поступак за оцену 
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уставности и законитости аката месне 

заједнице, као и друга питања од значаја за рад 

и фунционисање месних заједница на 

територији Општине. 

 

Савет месне заједнице 

 

Члан 109. 

 

 Савет месне заједнице је основни 

представнички орган грађана на подручју 

месне самоуправе. 

 Избори за савет месне заједнице 

спроводе се по правилима непосредног и 

тајног гласања на основу општег и једнаког 

изборног права, у складу са актом о оснивању. 

 Мандат чланова савета месне заједнице 

траје 4 године. 

 Изборе за савет месне заједнице 

расписује председник Скупштине општине. 

 Председника савета месне заједнице 

бира савет из реда својих чланова, тајним 

гласањем, већином гласова од укупног броја 

чланова савета месне заједнице.  

 Савет месне заједнице: 

 1) доноси статут месне заједнице; 

 2) доноси финансијски план месне 

заједнице и програме развоја месне заједнице; 

 3) бира и разрешава председника 

савета месне заједнице; 

 4) предлаже мере за развој и 

унапређење комуналних и других делатности 

на подручју месне заједнице; 

 5) доноси пословник о раду савета 

месне заједнице и друге акте из надлежности 

месне заједнице; 

 6) покреће иницијативу за доношење 

нових или измену постојећих прописа 

Општине; 

 7) врши друге послове из надлежности 

месне заједнице утврђене статутом Општине, 

актом о оснивању месне заједнице или другим 

општинским прописима. 

Савет месне заједнице је дужан да 

имовином месне заједнице, као и 

непокретностима у јавној својини Општине на 

којима има право коришћења, управља, 

користи и располаже у складу са законом, 

одлукама Скупштине општине, и Статутом 

месне заједнице. 

 Ангажовање председника и чланова 

савета, као и чланова других органа месне 

заједнице не подразумева стварање додатних 

финансијских обавеза месној заједници. 

 

 

Распуштање савета месне заједнице 

 

Члан 110. 

 

 Савет месне заједнице може се 

распустити ако: 

 1) савет не заседа дуже од три месеца; 

 2) не изабере председника савета у 

року од месец дана од дана одржавања избора 

за чланове савета месне заједнице или од дана 

његовог разрешења, односно подношења 

оставке; 

 3) не донесе финансијски план у року 

одређеном одлуком Скупштине општине. 

 Одлуку о распуштању савета месне 

заједнице доноси Скупштина општине на 

предлог Општинског већа које врши надзор 

над законитошћу рада и аката месне заједнице. 

 Председник Скупштине општине 

расписује изборе за савет месне заједнице, у року 

од 15 дана од ступањана снагу одлуке о 

распуштању савета месне заједнице, с тим да од 

датума расписивања избора до датума 

одржавања избора не може протећи више од 45 

дана.  

 До конституисања савета месне 

заједнице, текуће и неодложне послове месне 

заједнице обављаће повереник Општине кога 

именује Скупштинаопштине истовремено са 

доношењем одлуке о распуштању савета месне 

заједнице. 

 

Финансирање месне заједнице 

 

Члан 111. 

 

 Средства за рад месне заједнице 

обезбеђују се из:  

 1)  средстава утврђених одлуком о 

буџету Општине, укључујући и самодопринос,  

 2)  донација и  

 3)  прихода које месна заједница 

оствари својом активношћу.  

 Месна заједница доноси финансијски 

план на који сагласност даје Председник 

општине, у складу са одлуком о буџету 

Општине. 

 

Поверавање послова месној заједници и 

организовање рада управе у месним 

заједницама 

 

Члан 112. 
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 Одлуком Скупштине општине може се 

свим или појединим месним заједницама 

поверити вршење одређених послова из 

надлежности Општине, уз обезбеђивање за то 

потребних средстава.  

 Приликом одлучивања о поверавању 

послова из става 1. овог члана полази се од 

значаја тих послова за задовољавање 

свакодневних и непосредних потреба грађана 

са одређеног подручја. 

 За обављање одређених послова из 

надлежности Општинске управе,  посебно у 

вези са остваривањем права грађана, може се 

организовати рад управе у месним 

заједницама.  

 Послове из става 3. овог члана, начин и 

место њиховог вршења, одређује председник 

општине, на предлог начелника Општинске 

управе. 

Општинска управа је дужна да месној 

заједници пружа помоћ у обављању 

административно-техничких и финансијско-

материјалних послова. 

 

Поступак за оцену уставности и 

законитости општег акта месне заједнице 

 

Члан 113. 

 

 Председник општине дужан је да 

обустави од извршења општи акт месне 

заједнице за који сматра да није сагласан 

Уставу или закону, решењем које ступа на 

снагу објављивањем у Службеном гласнику 

Општине Лајковац. 

Решење о обустави од извршења 

престаје да важи ако Општинско веће у року од 

пет дана од објављивања решења не покрене 

поступак за оцену уставности и законитости 

општег акта. 

 

Указивање савету месне заједнице на 

предузимање одговарајућих мера 

 

Члан 114. 

 

 Када Општинско веће сматра да општи 

акт месне заједнице није у сагласности са 

статутом Општине, актом о оснивању месне 

заједнице или другим општинским прописом, 

указаће на то савету месне заједнице ради 

предузимања одговарајућих мера. 

 Ако савет месне заједнице не поступи 

по предлозима органа из става 1. овог члана, 

председник општине поништиће општи акт 

месне заједнице решењем које ступа на снагу 

објављивањем у ''Службеном гласнику 

општине Лајковац''. 

 Општинско веће, предлаже 

председнику општине обустављање 

финансирања активности месне заједнице у 

којима се финансијска средства не користе у 

складу са финансијским планом месне 

заједнице, одлуком о буџету или законом. 

 

VIII.  САРАДЊА И 

УДРУЖИВАЊЕ  ОПШТИНЕ 

 

Сарадња и удруживање Општине са 

општинама и градовима у земљи 

 

 

Члан 115. 

 

 Општина, органи и службе Општине, 

као и предузећа, установе и друге организације 

чији је оснивач, удружује се и остварује сарад-

њу са другим општинама и градовима и 

њиховим органима и службама уобластима од 

заједничког интереса и ради њиховог оствари-

вања могу удруживати средства и образовати 

заједничке органе, предузећа, установе и друге 

организације и установе, у складу са законом и 

статутом. 

 Сарадња из става 1. овог члана 

подразумева и уступање обављања појединих 

послова из надлежности Општине другој 

јединици локалне самоуправе или предузећу, 

установи и другој организацији чији је она 

оснивач. 

 АкоОпштина закључи споразум о 

сарадњи са другим општинама или са градом 

ради заједничког обављања послова из области 

комуналних делатности, ти пословизаједнички 

се обављају у складу са законом који уређује 

комуналне делатности. 

 

Споразум о сарадњи 

 

Члан 116. 

 

 Споразумом о сарадњи Општине са 

другим јединицама локалне самоуправе 

уређују се: назив и седиште заједничког 

органа, предузећа, установе или друге 

организације, врста, обим и начин обављања 

послова, начин финансирања, управљање и 

надзор над радом, приступање споразуму 

других јединица локалне самоуправе, поступак 

иступања односно одустајања од споразума 
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јединице локалне самоуправе, права и обавезе 

запослених, као и друга питања од значаја за 

оснивање, рад и престанак рада, у складу са 

законом. 

 Скупштина општине одлучује о 

закључивању споразума из става 1. овог члана 

већином гласова од укупног броја одборника и 

дужна је да га достави министарству 

надлежном за локалну самоуправу у року од 

30 дана од дана закључења споразума. 

 

Заједничко извршавање поверених послова 

 

Члан 117. 

 

 Општина може, заједно са једном или 

више општина, односно са градом, 

предложити министарству надлежном за 

локалну самоуправу заједничко извршавање 

одређених поверених послова, у складу са 

законом којим се уређује државна управа и 

уредбом Владе Републике Србије којом се 

уређују ближи услови и начин заједничког 

извршавања поверених послова. 

 Општина може прихватити предлог 

надлежног органа државне управе да са једном 

или више општина, односно са градом, 

заједнички обезбеди извршавање одређених 

поверених послова, у складу са законом којим 

се уређује државна управа и уредбом Владе 

Републике Србије којом се уређују ближи 

услови и начин заједничког извршавања 

поверених послова. 

 Скупштина општине одлучује о 

предлогу из става 2. овог члана у року од 30 

дана од дана достављања предлога. 

 Уколико прихвати предлог из става 2. 

овог члана, Скупштина општине закључује са 

једном, односно више општина, односно са 

градом,споразум о сарадњи којим се уређује 

заједничко извршавање поверених послова и 

доставља га министарству надлежном за 

локалну самоуправу. 

 Споразум о сарадњи из става 4. овог 

члана објављује се после прибављања  

сагласности Владе Републике Србије. 

  

Оснивање заједничког органа, 

службе, предузећа или друге организације 

 

 

 

 

Члан118. 

 

Споразумом о сарадњи Општине са 

другим општинама, односно са градом, може 

се предвидети оснивање заједничког органа, 

службе, предузећа или друге организаације. 

У случају из става 1. овог члана, 

надлежни орган Општине заједно са 

надлежним органом другог, односно других 

оснивача, одлучује о постављењу, односно 

именовању руководиоца заједничког органа, 

службе, предузећа или друге организације, 

разрешењу и њиховој одговорности и 

престанку дужности, у складу са законом. 

Кад је споразумом о сарадњи 

предвиђено да заједнички орган одлучује о 

правима и обавезама грађана са 

пребивалиштем на територији Општинеу 

управном поступку, о правима и обавезама тих 

грађана у другостепеном поступку одлучује 

Општинско веће, у складу са законом. 

Средства за рад заједничког органа 

обезбеђују се у буџету Општине, сразмерно 

обиму послова које за Општину обавља 

заједнички орган. 

 

Уступање послова другој општини, 

односно граду 

 

Члан 119. 

 

Споразумом о сарадњи Општина може 

уступити одређене послове из своје 

надлежности другој општини, односно граду. 

Средства за рад органа општине, 

односно града који обавља уступљене послове, 

обезбеђују се у буџету Општине, сразмерно 

обиму уступљених послова. 

Кад је споразумом о сарадњи 

предвиђено да уступљени послови обухватају 

одлучивање о правима и обавезама грађана са 

пребивалиштем на територији Општине у 

управном поступку, о правима и обавезама тих 

грађана у другостепеном поступку одлучује 

Општинско веће, у складу са законом. 

Уступљени послови обављају се у име 

и за рачун Општине, а за њихово обављање 

одговорна је Општина. 

 

 

Престанак важења споразума о 

сарадњи 

 

 

 

Члан 120. 
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Споразум о сарадњи престаје да важи 

на захтев Општине или друге јединице локалне 

самоуправе учеснице споразума. 

Скупштина општине упућује писани 

захтев другој учесници споразума најкасније 

шест месеци пре дана са којим споразум о 

сарадњи престаје да важи и истовремено о 

томе обавештава министарство надлежно за 

локалну самоуправу. 

Споразум о сарадњи који језакључило 

више јединица локалне самоуправе, на захтев 

Општине престаје да важи само у делу који се 

односи на Општину. 

 

Сарадња са јединицама локалне самоуправе 

других држава 

 

Члан 121. 

 

Општина може да остварује сарадњу у 

областима од заједничког интереса са 

јединицама локалне самоуправе у другим 

државама, у оквиру спољне политике 

Републике Србије, уз поштовање 

територијалног јединства и правног поретка 

Републике Србије, у складу са Уставом и 

законом.  

 Одлуку о сарадњи са одговарајућим 

територијалним заједницама, општинама и 

градовима доноси Скупштина општине, уз 

сагласност Владе Републике Србије. 

Акт из става 3. овог члана објављује се 

и ступа на снагупосле прибављања 

сагласности Владе Републике Србије. 

 

 

Удруживање у асоцијације градова и 

општина 

 

Члан 122. 

 

Општина може бити оснивач или при-

ступати асоцијацијама градова и општина, 

ради унапређења развоја локалне самоуправе, 

њене заштите и остваривања заједничких 

интереса. 

Општина оснива или приступа 

асоцијацијама градова и општина које 

заступају интересе свог чланства пред 

државним органима, а посебно у поступку 

доношења закона и других аката од значаја за 

остваривање послова јединица локалне 

самоуправе. 

 

Сарадња са удружењима и другим 

организацијама 

 

Члан 123. 

 

 Органи Општине могу сарађивати са 

удружењима, хуманитарним и другим 

организацијама, у интересу Општине и њених 

грађана. 

 

Учешће у европским интеграцијама 

 

Члан 124. 

 

Општина у оквиру својих 

надлежности, преко својих органа, прати 

процес европских интеграција Републике 

Србије и развија за то потребне 

административне капацитете, у складу са 

законом и утврђеном политиком Републике 

Србије. 

 

IX.  ЗАШТИТА  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

 

Заштита права Општине  

 

Члан 125.   

 

Заштита права Општине обезбеђује се 

на начин и по поступку утврђеном законом. 

 

Покретање поступка за оцену уставности и 

законитости  

 

Члан 126. 

 

 Скупштина општине покреће поступак 

за оцену уставности и законитости закона или 

другог општег акта Републике Србије којим се 

повређује право на локалну самоуправу. 

 

Право жалбе Уставном суду 

 

Члан 127. 

 

 Председник Општине има право жалбе 

Уставном суду ако се појединачним актом или 

радњом државног органа или органа Општине 

онемогућава вршење надлежности Општине. 

 

Локални омбудсман 

 

 

 

Члан 128.   
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У Општини се може установити 

локални омбудсман.  

Локални омбудсман независно и 

самостално штити права грађана од повреда 

учињених од стране Општинске управе као и 

установа, органа и организација који врше 

јавна овлашћења, а чији оснивач је Општина; 

контролише рад Општинске управе и штити 

право грађана на локалну самоуправу, ако је 

реч о повреди општих аката Општине. 

 

 

Самосталност и независност 

 

Члан 129. 

 

Локални омбудсман поступа и делује 

на основу и у оквиру Устава, закона, 

потврђених међународних уговора и 

општеприхваћених правила међународног 

права као и статута Општине.  

У свом деловању локални омбудсман 

се руководи принципима законитости, 

непристрасности, независности и правичности. 

Одлуком Скупштине општине ближе 

се уређују начин обраћања локалном 

омбудсману и правила поступања и рада 

локалног омбудсмана. 

 

Поступање локалног омбудсмана 

 

Члан 130. 

 

О појавама незаконитог и неправилног 

рада Општинске управе и јавних служби које 

врше јавна овлашћења, а чији је оснивач 

Општина, којима се крше права или интереси 

грађана, локални омбудсман упозорава ове 

органе и службе, упућује им критике, даје 

препоруке за рад, иницира покретање 

поступака за отклањање повреда права и о 

томе обавештава јавност. 

 У домену заштите људских и 

мањинских права, локални омбудсман: 

1) прати остваривање људских и 

мањинских права и даје препоруке за 

унапређење остваривања људских и 

мањинских права; 

2) прикупља информације о примени 

закона и других прописа из области 

људских права и права на локалну 

самоуправу; 

3) саставља годишњи извештај о 

остваривању људских и мањинских 

права; 

4) обавештава ширу јавност о кршењу 

људских и мањинских права; 

5) прима и испитује представке које се 

односе на повреду људских и 

мањинских права; 

6) посредује у мирном решавању спорова 

везаних за кршење људских права; 

7) иницира покретање одговарајућих 

поступака пред надлежним органима у 

случају кршења људских права; 

8) организује и учествује у организовању 

стручних састанака, саветовања и 

кампања информисања јавности о 

питањима значајним за остваривање 

људских и мањинских права; 

9) иницира и подстиче образовање о 

људским и мањинским правима; 

10) обавља и друге послове утврђене 

законом, статутом и одлуком 

Скупштине општине. 

У обављању својих надлежности 

локални омбудсман сарађује са локалним 

омбудсманима у другимјединицама локалне 

самоуправе, као и са Заштитником грађана у 

Републици. 

 

Избор локалног омбудсмана 

 

Члан 131. 

 

Локалног омбудсмана бира и разрешава 

Скупштина општине већином од укупног броја 

одборника. 

Предлог за избор локалног омбудсмана 

подноси одборничка група, најмање једна 

трећина одборника или радно тело Скупштине 

општине које обавља послове у вези са 

кадровским питањима.  

Локални омбудсман се бира на период 

од пет година и може поново бити биран. 

За локалног омбудсмана може бити 

бирано лице које, поред општих услова за 

стицање бирачког права (држављанство, 

пунолетство, пословна способност, 

пребивалиште на подручју Општине), 

имастечено високо образовање из научне 

области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од 
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најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, има најмање пет 

година радног искуства у 

струци,професионалноискуство на пословима 

у области заштите људских и мањинских 

права, ужива морални интегритет и није 

кривичноосуђивано нити се против њега води 

кривични поступак. 

Локални омбудсман не може бити члан 

политичке странке и не може обављати 

ниједну јавну функцију нити било коју 

професионалну делатност. 

 

Разрешење локалног омбудсмана 

 

Члан 132. 

 

Локални омбудсман се разрешава 

дужности пре истека мандата ако буде осуђен 

за кривично дело на казну затвора, ако не 

обавља послове из своје надлежности на 

стручан, непристрасан, независан и савестан 

начин или се налази на положајима 

(функцијама), односно обавља послове који су 

неспојиви са положајем локалног омбудсмана.  

Образложени предлог за разрешење 

локалног омбудсмана може поднети 

одборничка група или најмање једна трећина 

одборника.  

О разрешењу локалног омбудсмана 

одлучује Скупштина општине већином од 

укупног броја одборника. 

 

 

Подношење извештаја Скупштини 

општине 

 

Члан 133. 

 

Локални омбудсман доставља годишњи 

извештај Скупштини општине. 

Ако процени да је то потребно због 

разматрања одређених питања, локални 

омбудсман може Скупштини општини 

достављати и ванредне извештаје. 

Скупштина општине разматра 

извештаје локалног омбудсмана на првој 

наредној седници. 

 

 

Право присуствовања седницама 

Скупштине општине и њених радних тела 

 

 

 

Члан 134. 

 

Локални омбудсман има право да 

присуствује седницама Скупштине општине и 

радних тела Скупштине општине, као и да 

учествује у расправи када се разматра извештај 

о раду Општинске управе, односно расправља 

о питањима из његове надлежности. 

 

Средства за рад локалног омбудсмана 

 

Члан 135. 

 

Средства за рад локалног 

омбудсманаобезбеђују се у буџетуОпштине, а 

могу се обезбеђивати и из других извора, у 

складу са законом. 

 

 

X.  АКТИ ОПШТИНЕ 

 

Акти Општине 

 

Члан 136. 

  

У вршењу послова из своје 

надлежности Општина доноси одлуке, правил-

нике, наредбе, упутства, решења, закључке, 

препоруке и друге потребне акте. 

Одлуке доноси само Скупштина 

општине, осим када је законом предвиђено да 

одлуку доноси други орган Општине. 

 

Хијерархија аката Општине 

 

Члан 137. 

 

Одлуке и општи акти Скупштине оп-

штине морају бити сагласни са законом и овим 

статутом. 

Акти председника Општине и Општин-

ског већа морају бити сагласни са законом, 

овим статутом, одлукама и општим актима 

Скупштине општине. 

Акти Општинске управе морају бити 

сагласни са законом, овим статутом, одлукама 

и општим актима органа Општине. 

 

 

Предлагање прописа и других општих 

акатаСкупштине општине 
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Члан 138. 

 

Право предлагања прописа и других 

општих аката из надлежности Скупштине 

општине имају: сваки одборник Скупштине 

општине, радно тело Скупштине општине, 

Општинско веће и грађани путем грађанске 

иницијативе. 

 

Објављивање и ступање на снагу општих 

аката 

 

Члан 139. 

   

Општи акти органа Општине објављују 

се у „Службеном гласнику Општине Лајковац“. 

            Акти из става 1. овог члана ступају на 

снагу осмог дана од дана објављивања, осим 

ако доносилац у поступку доношења не утврди 

да постоје нарочито оправдани разлози да исти 

ступи на снагу и раније. 

Остали акти Општине објављују се у 

„Службеном гласнику Општине Лајковац“ када 

је то тим актима предвиђено. 

 

XI. ТУМАЧЕЊЕ,  ДОНОШЕЊЕ И ПРО-

МЕНА СТАТУТА 

 

Аутентично тумачење Статута 

 

Члан 140. 

 

Аутентично тумачење Статута доноси Скуп-

штина општине на предлог надлежног радног 

тела Скупштине општине. 

 

Поступак за промену или доношење 

Статута 

 

Члан 141.   

 

Предлог за доношење или промену 

Статута општине може поднети најмање 

5%грађана са бирачким правом на 

територијиОпштине, трећина одборника, пред-

седник Општине и надлежно радно тело Скуп-

штине општине. 

Предлог се подноси у писаном облику 

са образложењем. 

О предлогу из става 1. овог члана 

Скупштина одлучује већином гласова од укуп-

ног броја одборника. 

Ако Скупштина општине одлучи да се 

приступи доношењу или промени Статута оп-

штине, истим актом одређује Комисију за изра-

ду нацрта статута, односно одлуке о промени 

Статута општине, одређује њене задатке и рок 

за израду нацрта. 

Нацрт статута, односно одлуке о 

промени статута утврђује Општинско веће 

већином гласова од укупног броја чланова 

Општинског већа. 

О нацрту статута, односно одлуке о 

промени статута спроводи се јавна расправа на 

начин и у року који одреди Општинско веће. 

Општинско веће, након спроведене 

јавне расправе, утврђује предлог статута, 

односно одлуке о промени статута, већином 

гласова од укупног броја чланова Општинског 

већа. Приликом утврђивања предлога статута, 

односно одлуке о промени статута, Општинско 

веће водиће рачуна о предлозима и сугестијама 

датим у јавној расправи. 

Скупштина општине усваја статут, 

односно одлуку о промени Статута већином 

гласова од укупног броја одборника. 

 

 

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Усклађивање прописа Општине са овим 

статутом 

 

Члан 142. 

 

Општи акти Општине ће се  ускладити 

са законом и одредбама овог статута у року од 

девет месеци од ступања на снагу Закона о 

изменама и допунама Закона о локалној 

самоуправи. 

 

Доношење прописа Општинена 

основу овог статута 

 

Члан 143. 

 

Одлуке на основу овог Статута 

Скупштина општине донеће у року од девет 

месеци од ступања на снагу Закона о изменама 

и допунама Закона о локалној самоуправи. 

 

 

Образовање Изборне комисије и 

Другостепене изборне комисије 

 

Члан 144. 

 

Скупштина општине именоваће 

председника, чланове и секретара Изборне 
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комисије и њихове заменике, у року од  90 дана 

од дана ступања на снагу овог Статута. 

Истовремено са именовањем из става 1. 

овог члана, Скупштина општине именоваће 

председника, чланове и секретара 

Другостепене изборне комисије. 

 

Доношење планских докуменатау 

складу са овим статутом 

 

Члан 145. 

 

Скупштина општине донеће План 

развоја Општине најкасније до 1.1.2021. 

године. 

Скупштина општине донеће 

Средњорочни план у складу са законом који 

уређује плански систем РС, почев од 

средњорочног плана за 2021. годину. 

Важећи документи јавних политика 

ускладиће се са законом из става 2. овог члана, 

приликом првих измена и допуна тих 

докумената. 

 

 

Одложена примена појединих 

одредабаовог статута 

 

Члан 146. 

 

Члан 59. у делу који се односи на 

постављење помоћника председника Општине, 

примењиваће се након спроведених избора за 

одборнике Скупштине општине одржаних 

после ступања на снагу овог статута. 

Члан 60. став 1. у делу који се односи 

на број чланова Општинског већа, 

примењиваће се након спроведених избора за 

одборнике Скупштине општине одржаних 

после ступања на снагу овог Статута. 

 Члан.100 став 1. тачка 2), која се 

односи на спровођење обавезног поступка 

јавне расправе за планирање инвестиција у 

одлуци о буџету, примењиваће се почев од 

припреме Одлуке о буџету за 2019. годину. 

 

Престанак важења Статута 

 

Члан 147.   

 

Даном ступања на снагу овог Статута, 

престаје да важи Статут општине Лајковац 

(„Службени гласник општине Лајковац“,  број 

11/08). 

 

Ступање на снагу 

 

Члан 148.   

 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Лајковац“.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од 21.03.2019. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                      ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Јованка Гомилановић,с.р. 

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

 

 

На основу члана 39. Статута општине 

Лајковац („Службени гласник општине 

Лајковац“, број: 11/08), Скупштина општине 

Лајковац, на седници одржаној дана 

21.03.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ 

ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА СТУБО-

РОВНИ „КОЛУБАРА“ ЗА 2019. ГОДИНУ 

СА ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА 

ИЗ ГРАДА ВАЉЕВА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ 

ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА СТУБО-

РОВНИ „КОЛУБАРА“ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

I Даје се, сагласност на Програм 

пословања Јавног предузећа за управљање и 

коришћење Регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни ''Колубара'' за 2019. 

годину са Програмом коришћења субвенција 

града Ваљево  Јавног предузећа за управљање 

и коришћење Регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни ''Колубара'' за 2019. 

годину.  

 

II Решење о давању сагласности на 

Програм пословања Јавног предузећа за 

управљање и коришћење Регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

''Колубара'' за 2019. годину са Програмом 

коришћења субвенција града Ваљево  Јавног 

предузећа за управљање и коришћење 

Регионалног вишенаменског хидросистема 
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Стубо-Ровни ''Колубара'' за 2019. годину, 

доставити ЈП ''Колубара'' Ваљево и Одељењу 

за буџет и финансије Општинске управе  

општине Лајковац. 

 

III Решење о давању сагласности на 

Програм пословања Јавног предузећа за 

управљање и коришћење Регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

''Колубара'' за 2019. годину са Програмом 

коришћења субвенција града Ваљево  Јавног 

предузећа за управљање и коришћење 

Регионалног вишенаменског хидросистема 

Стубо-Ровни ''Колубара'' за 2019. годину, 

објавити у ''Службеном гласнику општине 

Лајковац''.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од 21.03.2019. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                      ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Јованка Гомилановић,с.р. 

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

 

На основу члана 39. Статута општине 

Лајковац (''Службени гласник општине 

Лајковац'', број: 11/08 ), Скупштина општине 

Лајковац, на седници одржаној дана 

21.03.2019. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРЕНОМ 

ПРОГРАМУ РАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ''ХАЏИ 

РУВИМ'' ЛАЈКОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.-

31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

I Усваја се Извештај о оствареном 

Програму рада Културног центра ''Хаџи 

Рувим'' Лајковац за период 01.01.-31.12.2018. 

године.  

 

II Закључак о усвајању Извештаја о 

оствареном Програму рада Културног центра 

''Хаџи Рувим'' Лајковац за период 01.01.-

31.12.2018. године,  доставити  КЦ ''Хаџи 

Рувим'' и Одељењу за буџет и финансије 

Општинске управе општине Лајковац. 

 

III Закључак о усвајању Извештаја о 

оствареном Програму рада Културног центра 

''Хаџи Рувим'' Лајковац за период 01.01.-

31.12.2018. године објавити у ''Службеном 

гласнику општине Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од 21.03.2019. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                      ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Јованка Гомилановић,с.р. 

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

На основу члана 39. Статута општине 

Лајковац (''Службени гласник општине 

Лајковац'', број: 11/08), Скупштина општине 

Лајковац, на седници одржаној дана 

21.03.2019. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ 

ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА 

ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ЛАЈКОВАЦ 

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. 

ГОДИНЕ 

 

I Усваја се Извештај о извршењу Плана 

и Програма рада Градске библотеке Лајковац 

за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године. 

 

II Закључак о усвајању Извештаја о 

извршењу Плана и Програма рада Градске 

библотеке Лајковац за период 01.01.2018. до 

31.12.2018. године, доставити Градској 

библиотеци Лајковац и Одељењу за буџет и 

финансије Општинске управе општине 

Лајковац. 

 

III Закључак о усвајању Извештаја о 

извршењу Плана и Програма рада Градске 

библотеке Лајковац за период 01.01.2018. до 

31.12.2018. године, објавити у ''Службеном 

гласнику општине Лајковац''.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од 21.03.2019. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                      ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Јованка Гомилановић,с.р. 

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

На основу члана 39. Статута општине 

Лајковац (''Службени гласник општине 

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

21.03.2019. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ''УСТАНОВА ЗА СПОРТ И 

ОМЛАДИНУ'' ЛАЈКОВАЦ 

 ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I Усваја се Извештај о раду Јавне 

установе ''Установа за спорт и омладину'' 

Лајковац за 2018. годину. 

 

II Закључак о усвајању Извештаја о 

раду Јавне установе ''Установа за спорт и 

омладину'' Лајковац за 2018. годину, доставити 

Јавној установи ''Установа за спорт и 

омладину'' Лајковац  

и Одељењу за буџет и финансије Општинске 

управе општине Лајковац. 

 

III Закључак о усвајању Извештаја о 

раду Јавне установе ''Установа за спорт и 

омладину'' Лајковац за 2018. годину, објавити у 

''Службеном гласнику општине Лајковац''.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од 21.03.2019. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                      ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Јованка Гомилановић,с.р. 

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

На основу члана 39. Статута општине 

Лајковац („Службени гласник општине 

Лајковац“, број: 11/08), Скупштина општине 

Лајковац, на седници одржаној дана 

21.03.2019. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ЛАЈКОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I Усваја се Извештај о раду Туристичке 

организације општине Лајковац за 2018. 

годину. 

 

II Закључак о усвајању Извештаја о 

раду Туристичке организације општине 

Лајковац за 2018. 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 2018. годину, објавити у 

''Службеном гласнику општине Лајковац''.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од 21.03.2019. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                      ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Јованка Гомилановић,с.р. 

***************** 
На основу члана 13. став 6. Закона о 

подстицајима у пољопривреди и руралном 

развоју (''Службени гласник Републике 

Србије'', број: 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16)  

члана 39. Статута општине Лајковац 

(''Службени гласник општине Лајковац'', број: 

11/08 ), Скупштина општине Лајковац, на 

седници одржаној дана  21.03.2019. године, 

донела је 
З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВОЂЕЊУ 

МЕРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И 

ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА  

ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I Усваја се Извештај о спровођењу мера 

пољопривредне политике и политике руралног 

развоја општине Лајковац за 2018. годину. 

 

II Закључак о усвајању Извештаја о 

спровођењу мера пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Лајковац 

за 2018. 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 

спровођењу мера пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Лајковац 

за 2018. годину, објавити у ''Службеном 

гласнику општине Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од 21.03.2019. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                      ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Јованка Гомилановић,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 

21.03.2019. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О КОРИШЋЕЊУ 

СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ 

ЛАЈКОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I Усваја се Извештај о коришћењу 

средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине општине Лајковац за 2018. годину. 

 

II Закључак о усвајању Извештаја о 

коришћењу средстава буџетског фонда за 

заштиту животне средине општине Лајковац за 

2018. 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 

коришћењу средстава буџетског фонда за 

заштиту животне средине општине Лајковац за 

2018. годину, објавити у ''Службеном гласнику 

општине Лајковац''.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од 21.03.2019. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                      ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Јованка Гомилановић,с.р. 

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

 

На основу члана 39. Статута општине 

Лајковац (''Службени гласник општине 

Лајковац'', број: 11/08), Скупштина општине 

Лајковац, на седници одржаној дана 

21.03.2019. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА 

ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I Усваја се Извештај о реализацији 

Програма за унапређење услова живота 

локалне заједнице за 2018. годину. 

 

II Закључак о усвајању Извештаја о 

реализацији Програма за унапређење услова 

живота локалне заједнице за 2018. 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 за унапређење услова 

живота локалне заједнице за 2018. годину, 

објавити у ''Службеном гласнику општине 

Лајковац''.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од 21.03.2019. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                      ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Јованка Гомилановић,с.р. 

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

 

 

На основу члана 60. Закона о 

пољопривредном земљишту ('''Службени 

гласник Републике Србије'', број: 2/06, 65/08-

др.закон, 41/09,  112/15, 80/17, и 95/18-

др.закон) и  члана 39. Статута општине 

Лајковац (''Службени гласник општине 

Лајковац'', број: 11/08 ), Скупштина општине 

Лајковац, на седници одржаној дана  

21.03.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПРОГРАМ   ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 

КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА  ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ 

ЛАЈКОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I Даје се сагласност на Годишњи 

Програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за територију 

општине Лајковац за 2019. годину. 

 

II Решење о давању сагласности на 

Годишњи Програм заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта за 

територију општине Лајковац за 2019. годину, 

доставити Одељењу за привреду и имовинско-

правне послове и Одељењу за буџет и 

финансије Општинске управе општине 

Лајковац. 
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III Решење о давању сагласности на 

Годишњи Програм заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта за 

територију општине Лајковац за 2019. годину, 

објавити у ''Службеном гласнику општине 

Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од 21.03.2019. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                      ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Јованка Гомилановић,с.р. 

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

На основу члана 92. став  4. Закона о 

буџетском систему (''Службени гласник 

Републике Србије'', број: 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 

108/2014, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017 и 95/2018), члана 39. Статута 

општине Лајковац (''Службени гласник 

општине Лајковац'', број: 11/2008) и 

Сагласности Државне ревизорске институције 

РС бр. 400-57/2019-04 од 14.01.2019. године, 

Скупштина општине Лајковац на седници 

одржаној дана 21.03.2019. године, доноси 
 

О Д Л У К У 

О ОБАВЉАЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ЛАЈКОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

  1.Екстерну ревизију завршног рачуна 

буџета општине Лајковац за 2018. годину 

обавиће лице које испуњава услове за 

обављање послова ревизије финансијских 

извештаја прописане законом којим се уређује 

рачуноводство и ревизија. 

 

 2.Задужују се стручне службе 

Општинске управе општине Лајковац за 

реализацију ове Одлуке. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од 21.03.2019. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                      ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Јованка Гомилановић,с.р. 

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

           На  основу члана 22  Закона о јавној 

својини (“Службени гласник РС “, бр. 72/11, 

88/13…95/18 ), члана 15. Уредбу о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп 

ствари у јавној својини, односно прибављања и 

уступања искоришћавања других имовинских 

права, као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда (“Службени 

гласник РС“, бр. 16/18), члана 4. 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 

својој седници одржаној дана  21.03.2019. 

године  донела је 

 
О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ  ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ  ДЗ 

ЛАЈКОВАЦ ИЗ ЛАЈКОВЦА О ИЗДАВАЊУ У 

ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 
 

Члан  1. 
                                                                    
                ДАЈЕ  СЕ  ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ  

Дому здравља Лајковац из Лајковца за 

издавање пословног простора у објекту 

постојећем на кп.бр. 312/1 у КО Лајковац, 

уписаном у лист непокретности 554 КО 

Лајковац  као зграда здравства, а која се налази 

у својини општине Лајковац, корисништво  

Дома  здравља Лајковац. 

 

Члан 2. 

 

           Пословни простор који се издаје налази 

се на другом спрату објекта Дома здравља у 

Лајковцу и чине га две просторије површине 

40м2 са правом коришћења мокрог чвора и 

простор који би служио као чекаоница. 

 

Члан 3. 
 

                Обавезује се Дом здравља Лајковац 

из Лајковца да носиоцу права јавне својине-

Општини Лајковац достави податке о 

спроведеном поступку давања у закуп ствари у 

јавној својини, у року од осам дана по 

окончању поступка. 
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Члан 4. 
               

                    Пословни простор из члана 1. ове 

Одлуке издаје се у закуп у складу са одредбама   

Закона о јавној својини ( “ Службени гласник 

РС “, бр. 72/11, 88/13…95/18 ) и  Уредбом о 

условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и 

давања у закуп ствари у јавној својини, 

односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, као 

и поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда ( “ Службени гласник РС “, 

бр. 16/18 ). 

Члан 5. 

 
                Ова Одлука ступа  на снагу осмог 

дана од дана објављивања у “ Службеном 

гласнику општине Лајковац “ . 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од 21.03.2019. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                      ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Јованка Гомилановић,с.р. 

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

На основу 39. Статута општине 

Лајковац (''Службени гласник општине 

Лајковац'', број: 11/08 ), а у вези члана 7. 

Одлуке о главном урбанисти општине Лајковац 

(''Службени гласник општине Лајковац'', број: 

6/18), Скупштина општине Лајковац, на 

седници одржаној дана  21.03.2019. године, 

донела је 
З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА 

ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I Усваја се Извештај главног урбанисте 

општине Лајковац за 2018. годину. 

 

II Закључак о усвајању Извештаја 

главног урбанисте општине Лајковац за 2018. 

годину доставити главном урбанисти општине 

Лајковац и Одељењу за буџет и финансије 

Општинске управе општине Лајковац. 

 

III Закључак о усвајању Извештаја 

главног урбанисте општине Лајковац за 2018. 

годину, објавити у ''Службеном гласнику 

општине Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од 21.03.2019. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                      ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Јованка Гомилановић,с.р. 

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

На основу члана 9. став 1. Одлуке о 

заједничком правобранилаштву града Ваљева и 

општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина 

(пречишћен текст) (''Службени гласник 

општине Лајковац'', број: 11/2018) и члана 39. 

Статута општине Лајковац (''Службени гласник 

општине Лајковац'', број: 11/08 ), Скупштина 

општине Лајковац, на седници одржаној дана 

21.03.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРАВОБРАНИОЦА ЗАЈЕДНИЧКОГ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА ВАЉЕВА И 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ЉИГ, МИОНИЦА И 

ОСЕЧИНА 

 

 I За правобраниоца Заједничког 

правобранилаштва града Ваљева и општина 

Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина бира се  

 

 -Дарко Костић, дипломирани правник, 

из Ваљева. 

 

 II Правобранилац се бира на период од 

пет година. 

 

 III Решење доставити изабраном, 

Заједничком правобранилаштву града Ваљева 

и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина 

и скупштинама града Ваљево  и општина Љиг, 

Мионица и Осечина. 

 

 IV Решење објавити у ''Службеном 

гласнику општине Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од 21.03.2019. године 

 

           СЕКРЕТАР      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

        Горан Илић,с.р.                                                                                     

                                      ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Јованка Гомилановић,с.р. 

***************** 
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На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“, број: 88/2017 и 27/2018), члана  2. и 4. Уредбе о  критеријумима за доношење акта о 

мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа („Сл. гласник. РС“, 

број 21/2018), члана 39. тачка 6. Статута општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац, 

број: 11/08), Скупштина општине Лајковац  на седници одржаној дана 21.03.2019. године донела је: 

 
О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

Члан 1. 

 

Одлуком о мрежи јавних предшколских установа на подручју општине Лајковац (у даљем 

тексту: Мрежа предшколских установа) утврђују се број и просторни распоред предшколских 

установа, седиште и  издвојена одељења-објекти предшколске установе, према врсти и структури 

уважавајући циљеве и принципе предшколског васпитања и образовања и потребу оптималног 

коришћења расположивих ресурса у установи и локалној заједници, за обављање делатности 

васпитања и образовања деце предшколског узраста од  шест месеци до поласка у основну школу. 

 

Члан 2. 

 

Делатност васпитања и образовања деце предшколског узраста од  шест месеци до поласка 

у основну школу на територији општине Лајковац обавља Предшколска установа „Лептирић“ (у 

даљем тексту: Предшколска установа). 

Мрежу Предшколских  установа чине: 

а) Предшколска установа „Лептирић“ са седиштем у Лајковцу, површине 2385 m2, са 18 

група: 5 јаслених, 8 васпитних и 5 припремно-предшколских група. У саставу ове предшколске 

установе је и једно издвојено одељења у Јабучју. Настава у издвојеном одељењу се организује у 

просторијама ОШ „Димитрије Туцовић“, у оквиру 2 припремно-предшколске групе, на простору 

површине око 120 m2. 

Члан 3. 

 

Саставни део ове одлуке чини Елаборат о плану мреже јавних предшколских установа на 

подручју општине Лајковац за период од 2018. до 2023, односно пет година. 

 

Члан 5. 

 

Ова Одлука објављује се у службеном гласнику општине Лајковац и ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у истом гласнику. 

 

Члан 6. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи предшколских установа 

на територији општине Лајковац број: 06-57/11-II од 21.10.2011. године. 

                    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од  21.03.2019. године 

 

           СЕКРЕТАР        ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Горан  Илић,с.р.                    Јованка Гомилановић,с.р. 

*************************************************** 
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ЕЛАБОРАТ 

О ПЛАНУ МРЕЖЕ ЈАВНИХ 

ПРЕДШКОЛСКИХ 

УСТАНОВА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 

ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2023. ГОДИНЕ 
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1. УВОД 

1.1. ПРАВНИ ОСНОВ 

Одлуком о мрежи јавних предшколских установа на подручју општине Лајковац утврђује 

се број и просторни распоред јавних предшколских установа као и постојање издвојених 

одељења ван седишта предшколске установе. 

Одлука је сачињена на основу важећих прописа који непосредно регулишу област 

образовања, као и поједине његове делове. 

- Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 

88/17, 27/18 (I)-др. закон и 27/18 (II)-др. закон; 

- Закон о предшколском образовању и васпитању („ Службени гласник РС“ број 

18/10, 101/17 И 113/17-др закон); 

- Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“број 55/13, 

101/17 и 27/18- др закон); 

- Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2020 године 

(Службени гласник РС“ број 107/12);  

- Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ број 

72/2009; 

- Правилник о критеријумума и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“број 36/15, 

72/15); 

- Стручно упуство о формирању одељења и начину финансирања у основним и 

средњим школама за школску 2017/2018 годину, Министарство просвете, науке и 

тенолошког развоја Републике Србије број: 451-02-1859/2017-01 од 22.06.2017. 

године; 
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1.1. ИЗВОР ПОДАТАКА 

Податке потребне за израду елабората прикупили смо од: 

- ПУ „Лептирић“ са седиштем у Лајковцу и издвојеног одељења у Јабучју,  

- Републички завод за статистику, 

- Попис становништва из 2011. 

 

 

1.2. КРИТЕРИЈУМИ И ПРИНЦИПИ АКТА О МРЕЖИ  ОСНОВНИХ ШКОЛА 

Одлуком о мрежи јавних предшколских установа на подручју општине Лајковац (у даљем тексту: 

Мрежа предшколских установа) утврђују се број и просторни распоред предшколских установа, 

седиште и  издвојена одељења-објекти предшколске установе, према врсти и структури 

уважавајући циљеве и принципе предшколског васпитања и образовања и потребу оптималног 

коришћења расположивих ресурса у установи и локалној заједници, за обављање делатности 

васпитања и образовања деце предшколског узраста од  шест месеци до поласка у основну школу. 

 

Акт о мрежи јавних предшколских установа доноси се на основу следећих критеријума: 

1) једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и образовања, без 

дискриминације и сегрегације по било ком основу; 

2) потпуни обухват деце одговарајућег узраста за похађање обавезног програма припреме 

детета пред полазак у школу (припремни предшколски програм) који траје најмање девет 

месеци; 

3) 70% деце обухваћено предшколским васпитањем и образовањем, до 2025. године, у складу 

са Националним миленијумским циљевима развоја у Републици Србији и другим 

националним документима и потврђеним међународним конвенцијама; 

4) најмање једна јавна предшколска установа у свакој јединици локалне самоуправе; 

5) целисходно формирање васпитних група, у складу са законом; 

6) исказане потребе породица за програмима предшколског васпитања и образовања, у 

различитом трајању (у целодневном, полудневном и вишедневном трајању) и другим 

облицима рада и услуга; 

7) уважавање специфичности локалне традиције, национално мешовитих подручја и подручја 

насељених националним мањинама, као и њиховог Уставом загарантованог права на 

предшколско васпитање и образовање на језику националне мањине. 

 

  

1.3. ОБАВЕЗЕ И ПОСТУПАК КОЈИ СПРОВОДЕ ЈЛС 

 

Ступањем на снагу Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских 

установа и акта о мрежи јавних основних школа, 27.03.2018. почели су да теку рокови за извршење 

обавезе јединица локалне самоуправе, који је прописан чланом 198. став 3. Закона о основама 

система образовања и васпитања. Општина Лајковац је у обавези да донесе акт  о мрежи јавних 

предшколских установа и акт о мрежи јавних основних школа на својој територији у року од 

годину дана од дана утврђивања критеријума. Крајњи рок за доношење акта је 27.03.2019.године. 

 

 

 

 

 

 

 



21.03.2019.                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                                    Број 2 

 

47 

 

2. ПРОФИЛ ЈЛС 

 

2.1. ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

Општина Лајковац се налази у Западној Србији, у средњем делу колубарске долине, на 44° и 30’ 

северне географске ширине и 20° и 15’ источне географске дужине. У равничарско-брежуљкастом 

крају, на надморској висини од 122 метра, има пријатну умерено-континенталну климу. У 

непосредној близини су ваздушне бање – Дивчибаре (45 км), висораван на планини Маљен, и Рајац 

(30км), испод Сувобора. Заузима површину од 186 км2 (од чега на пољопривредну површину 

отпада 13 891 ha а на шумску 2911ha). Центар општине је насеље Лајковац. Општина Лајковац се 

састоји од 19 насеља2. 

 

2.2. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Варошица Лајковац је настала проласком првог воза 

легендарног „Ћире“ кроз ово место. Било је то 1908. године 

када је Лајковац већ био одређен за железничку станицу 

узаног колосека Обреновац - Лајковац. Лајковац је убрзо 

постао Југославија у малом  јер је настањен железничарима 

са свих страна Југославије па је и имао католичку цркву за 

железничаре те вере. Са нестанком „Ћире“ Лајковцу су 

остале само успомене. У састав општине Лајковац поред 

варошице улазе и 19 насељерних места: варош Лајковац, 

Јабучје, Боговађа, Непричава, Врачевић, Доњи Лајковац, 

Лајковац (село), Рубрибреза, Маркова Црква, Придворица, 

Ратковац, Мали Борак, Скобаљ, Пепељевац, Словац, 

Степање, Стрмово, Бајевац и Ћелије. Седиште општине је у 

Лајковцу. 

Према подацима пописа из 2011. године у општини 

Лајковац живи 15.475 становника (14.8513 становника), од 

чега су 7.738 мушкарци (7.445 мушкараца) и жене 7.737 

(7.406 жена). Просечан број чланова домаћинства је 3,034. 

На територији општине Лајковац забележен је  осетан пад 

броја становника у насељима Мали Борак и Скобаљ из разлога расељавања као последице ширења 

копа „Тамнава-Западно поље“. Према последњим подацима Виталне статистике из 2017 године 

густина насељености је 80 становника/km2, стопа живорођених је 8, стопа умрлих је 13, стопа 

природног прираштаја је -5 док је просечна старост 43 године. Процена броја становништва за 

2041.годину је 13.199. 

Према етничком саставу, на основу пописа из 2011. године, становништво општине чине 

припадници 5 нација, од чега су најбројнији: Срби – 92,93%; Бошњаци – 0,006%; Југословени – 

0,1%; Македонци – 0,08%; Муслимани – 0,01%; Немци – 0,01%. 

Према последњем попису становништва од 2011. године, образовна структура становника, 

старости 15 година и више, је следећа: средње стручне школе у трајању краћем од 4 године – 3068; 

средње стручне школе у трајању од 4 године – 2975; специјализација после средњег образовања – 

217; више образовање – 437; високо образовање – 551; непознато - 24. Укупно 7240 (46,78%) лица 

спада у активно становништво, од чега 6647 (42,95%) обавља занимање. 

 

                                                 
2 Закон о територијалној организацији Републике Србије „Сл. Гласник 129/20007, 18/2016 и 47/2018) 
3 Извор података у загради је из Виталне статистике, РЗС  
4 http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi_rezultati.pdf  

http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi_rezultati.pdf


21.03.2019.                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                                    Број 2 

 

48 

 

Слика 1 Тренд промене броја становника на нивоу општине Лајковац 

 
Приметно је да је на нивоу општине у периоду од 1948 до 1961 године број становника растао. Ово 

је период убрзане индустријализације и развоја који је довео до концентрисања већег броја 

становника и значајног ширења града. Од тада, број становника је у опадању.  

Према последњој информацији Републичког завода за статистику о становништву за општину 

Лајковац из 2017 годинe, становништво општине Лајковац чини 0,21% укупне популације Србије. 

Слика 2 Подручја општине Лајковац 
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Слика 3 Досељени и одсељени, 2015─20175 

 
2.3. СТАЊЕ ПРИВРЕДЕ И ПЕРСПЕКТИВА ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

 

Према подацима Регионалне привредне коморе Ваљево, индустријска производња Колубарског и 

Мачванског округа у периоду I-VII 2017. године већа је за 6,1%, у односу на исти месец 

2016.године, а остварена производња у односу на просек 2016. године већа је за 3,3%. На подручју 

ова два округа у посматраном периоду, тренд кретања индустријске производње бележи следеће 

структурне карактеристике:  

 

а) Посматранопо наменским групама, забележен је највећи раст у Енергетици 32,35 као и 

Интермедијарна производња 5,3%. Нетрајни производи за широку потрошњу 5,2% и Капитални 

производи 2,8%. 

 

 б) Посматрано по секторима, остварен је раст физичког обима производње у Рударству-39,8%, док 

је у сектору Снабдевања електричном енергијом, гасом и паром остварен ниво производње мањи за 

20 % него у 2015.години. 

 

Просечна нето зарада у месецу децембру 2018. године износила је 61.480,006 динара.   

 

У складу са визијом изнетом у Стратегији развоја7 општине Лајковац је модерна општина спремна 

да се интегрише у савремене европске токове са: развијеном привредом, туризмом и 

предузетништвом; изграђеном и модерном инфраструктуром; високим степеном енергетске 

ефикасности; очуваном животном средином; високим степеном запослености и без сиромаштва; 

ефикасном општинском администрацијом; очуваним културно-историјским наслеђем. 

 

Главне развојне снаге привреде општине су повољан географски положај, природни ресурси, 

постојање индустријских зона и културно-индустријско наслеђе. Снага саобраћајне 

инфраструктуре огледа се у разгранатој мрежи регионалних и локалних путева, железничком 

                                                 
5 Унутрашње миграције, РЗС  Devinfo профили 
6 Извор РЗС http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20190225-prosecne-zarade-po-zaposlenom-decembar-

2018/?s=2403  
7 http://www.lajkovac.org.rs/download/%D0%9A_Final_STRATEGIJA_Lajkovac.pdf  

http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20190225-prosecne-zarade-po-zaposlenom-decembar-2018/?s=2403
http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20190225-prosecne-zarade-po-zaposlenom-decembar-2018/?s=2403
http://www.lajkovac.org.rs/download/%D0%9A_Final_STRATEGIJA_Lajkovac.pdf


21.03.2019.                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                                    Број 2 

 

50 

 

чворишту, постојећим инфраструктурним ресурсима и дефинисаном оквиру за инфраструктурни 

коридор. 

 

Као главне слабости привреде општине су уситњеност пољопривредних поседа, недостатак 

смештајних капацитета, недовољно разумевање економских законитости. Слабости саобраћајне 

инфраструктуре су недостатак искусног административног и стручног особља као и недостатак 

финансијских средтава. 

 

Општина Лајковац је утврдила следеће стратешке циљеве: квалитетно и квантитетно унапређење 

саобраћајне инфраструктуре, успостављање модерне и ефикасне локалне самоуправе и достизање 

одрживог економског развоја. Општина Лајковац ће достићи одржив економски развој кроз: 

унапређење развоја пољопривреде и руралног развоја, унапређење туризма коришћењем локалних 

потенцијала и повећањем конкурентности локалне привреде. 

 

Приоритети у области заштите животне средине8, у наредним годинама су: опредељеност ОУ 

Лајковца за заштиту животне средине, постојање иницијативе од стручних служби Општинске 

управе, добра сарадња на нивоу општине, добра сарадња са надлежним Министарством и другим 

Републичким органима и организацијама, добра сарадња са стручним и научним организацијама и 

институцијама и цивилним сектором, Постојање Буџетског фонда за заштиту животне средине, 

постојање политичке воље. 

 

3. УСТАНОВЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

На територији општине Лајковац постоји једна предшколска установа „Лептирић“ са седиштем у 

Лајковцу, са једним издвојеним одељењем у Јабучју. 

 

3.1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ 

 

Прво дечје обданиште на територији општине Лајковац датира од 1934. године чији су оснивачи 

били чланови Здравствене задруге, а бригу о деци водиле  учитељице које је  финансирао 

централни хигијенски завод из Београда.  Боравак деце је био бесплатан (игра, забава и припрема 

за полазак у школу), али су од своје куће доносили храну. 

 

Организована друштвена брига о деци – целодневни и полудневни боравак, настављена је 1980. – е 

године када је почео са радом монтажни вртић са капацитетом од 100 места. У новооснованој 

установи боравиле су три васпитне групе целодневног боравка и једна полудневног. 1986. – е 

године изграђен је нови део објекта, класичне градње, капацитета  100  места. У децембру 2015. 

године започети су радови на изградњи новог објекта капацитета 300 места. У октобру 2018. 

године завршени су радови на новом објекту површине 1350 m2. 

 

Седиште предшколске установе је у централном објекту у ул. Светог Саве бр. 9. Припремним 

предшколским програмом извршен је потпун обухват деце у години пред полазак у школу и иста  

бораве у новоизграђеном објекту, као и издвојеном одељењу у ОШ ,,Димитрије Туцовић'' у Јабучју.    

 

У установи се реализују  додатни  облици рада - енглески језик, хор, школа модерног плеса,  

ликовно сценска радионица, фолкор, превентивно – корективна гимнастика као и специјализовани 

програми ради повећања обухвата деце и играонице. 

                                                 
8 Програм заштите животне средине општине Лајковац (2015-2024) 
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Родитељи као  партнери у образовању и васпитању деце максимално су укључени у живот  

установе, како у непосредном раду групе, тако и давању идеја и њиховим реализацијама  - 

прославе рођендана, играонице, радионице, фестивали, карневали. 

 

Наша установа је отворена за сарадњу, како са родитељима, локалном заједницом, тако и 

установама  широм Србије, Црне Горе  и Републике Српске,  па  је установа  учествовала    на: 

Етно фестивалу у Врању, Данима хумора у Лазаревцу, Фестивалу музичког стваралаштва у 

Смедереву, Позоришним играријама у Шапцу, Олимпијади за децу у Осечини  и  Мионици,  

карневалу маскиране деце у Врњачкој Бањи, Шапцу и Крагујевцу, ,,Читалићима'' на Мачкату, 

Фестивалу музичко – сценског  стваралаштва   у Смедереву,  Фестивалу оптимизма   Baby Exit    у 

Новом  Саду, Међународном  карневалу  у Параћину и Раковици, Фестивалу  традиционалних 

игара  и  модерног плеса  у  Пожаревцу, Фестивалу музичко – сценског стваралаштва у Зворнику, 

Мишићевим данима у Мионици, Фестивалу фолклорног стваралаштва у Цетињу, Колонији дечјег 

пријатељста у Бијељини  и  Ликовној колонији у  Власотинцима. 

 

3.2. ЛОКАЛНЕ ТРАДИЦИЈЕ И УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ, УМЕТНОСТИ И СПОРТА 

 

Општина Лајковац има све установе значајне за несметано функционисање локалне самоуправе, и 

то Општинске, Заједничке и Републичке институције. 

 

Општинске Заједничке Републичке 

Општинска управа Школе ПС Лајковац 

ЈУ Установа за спорт и 

омладину 
Дом здравља Републичке инспекције 

Градска библиотека Црвени крст Одељење прекршајног Суда 

ЈП ''Градска чистоћа''  Пошта 

КЦ ''Хаџи Рувим''  Управа за трезор 

Туристичка организација 

општине Лајковац 
 Пореска управа 

Предшколска установа 

''Лептирић'' 
 

Национална служба 

запошљавања,испостава 

Лајковац 

  
Служба за катастар 

непокретности 

  

Републички фонд за 

пензијско и инвалидско 

осигурање, испостава 

Лајковац 

  

Републички фонд за 

здравствено осигурање, 

испостава Лајковац 

   

 

Културна збивања у општини непосредно се одвијају у организацији установе Културни центар 

„Хаџи Рувим“. Доступан је богат културни садржај, док се мањи број манифестација организује у 

сеоским насељима. Један од проблема у руралном подручју представљају објекти бивших домова 

културе који нису у функцији. Стога је посебан акценат на доступности културног садржаја ширим 

друштвеним масама. Општина Лајковац има свој празник а то је 16. септембар, дан када је 1908 

године први воз прошао кроз  Лајковац. Градска слава је Огњена Марија која је увек 30. јула. 

Обележава се свечаном литургијом, литијом градским улицама и резањем славског колача. 
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4. УСТАНОВА ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

4.1. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 

 

Установа обезбеђује све услове за реализацију следећих облика рада са децом: 

 

-целодневни боравак деце од 1– 6,5 година  у установи 

 

-припремни предшколски програм, у трајању од 4 сата дневно у Основној школи ,,Димитрије 

Туцовић'' у Јабучју  

 

-припремни предшколски програм у установи у трајању од  четири  сата за децу из сеоског 

подручја: Село Лајковац, Рубрибреза, Словац, Ратковац, Маркова Црква, Придворица, Пепељевац, 

Стрмово, Непричава, Степање, Бајевац, Врачевић, Доњи Лајковац, Боговађа,  Ћелије. 

 

-специјализован програм ,,Иако смо мали, радо бисмо знали'' – програм  намењен  деци  из  сеоског  

подручја од 4 – 5,5  година која нису укључена у редовне програме 

 

-посебан програм играонице ,,Мали радозналци'' – три пута недељно за децу која нису обухваћена 

целодневним боравком 

 

-повремени додатни организовани рад са децом као што су: зимовање, летовање и једнодневни 

излети 

 

4.2. ПРОСТОРНИ  КАПАЦИТЕТИ  И  ОПРЕМЉЕНОСТ УСТАНОВЕ  

 

Предшколска установа „Лептирић“ Лајковац свој рад реализује у два објекта класичне градње. 

Стари објекат има 1080 m2 у оквиру ког се налази пет соба за боравак деце ( у оквиру сваке собе 

постоје купатила за децу), играоница, вешерница, централна кухиња, канцеларија за 

административно особље, канцеларија за медицинске сестре и стручне сараднике. У овом делу 

објекта бораве деца узраста до три године, укупно пет јаслених група. Број деце која су користила 

услуге Предшколске установе, и то укључујући целодневни боравак, ППП, играоница и специјални 

програм, почев од : 

2012 352 

2013 394 

2014 427 

2015 429 

2016 436 

2017 468 

 

Из наведене табеле евидентно је да је у протеклом шестогодишњем периоду дошло до повећања 

броја деце која користе услуге Предшколске установе. Зато се и приступило изградњи новог 

објекта.   

 

Нови изграђени објекат има 1350 m2 - десет соба за боравак деце узраста од три до шест година, у 

оквиру сваке собе се налази купатило са две wc-шоље и четири точећа места. У новом објекту је 

дистрибутивна кухиња, сала за фазичко, канцеларија за административно особље, васпитаче и 

просторија за сарадника превентивну и здравствену заштиту - вршење тријаже. У приземљу 

постоје три купатила за одрасле и трокадер, од тога, на спрату се налазе три купатила и трокадер са 
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туш кабином. Грејање је на чврсто гориво - у старом објекту постоје радијатори а у новом је подно 

грејање. Нова котларница је дислоцирана из дворишта вртића, а стара је срушена. Двориште 

површине 105,72 ара. У дворишту има довољно зелених површина. У фази уређења дворишта 

вртића предвиђена су два игралишта за децу, површина  700 и 125 m2,  са тартанском подлогом  и 

новим справама и реквизитима за игру деце. У старом делу дворишта справе и реквизити за децу 

постављени су на травнатој подлози. 

 

У њему се налази летња сцена са трибинама од бетона. У старом делу установе остале су само 

јаслене групе, око стотину малишана до  три године. Нови вртић тренутно имо око четири стотине 

деце из вароши и лајковачких села, којима је органиозован превоз у „Лептирић“. 

 

Нове просторије имају подно грејање, нове играчке, нове клупице и дидактички материјал. У 

новом делу дворишта пројектована су два игралишта за децу са новим мобилијаром и подлогом од 

тартана. Стазе и тротоари су од бетона, около којих су ивичњаци, а посои и део дворишта је 

пресвучен асфалтом (паркинг, против-пожарни излаз и улаз у пасарелу). Двориште је ограђено 

оградом од 325 m и има четири капије. Много је чистије и ентеријер је уреднији. Родитељи ове 

општине више не морају да брину о упису деце у ову установу.  

 

Користећи све постојеће просторе максимално су попуњени сви капацитети, а уз сагласност  

оснивача 20%  више у односу на норматив (сагласност се односи само за млађе васпитне групе). 

У складу са Правилником о критеријумима за пријем деце на целодневни боравак у установу 

примљено је 112- оро деце у  целодневни боравак, 6 - оро деце у четворочасовни   програм, а  листа 

чекања укинута. 

 

Отварањем новог објекта постојеће прекобројне групе које су боравиле у монтажном и објекту 

класичне градње ускладиће се са нормативом  о броју деце  у групама, примљена су деца са листе 

чекања као и деца која припремни предшколски и специјализовани  програм похађала у 

изнајмљеном простору Дома младих.  

 

У складу  са  чланом 30.  Закона  о предшколском   васпитању  и образовању   (,,Сл.гласник РС'', 

бр.18/2010) који регулише  број деце у васпитним групама,  формирано је 5 јаслених  група које 

бораве у старом објекту и 8 васпитних група којe бораве у новом  објекту.  Формирано  је 7 

припремно-предшколских група, од којих   су  2  у ОШ у Јабучју, а 5 група  у новоизграђеном 

објекту. На овај начин ће бити извршен потпун обухват деце предшколског узраста, што и јесте 

крајњи циљ предшколског образовања  и васпитања.  

  

Табела 1. Капацитети ПУ „Лептирић“ 

Ред. 

број 

Назив 

објекта 

Број 

група 

Број 

деце 

Капацитет 

 

Површ. 

објекта 

Површ. 

двориш. 
Адреса 

1. 

,,Лептирић“ 

класичне 

градње 

5 102 120 
1080 м2 

 
  

2. 

 

,,Лептирић“ 

новоизграђе- 

ни објекат 

8 249 300 1305 м2   

 УКУПНО: 13 351 420 
2385  м2 

 
108 ари 

Светог Саве 

бр.9 
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Табела 2 Капацитети издвојеног одељења у Јабучју 

Редни 

број 
Назив објекта Број група Број  деце Капацитет Адреса 

1. 
ОШ ,,Димитрије 

Туцовић'' 
2 60 60 Јабучје 

 УКУПНО: 2 60 60  

 

  

4.2.1. БРОЈНО СТАЊЕ  ДЕЦЕ И  ВАСПИТНИХ  ГРУПА  

Табела 3. Број деце и број група 

4.2.2. БРОЈНО СТАЊЕ ДЕЦЕ  ПО  ГРУПАМА 

 

Табела 4. Узраст деце  до три  године 

 

 

 

Табела 5. Узраст деце од три године до шест и по година 

 

Број групе Узраст – васпитне групе Број деце 

6 
I 

млађа  васпитна  група 
30 

7 

II 

млађа   васпитна 

 група 

30 

                                                 
9 У припремним предшколским групама бораве  и деца млађа од 5,5 година, на захтев родитеља у оквиру  

специјализованог програма  ,,Иако смо мали, радо бисмо знали'' за децу која нису укључена у целодневни боравак. У 

оквиру посебног програма играонице ,,Мали радозналци'' која се реализује три пута недељно бораве деца која нису  

укључена   у целодневни боравак 

 

  

Целодневни 

1 - 3 године 

 

Целодневни 

3 – 6,5 година 

 

ППП  и специјализовани 

4 – 6,5 година 
  

Ред. 

број 
Објекат 

Број 

група 

Број 

деце 

Број 

група 

Број 

деце 

Број 

група 

Број 

деце 
 

1. ,,Лептирић“ 5 102 8 249 7 85 +  689  

 

 
        

Број групе Узраст  јаслених  група Број деце 

1 
I 

млађа јаслена група 
16 

2 
II 

млађа  јаслена група 
16 

3 средња  јаслена група 20 

4 
I 

старија  јаслена група 
25 

5 
II 

старија  јаслена група 
25 
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8 
I 

средња   васпитна  група 
33 

9 
II 

средња  васпитна  група 
32 

10 старија васпитна група 31 

11 старија  мешовита група 31 

12 
припремна предшколска група - 

целодневни боравак 
30 

13 
припремна предшколска група – 

целодневни боравак 
32 

 

Узраст деце од пет и по година до шест  и по година 

 

Васпитно – образовни рад са децом од пет и по до шест и по година  у години пред полазак у 

школу реализоваће се у три групе целодневног боравка и седам група  четворочасовног ППП –а у 

складу  са  школским  календаром.  

У  припремним предшколским групама  са децом  из  сеоског  подручја  са читаве територије  

општине Лајковац  на захтев  родитеља  бораве и деца млађа  од 5,5  година  - 68 –оро деце у 

оквиру специјализованог  програма. 

Табела 6 Број деце који похађају четворочасовни програм 

 

 

Узраст-васпитна група Број деце 

XIV 

ппп-четворочасовни  програм –Лајковац, 

с.Лајковац 

10 

XV 

ппп-четворочасовни  програм – Непричава, 

Степање, Бајевац 

11 

XVI 

ппп-четворочасовни  програм – Доњи Лајковац, 

Врачевић 

7 

XVII 

ппп-четворочасовни  програм – Словац, 

Ратковац, Маркова Црква, Придворица, 

Пепељевац, Стрмово, Рубибреза 

18 

XVIII 

ппп-четворочасовни  програм – Ћелије, 

Боговађа 

8 
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XIX 

ппп-четворочасовни  програм –Јабучје 
15 

XX 

ппп-четворочасовни  програм – Јабучје 
16 

4.3. ПРОГРАМ   ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА  УСТАНОВЕ 

 

Васпитно-образовна функција реализује се кроз: рад са децом узраста до 3 године, са децом 

узраста од 3-6,5 година, сарадњу са родитељима, сарадњу са друштвеном средином и културну и 

јавну делатност. 

 

У наредној радној години у реализацији васпитно – образовног рада биће примењиван Модел А 

општих основа предшколског програма. Уважаваће се језичке и културолошке специфичности 

деце, а подстицаће се: међусобно упознавање различитости, интеракција деце различитог 

културног порекла и различитих језика (матерњих), упоређивање идеја, мишљења и размишљања о 

различитостима народа, култура, вера, језика и обичаја, како би се обогаћивала сазнања деце о 

себи и другима. 

 

4.4. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА УСТАНОВЕ 

   

Предшколска установа ,,Лептирић'' Лајковац  има свој  централни  објекат  који се налази  у  улици  

Светог  Саве бр.9,  Лајковац и издвојено  одељење.  

  У њима  се реализује васпитно-образовни рад у:    

* јасленим групама целодневног боравка 

* васпитним групама целодневног боравка 

* ппп групама целодневног боравка 

           * припремним предшколским групама, у трајању од 4 сата дневно  у  ОШ  ,,Димитрије 

Туцовић''  у Јабучју 

            * припремним  предшколским групама  у трајању  од  четири  сата за децу  из сеоског 

подручја: Село Лајковац, Рубрибреза, Словац, Ратковац, Маркова Црква, Придворица, Пепељевац, 

Стрмово, Непричава, Степање, Бајевац, Врачевић,  Доњи  Лајковац, Боговађа,  Ћелије – 

реализација програма у централном објекту  

           *специјализованом  програму ,,Иако смо мали, радо бисмо знали'' – програм  намењен  деци  

из  сеоског  подручја  од  4 – 5,5  година  која нису  укључена  у редовне  програме 

           * посебном  програму  играоници ,,Мали радозналци'' 

Целодневни боравак  подразумева  могућност боравка деце у установи  од  05,45 -  18,00  

часова,  сваког радног дана.  
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4.5. ПРОСТОРНИ И КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ ПУ „ЛЕПТИРИЋ“ 

 

 Предшколска 

установа 

Собе за боравак 

деце 

Библиотека-

медијатека 

Фискултурна 

сала 

Кухиња Школски простор који школе 

не користе 

 број површи

на у m2 

број површи

на у m2 

број површина 

у m2 

број површин

а у m2 

број површин

а у m2 

број 

зграда 

број 

простор

ија 

површи

на у m2 

Укупно за 

школу 
             

Укупно за 

матичну 

предшколск

у установу 

2 2385 13  1 20 2 130 2 128    

ПУ 

„Лептири“к

ласична 

градња 

1 1080 5 60 1 20 1 50 1 78    

ПУ 

„Лептирић“ 

новоизграђе

ни објекат 

1 1350 8 60   1 80 1 50    

Укупно у 

издвојеним 

одељењима 

             

Јабучје 2 120 2 60          
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Број запослених у 2017/18  

Број запослених у Установи поред закона регулисан је и Правилником о ближим условима за 

почетак рада и обављање делатности Установе за децу („Сл. Гласник РС“, бр. 50/94 и 6/96). 

Табеларни приказ броја извршилаца је без добијања сагласности за пријем нових радника од 

стране Комисије за давање сагласности за нова запошљавање и додатно радно ангажовање. 

 

Због изградње новог објекта ПУ „Лептирић“, проширени су капацитети, број деце је повећан, као и 

потреба за додатним особљем. Из наведених разлога, имајући у виду број новоформираних група у 

новоизграђеном објекту, јавила се потреба за додатним радницима следеће структуре: 

 

 

Тренутно се у предшколској установи образују 2 детета по ИОП 1 а индивидуални рад се обавља 

са 2 детета. 

 

4.6. БРОЈ РОЂЕНЕ ДЕЦЕ И БРОЈ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА 

 

У табели  приказани су подаци о кретању броја деце рођене на територији општине Лајковац у 

претходном периоду и кретању броја предшколаца који се уписују у предшколско ПУ „Лептирић“. 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНО 

ОСОБЉЕ 

Васпитачи 7 

ВШС 15 

Свега 22 

ВАННАСТАВА 

Директор 1 

Стручни сарадник 2 

Рад на пословима 

рачуноводства 
4 

Рад на општим и правним 

пословима 
1 

Економ 1 

Сарадник за превентивну 

здравствену заштиту 
1 

Медицинска сестра-васпитач 7 

Свега 17 

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ 

Уређење простора 10 

Домар-ложач-кувар-возач 2 

Припрема и сервирање хране-

кувар, пекар, сервирка 
7 

Свега 19 

Укупно 58 

ВАСПИТАЧИ 

ВСС 6 

Свега 6 

Стручни сарадник 1 

Медицинска сестра-васпитач 3 

Свега 4 

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ 

Уређење простора 2 

Припрема и сервирање хране-

кувар, пекар, сервирка 
2 

Свега 4 

Укупно 14 
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Анализиран је период од 1998. године до 2017. године, у вези са бројем рођене деце и период од 

школске 2005/2006. до 2017/2018. године у вези броја предшколаца до школске 2024/25. године. 

 

Табела 7 Приказ броја рођене деце и броја уписаних првака седам година касније ОШ 

„Димитрије Туцовић“ Јабучје 

Календарска 

година 

Укупан број 

рођене деце10 

Полазак у 

предшколско-

шест година 

касније 

Број уписаних 

предшколаца 

шест година 

касније, шест 

година касније 

1998 167 2005/06 150 

1999 154 2006/07 152 

2000 141 2007/08 150 

2001 170 2008/09 153 

2002 122 2009/10 156 

2003 190 2010/11 150 

2004 143 2011/12 151 

2005 133 2012/13 151 

2006 137 2013/14 150 

2007 146 2014/15 154 

2008 138 2015/16 152 

2009 130 2016/17 156 

2010 140 2017/18 155 

2011 119 2018/19 156 

2012 128 2019/20 158-прогноза 

2013 108 2020/21 158-прогноза 

2014 112 2021/22 160-прогноза 

2015 136 2022/23 160-прогноза 

2016 126 2023/24 162-прогноза 

2017 122 2024/25 162-прогноза 

 

 

5. ЗАКЉУЧАК 

 

Изградњом новог вртића добијено је важно подстицајно окружење које ће омогућити дечији развој 

и напредовање а што је и задатак свих оних који су у предшколству. Број деце која користе услуге 

Предшколске установе бележи благи пораст из године у годину, па се на основу тога може 

закључити да се очекује позитиван природни прираштај деце и ученика у наредном периоду. 

Укинуте су листе чекања, проширтени су смештајни капацитети и растерећене прекобројне групе 

деце. Кроз нови објекат добијене су шансе за јачање и унапређење сарадње са родитељима као 

равноправним партнерима у васпитању и образовању деце. 

 

6. ОДЛУКА О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

Члан 1. 

Одлуком о мрежи јавних предшколских установа на подручју општине Лајковац (у даљем 

тексту: Мрежа предшколских установа) утврђују се број и просторни распоред предшколских 

                                                 
10 Природно кретање становништва, Лајковац. РЗС ДЕВИНФО Статистика 
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установа, седиште и  издвојена одељења-објекти предшколске установе, према врсти и структури 

уважавајући циљеве и принципе предшколског васпитања и образовања и потребу оптималног 

коришћења расположивих ресурса у установи и локалној заједници, за обављање делатности 

васпитања и образовања деце предшколског узраста од  шест месеци до поласка у основну школу. 

 

Члан 2. 

Делатност васпитања и образовања деце предшколског узраста од  шест месеци до поласка 

у основну школу на територији општине Лајковац обавља Предшколска установа „Лептирић“ (у 

даљем тексту: Предшколска установа). 

Мрежу Предшколских  установа чине: 

а) Предшколска установа „Лептирић“ са седиштем у Лајковцу, површине 2385 m2, са 18 

група: 5 јаслених, 8 васпитних и 5 припремно-предшколских група. У саставу ове предшколске 

установе је и једно издвојено одељења у Јабучју. Настава у издвојеном одељењу се организује у 

просторијама ОШ „Димитрије Туцовић“, у оквиру 2 припремно-предшколске групе, на простору 

површине око 120 m2. 

Члан 3. 

Саставни део ове одлуке чини Елаборат о плану мреже јавних предшколских установа на 

подручју општине Лајковац за период од 2018. до 2023, односно пет година. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука објављује се у службеном гласнику општине Лајковац и ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у истом гласнику. 

 

Члан 6. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи предшколских установа 

на територији општине Лајковац број: 06-57/11-II од 21.10.2011. године. 

                    

 

 

7. ПРИЛОЗИ 

Списак слика 

Слика 1. Тренд промене броја становника на нивоу општине Лајковац 

Слика 2. Подручја општине Лајковац 
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Списак табела 

Табела 1. Капацитети ПУ „Лептирић“ 

Табела 2. Капацитети издвојеног одељења у Јабучју 

Табела 3. Број деце и број група 

Табела 4. Узраст деце до три године 

Табела 5. Узраст деце од три до шест у по година 

Табела 6. Број деце који похађају четворосовни програм 

Табела 7. Приказ броја рођене деце и броја уписаних првака седам година касније ОШ 

„Динитрије Туцовић“ Јабучје 

 

**************************************** 
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На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, број: 88/2017), члана  2. и 4 . Уредбе о критеријумима за 

доношење акта о мрежи  јавних предшќолских  установа и акта о мрежи јавних  основних 

школа („Службени гласник РС“,број: 21/2018) и члана 39. тачка 6. Статута општине 

Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број:11/08), Скупштина општине 

Лајковац, на седници одржаној дана  21.03.2019. године, донела је: 

 
                                                                       ОДЛУКУ  О 

                                               МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА  

 

Члан 1. 

Одлуком о мрежи јавних основних школа утврђује се број и просторни распоред 

јавних основних школа на територији општине Лајковац ( у даљем тексту: мрежа школа). 

 

Члан 2. 

 

Просторни распоред  јавне основне школе је просторно подручје с којег се ученици 

уписују у јавну основну школу (у даљем тексту: школа), на основу пребивалишта, односно 

боравишта. 

 

Члан 3. 

Основно  образовање  и васпитање на територији општине Лајковац остварује се у 2 

основне матичне школе, 2 издвојена одељења за образовање ученика од I-VIII разреда и 10 

издвојених одељења за образовање ученика од I-IV разреда. 

 

Члан 4. 

Мрежу школа чине јавне основне школе које делатност основног образовања и 

васпитања обављају у седишту и ван седишта, организовањем издвојених одељења на 

територији општине Лајковац. 

Мрежу школа чине: 

- Основна школа „Миле Дубљевић“ са седиштем у Лајковцу за ученике од I-VIII 

разреда са издвојеним одељењима у Селу Лајковцу, Ћелијама, Марковој Цркви, 

Пепељевцу, Непричави, Врачевићу, Доњем Лајковцу и Ратковцу. Сва издвојена 

одељења су за образовање ученика од I-IV разреда. 

Издвојена одељења у Боговађи и Бајевцу су за образовање ученика од I-VIII 

разреда. 

- Основна школа „Димитрије Туцовић“ са седиштем у Јабучју за образовање ученика 

од I-VIII разреда са издвојеним одељењима у Скобаљу и Доњем Јабучју. Издвојена 

одељења су за образовање ученика од I-IV разреда. 

 

После завршеног четвртог разреда ученици из издвојених одељења у Селу 

Лајковцу, Ћелијама, Марковој Цркви, Пепељевцу и Ратковцу школовање од петог до осмог 

разреда настављају у ОШ „Миле Дубљевић“ са седиштем у Лајковцу. 

Ученици из издвојеног одељења у Непричави већином настављају школовање у 

ОШ „Миле Дубљевић“ са седиштем у Бајевцу. 
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Ученици из издвојеног одељења у Врачевићу и Доњем Лајковцу већином 

настављају школовање у ОШ „Миле Дубљевић“ са седиштем у Лајковцу.  

Ученици из издвојених одељења у Скобаљу и Доњем Јабучју школовање настављају 

у ОШ „Димитрије Туцовић“ са седиштем у Јабучју. 

 

Члан 5. 

Просторни распоред јавне основне матичне школе „Миле Дубљевић“ са седиштем у 

Лајковцу обухвата:  

- Град Лајковац, МЗ Село Лајковац, МЗ Ћелије, МЗ Маркова Црква, МЗ Пепељевац, 

МЗ Рубрибреза, МЗ Ратковац, МЗ Стрмово, МЗ Придворица, МЗ Словац. 

Јавне основне матичне школе „Миле Дубљевић“ са седиштем у Бајевцу обухвата: 

- МЗ Бајевац, МЗ Степање, МЗ Непричава. 

Јавне основне матичне школе „Миле Дубљевић“ са седиштем у Боговађи обухвата: 

- МЗ Врачевић, МЗ Доњи Лајковац. 

Јавне основне матичне школе „Димитрије Туцовић“ са седиштем у Јабучју обухвата: 

- МЗ Јабучје ( Дољи Крај, Горњи Крај, Шеринка, Гај, Старо Село, Виш), МЗ Скобаљ. 

 

Члан 6. 

Од 01.09.2018. године превоз ученика, који имају пребивалиште на територији 

општине Лајковац, обавља се градско-приградским превозом на териоторији општине који 

је уговорен Јавним уговором о поверавању обављања делатности градско-приградског 

превоза путника на територији општине Лајковац од 09.07.2018. 

 

Члан 6. 

Саставни део ове одлуке чини Елаборат о плану развоја мреже јавних основних 

школа са седиштем на територији општине Лајковац за период од 2018. до 2022. године, 

односно од 2022 до 2026.године. 

 

Члан 7. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи основних школа 

на територији  општине Лајковац  број: 06-57/11-II  од 21.10.2011. године и Одлука о 

измени и допуни Одлуке  о мрежи основних школа на територији општине Лајковац Број: 

06-18/12-II  од 14.03.2012. године. 

                                                        

Члан 6. 

Ова Одлука објављује се у Службеном гласнику општине Лајковац, по добијању 

сагласности Министарства  просвете, науке и технолошког развоја, а ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од  21.03.2019. године 

 

           СЕКРЕТАР        ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Горан  Илић,с.р.       Јованка Гомилановић,с.р. 

************************************** 
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1УВОД 

 

 

1.1. ПРАВНИ ОСНОВ 

 

 

Одлуком о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине Лајковац утврђује 

се број и просторни распоред јавних основних школа, њихова врста/делатност (редовне, музичке), 

као и постојање издвојених одељења ван седишта школа. 

Одлука је сачињена на основу важећих прописа који непосредно регулишу област образовања, као 

и поједине његове делове. 

- Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/17, 

27/18 (I)-др. закон и 27/18 (II)-др. закон; 

- Закон о предшколском образовању и васпитању („ Службени гласник РС“ број 18/10, 

101/17 И 113/17-др закон); 

- Закон о основном образовању и васпитању („ Службени гласник РС“број 55/13, 101/17 и 

27/18- др закон); 

- Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2020 године (Службени 

гласник РС“ број 107/12);  

- Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ број 

72/2009; 

- Правилник о критеријумума и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“број 36/15, 72/15); 

- Стручно упуство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим 

школама за школску 2017/2018 годину, Министарство просвете, науке и тенолошког 

развоја Републике Србије број.451-02-1859/2017-01 од 22.06.2017. године; 
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1.2. ИЗВОР ПОДАТАКА 

Податке потребне за израду елабората прикупили смо од: 

- Основне школе „Миле Дубљевић“ са седиштем у Лајковцу,  

- Основне школе „Димитрије Туцовић“ са седиштем у Јабучју,  

- Регионална привредна комора Ваљево, 

- Републичког завода за статистику Пописа становништва из 2011 годину и 

- других инстуција и извора. 

1.3. КРИТЕРИЈУМИ И ПРИНЦИПИ АКТА О МРЕЖИ  ОСНОВНИХ ШКОЛА 

Акт о мрежи јавних основних школа доноси Скупштина општине Лајковац  и он представља план  

којим се утврђује број и просторни распоред јавних основних школа које обављају делатност у 

свом седишту, ван седишта у другом објекту, организовањем издвојеног одељења установе, у 

складу са законом. Овај акт треба да уважи принципе једнаког права, доступности и ефикасности 

истовремено а све у складу са географским, демографским, културним, економским, еколошким и 

другим карактеристикама општине Лајковац. 

 Доступност као један од важних принципа, у овом контексту, се односи на могућност стицања 

редовног основног образовања уз примену удаљености школе од места становања и саобраћајну 

повезаност која не угрожава здарвље и сигурност ученика.  

Ефективност представља степен до кога су постигнути постављени циљеви, као и какав је однос 

између планираних и остварених ефеката а ефикасност се превасходно односи на рационалну и 

оптималну искоришћеност расположивих просторних и кадровских капацитета у јавним основним 

школама. 

Мрежа основних школа у складу са Уредбом о критеријумима за доношење акта о мрежи 

предшколских установа и акта о мрежи основних школа („Службени гласник РС“ број 21/18), мора 

бити рационална и планирана по принципу најмање једна основна школа у свакој јединици 

локалне самоуправе. Општина Лајковац одређује уписна подручја сваке школе како би се на 

равномеран  начин оптеретиле све постојеће школе и обезбедило да се школе равномерно развијају. 

Величина уписног подручја одређене школе одређена је просторним могућностима школе, 

демографским показатељима и саобраћајном повезаношћу појединих насеља.  

Статусни критеријум који се мора настоји поштовати односи се на величини школе и каже да се 

основна школа оснива као посебна установа ако има најмање 480 ученика или 16 одељења.  

Јавна основна школа може бити основана и за мање од 480 ученика у случају да на удаљености до 

2 км не постоји друга основна школа, као и уколико се у њој настава изводи  на језику и писму 

националне мањине и на српском језику. 

Приликом израде предлога мреже основних школа посебна пажња је поклањана специфичностима 

локалне традиције, национално мешовитих подручја и подручја насељених националним 

мањинама, како би се испоштовала њихова Уставом загарантованог права на образовање и 

васпитање на језику и писму националне мањине. 
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1.4. ОБАВЕЗЕ И ПОСТУПАК КОЈИ СПРОВОДЕ ЈЛС 

Ступањем на снагу Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских 

установа и акта о мрежи јавних основних школа, 27.03.2018. почели су да теку рокови за извршење 

обавезе јединица локалне самоуправе, који је прописан чланом 198. став 3. Закона о основама 

система образовања и васпитања. Општина Лајковац је у обавези да донесе акт о мрежи јавних 

основних школа на својој територији у року од годину дана од дана утврђивања критеријума. 

Крајњи рок за доношење акта је 27.03.2019.године. 

 

 

 

2. ПРОФИЛ ЈЛС 

2.1. ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Природне геоморфолошке и климатске погодности овог краја условиле су његово рано и трајно 

насељавање. У долинама река Колубаре и Љига насеља су основана по њиховом ободу или по 

пространим алувијалним терасама заталасалог залеђа колубарског горја. Простор који сада заузима 

Лајковац насељен је крајем 18. и почетком 19. века из Полимља, Потарја и Старог Влаха. 

 

Општина Лајковац се налази у Западној Србији, у средњем делу колубарске долине, на 44° и 30’ 

северне географске ширине и 20° и 15’ источне географске дужине. У равничарско-брежуљкастом 

крају, на надморској висини од 122 метра, има пријатну умерено-континенталну климу. У 

непосредној близини су ваздушне бање – Дивчибаре (45 км), висораван на планини Маљен, и Рајац 

(30км), испод Сувобора. Заузима површину од 186 км2 (од чега на пољопривредну површину 

отпада 13 891 ha а на шумску 2911ha). Центар општине је насеље Лајковац. Општина Лајковац се 

састоји од 19 насеља11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
11 Закон о територијалној организацији Републике Србије „Сл. Гласник 129/20007, 18/2016 и 47/2018) 
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2.2. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Варошица Лајковац је настала проласком првог воза легендарног „Ћире“ кроз ово место. Било је то 

1908. године када је Лајковац већ био одређен за 

железничку станицу узаног колосека Обреновац-

Лајковац. Лајковац је убрзо постао Југославија у малом  

јер је настањен железничарима са свих страна 

Југославије па је и имао католичку цркву за 

железничаре те вере. Са нестанком „Ћире“ Лајковцу су 

остале само успомене. У састав општине Лајковац 

поред варошице улазе и 19 насељерних места: варош 

Лајковац, Јабучје, Боговађа, Непричава, Врачевић, 

Доњи Лајковац, Лајковац (село), Рубрибреза, Маркова 

Црква, Придворица, Ратковац, Мали Борак, Скобаљ, 

Пепељевац, Словац, Степање, Стрмово, Бајевац и 

Ћелије. Седиште општине је у Лајковцу. 

 

 

Према подацима пописа из 2011. године у општини 

Лајковац живи 15.475 становника (14.85112 становника), од чега су 7.738 мушкарци (7.445 

мушкараца) и жене 7.737 (7.406 жена). Просечан број чланова домаћинства је 3,0313. На територији 

општине Лајковац забележен је  осетан пад броја становника у насељима Мали Борак и Скобаљ из 

разлога расељавања као последице ширења копа „Тамнава-Западно поље“. Према последњим 

подацима Виталне статистике из 2017 године густина насељености је 80 становника/km2, стопа 

живорођених је 8, стопа умрлих је 13, стопа природног прираштаја је -5 док је просечна старост 43 

године. Процена броја становништва за 2041.годину је 13.199. 

Према етничком саставу, на основу пописа из 2011. године, становништво општине чине 

припадници 5 нација, од чега су најбројнији: Срби – 92,93%; Бошњаци – 0,006%; Југословени – 

0,1%; Македонци – 0,08%; Муслимани – 0,01%; Немци – 0,01%. 

Без школске спреме према попису из 2011. године, преко 15 година старости, било је 560 лица (89 

мушкараца и 471 жена). Основно образовање има 3.029 становника (1396 мушкараца и 1633 жене), 

средње 5.787 (2.885 мушкараца и 2902 жена), више образовање имало је 1.211 лица (666 

мушкараца и 545 жена)  а 1679 становника ( 865мушкараца и 814 жена)  имало је високо 

образовање. За 120 становника ( 50 мушкараца и 70 жена ) није се могао утврдити ниво 

образовања.  

 

 

                                                 
12 Извор података у загради је из Виталне статистике, РЗС  
13 http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi_rezultati.pdf  

http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi_rezultati.pdf
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Слика 1 Тренд промене броја становника на нивоу општине Лајковац 

 

Приметно је да је на нивоу општине у периоду од 1948 до 1961 године број становника растао. Ово 

је период убрзане индустријализације и развоја који је довео до концентрисања већег броја 

становника и значајног ширења града. Од тада, број становника је у опадању.  

Према последњој информацији Републичког завода за статистику о становништву за општину 

Лајковац из 2017 година становништво општине Лајковац чини 0,21% укупне популације Србије. 

Слика 2 Подручја општине Лајковац 

 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

0─17

17%

18─64

64%

65+

19%



21.03.2019.                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                                    Број 2 

 

71 

 

Слика 3 Досељени и одсељени, 2015─201714 

 

2.3. СТАЊЕ ПРИВРЕДЕ И ПЕРСПЕКТИВА ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

Према подацима Регионалне привредне коморе Ваљево, индустријска производња Колубарског и 

Мачванског округа у периоду I-VII 2017. године већа је за 6,1%, у односу на исти месец 

2016.године, а остварена производња у односу на просек 2016. године већа је за 3,3%. На подручју 

ова два округа у посматраном периоду, тренд кретања индустријске производње бележи следеће 

структурне карактеристике:  

а) Посматрано по наменским групама, забележен је највећи раст у Енергетици 32,35 као и 

Интермедијарна производња 5,3%. Нетрајни производи за широку потрошњу 5,2%, и Капитални 

производи 2,8% 

 б) Посматрано по секторима, остварен је раст физичког обима производње у Рударству-39,8% док 

је у сектору Снабдевања електричном енергијом, гасом и паром остварен ниво производње мањи за 

20 % него у 2015.години. 

Прерађивачка индустрија је забележила приближно исти ниво производње, као у прошлој години. 

У рударству показатељи физичког обима производње су резултат повећања  производње, у 

секторима експлоатације резултат је био 39,8% а у сектору остало рударство  40,8% већа у односу 

на 2015. годину. Само код Експлоатације руда метала исказан је негативан тренд кретања - пад 11 

%.  Прерађивачка индустрија представља 80% укупне индустријске производње, била је на истом 

нивоу као посматрана 2015. година од укупно 20, остварен је раст у 16 подсектора а најзначајнији 

код: Производње машина -53%, Производње основних метала -33%, Производње од гуме и 

пластике - 17.5%. Производње основних фармацеутских производа и препарата - 10.9%, 

Производња текстила, моторних возила и приколица - 9%, Производња одевних предмета - 6,8%, 

Производња коже и предмета од коже - 6,3%, Производња намештаја - 5,7% и Производња 

                                                 
14 Унутрашње миграције, РЗС  Devinfo профили 
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прехрамбених производа - 4,1%. Повољан географски положај, саобраћајнице и близина пловних 

путева Саве и Дунава чине Лајковац идеалном тржишном нишом за мала и средња предузећа. 

Његов економски раст обележила је железница. Окупљала је људе из различитих места и 

различитих култура. Почетком ХХ века Лајковац се развијао “америчком“ брзином. Окосницу 

привреде сада чине природни ресурси, односно експлоатација угља и камена. Од укупног броја 

запослених становника значајан проценат је у Рударском басену „Колубара“. Према подацима 

Републичког завода за статистику у 2016. години на територи општине било је 3.528 регистрованих 

запослених. Према подацима Агенције за привредне регистре (септембар 2017), на територији 

општине Лајковац било је 63 активна привредна друштва и 356 предузетника. 

Када се говори о структури пољопривредних газдинстава може се рећи да на територији општине 

Лајковац доминирају релативно мала газдинства која углавном немају одређену специфичност. 

Најчешће чланови тих газдинстава остварују приходе и од других делатности, из радног односа, 

самосталних делатности или пензија из радног односа. Мали је број пољопривредних газдинстава 

којима је пољопривреда једина делатност. Највећи део газдинстава обрађује мање од 10 ха 

земљишта. Такође највећи проценат газдинстава на свом имању има мање од 10 условних грла 

стоке. Од укупног броја лица чланова пољопривредног газдинства 2533 лица су носиоци 

газдинства, док су 3.460 лица чланови породице и рођаци који на пољопривредним газдинствима 

обављају пољопривредну делатност. Можемо закључити да експлоатација угља може и мора 

знатније допринети развоју општине Лајковац. Поред рударства и пољопривреде велики значај има 

и грађевинарство. Ова делатност има дугу традицију, али и квалитетне сировине за производњу 

грађевинског материјала које постоје на територији општине Лајковац као што су креч, камен и 

песак. Просечна нето зарада у месецу децембру 2018. године износила је 61.480,0015 динара.    

У складу са визијом изнетом у Стратегији развоја16 општине Лајковац је модерна општина спремна 

да се интегрише у савремене европске токове са: развијеном привредом, туризмом и 

предузетништвом; изграђеном и модерном инфраструктуром; високим степеном енергетске 

ефикасности; очуваном животном средином; високим степеном запослености и без сиромаштва; 

ефикасном општинском администрацијом; очуваним културно-историјским наслеђем. 

Главне развојне снаге привреде општине су повољан географски положај, природни ресурси, 

постојање индустријских зона и културно-индустријско наслеђе. Снага саобраћајне 

инфраструктуре огледа се у разгранатој мрежи регионалних и локалних путева, железничком 

чворишту, постојећим инфраструктурним ресурсима и дефинисаном оквиру за инфраструктурни 

коридор. 

Као главне слабости привреде општине су уситњеност пољопривредних поседа, недостатак 

смештајних капацитета, недовољно разумевање економских законитости. Слабости саобраћајне 

инфраструктуре су недостатак искусног административног и стручног особља као и недостатак 

финансијских средтава. 

                                                 
15 Извор РЗС http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20190225-prosecne-zarade-po-zaposlenom-decembar-

2018/?s=2403  
16 http://www.lajkovac.org.rs/download/%D0%9A_Final_STRATEGIJA_Lajkovac.pdf  

http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20190225-prosecne-zarade-po-zaposlenom-decembar-2018/?s=2403
http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20190225-prosecne-zarade-po-zaposlenom-decembar-2018/?s=2403
http://www.lajkovac.org.rs/download/%D0%9A_Final_STRATEGIJA_Lajkovac.pdf


21.03.2019.                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                                    Број 2 

 

73 

 

Општина Лајковац је утврдила следеће стратешке циљеве: квалитетно и квантитетно унапређење 

саобраћајне инфраструктуре, успостављање модерне и ефикасне локалне самоуправе и достизање 

одрживог економског развоја. Општина Лајковац ће достићи одржив економски развој кроз: 

унапређење развоја пољопривреде и руралног развоја, унапређење туризма коришћењем локалних 

потенцијала и повећањем конкурентности локалне привреде. 

Приоритети у области заштите животне средине17, у наредним годинама су: опредељеност 

Општинске управе Лајковца за заштиту животне средине, постојање иницијативе од стручних 

служби Општинске управе, добра сарадња на нивоу општине, добра сарадња са надлежним 

Министарством и другим Републичким органима и организацијама, добра сарадња са стручним и 

научним организацијама и институцијама и цивилним сектором, постојање Буџетског фонда за 

заштиту животне средине, постојање политичке воље. 

2.4. ЛОКАЛНЕ ТРАДИЦИЈЕ И УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ, УМЕТНОСТИ И СПОРТА 

Општина Лајковац има све установе значајне за несметано функционисање локалне самоуправе, и 

то Општинске, Заједничке и Републичке институције. 

Општинске Заједничке Републичке 

Општинска управа Школе ПС Лајковац 

ЈУ Установа за спорт и 

омладину 
Дом здравља Републичке инспекције 

Градска библиотека Црвени крст Одељење прекршајног Суда 

ЈП ''Градска чистоћа''  Пошта 

КЦ ''Хаџи Рувим''  Управа за трезор 

Туристичка организација 

општине Лајковац 
 Пореска управа 

Предшколска установа 

''Лептирић'' 
 

Национална служба 

запошљавања,испостава 

Лајковац 

  
Служба за катастар 

непокретности 

  

Републички фонд за 

пензијско и инвалидско 

осигурање, испостава 

Лајковац 

                                                 
17 Програм заштите животне средине општине Лајковац (2015-2024) 
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Републички фонд за 

здравствено осигурање, 

испостава Лајковац 

   

 

Према Закону о основама система образовања и васпитања, образовно-васпитни рад остварује се 

на српском језику. Припадници ромске националне мањине и деца азиланата из Боговађе такође 

слушају наставу на српском језику. 

Културна збивања у општини непосредно се одвијају у организацији установе Културни центар 

„Хаџи Рувим“. Доступан је богат културни садржај, док се мањи број манифестација организује у 

сеоским насељима. Један од проблема у руралном подручју представљају објекти бивших домова 

културе који нису у функцији. Стога је посебан акценат на доступности културног садржаја ширим 

друштвеним масама. Општина Лајковац има свој празник а то је 16. септембар, дан када је 1908 

године први воз прошао кроз  Лајковац. Градска слава је Огњена Марија која је увек 30. јула. 

Обележава се свечаном литургијом, литијом градским улицама и резањем славског колача. 

3. УСТАНОВЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

На територији општине Лајковац постоје две основне школе, основна школа „Миле Дубљевић“ у 

Лајковцу и основна школа „Димитрије Туцовић“ у Јабучју. 

ОШ „Миле Дубљевић“ у свом саставу има три осморазредне школе: матичну школу у Лајковцу са 

667 ученика у школској 2017/18., у Боговађи са 77 ученика у школској 2017/18.  и Бајевцу са 64 

ученика у школској 2017/18. Остале школе су четвороразредне: Село Лајковац (20 ученика), Ћелије 

(13 ученика), Непричава (12 ученика), Маркова Црква (11 ученика), Пепељевац (22 ученика), 

Ратковац (11 ученика), Врачевић (11 ученика) и школа у Доњем Лајковцу је неподељена са 3 

ученика трећег разреда. У овој школи настава се одвија у школској згради са 21 учионицом, једним 

дигиталним кабинетом за извођење наставе информатике и рачунарства, једним мултимедијалним 

кабинетом, две библиотеке, канцеларијом за директора, помоћника директора, канцеларијама за 

стручне сараднике, секретара и ненаставно особље и холом. Укупна површина објекта је 2294 m2.   

Санитарни чвор је унутар објекта, а у згради се налази и тоалет за децу са посебним потребама. У 

школи постоји видео надзор. Укупна површина школског дворишта је 1,56 xa. У школском 

дворишту се налазе и два спортска терена за различите спортове. У матичној школи ради 12 

наставника у разредној настави, у предметној 3 стручна сарадника, помоћник директора и 

директор. Матична школа ради у две смене. Прва смена почиње у 7.30 h, а друга у 13.00 h и смене 

се мењају на недељу дана. У школи постоји централно грејање на чврсто гориво, а спољашња и 

унутрашња расвета је добро постављена. Проблем у матичној школи представља недостатак 

учионичког простора за организацију осталих облика васпитно образовног рада (секције, додатна 

настава, допунска настава) као и простора за организацију дечијих приредби и манифестација.  

Издвојено одељење у Ћелијама је као школа почела са радом 1931. године. У овој школској години 

је од првог до четвртог разреда  уписано укупно 13 ученика у два комбинована одељења. Настава 
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се одвија у две учионице. Постоји канцеларија за наставнике, хол и службени стан у оквиру 

објекта. Површина објекта без стана је 267 m2. Санитарни чвор има три кабине унутар објекта и у 

добром је стању. Постоји централно грејање на чврсто гориво. Спољашња и унутрашња расвета је 

добро изведена, али не постоји видео надзор. Површина школског дворишта је 0,54 ха  у коме се 

налази мало травнато игралиште. Школа се налази поред Ибарске магистрале и асфалтним путем 

је повезана са осталим местима у општини Лајковац. Наставу изводе два наставника, а рад се 

одвија само у преподневној смени. Ова школа је удаљена од матичне школе 6 кm. 

Издвојено одељење у Доњем Лајковцу је са радом почело 1957. године. У овој школској години је 

уписано 3 ученика од првог до четвртог разреда у једном комбинованом одељењу. У школи постоје 

две  учионице, а настава се одвија у једној и само у преподневној смени. Постоји и  канцеларија за 

наставнике, хол и службени стан у оквиру објекта. Површина објекта је 246 m2. Санитарни чвор 

има две кабине унутар објекта. Спољашња и унутрашња расвета је добро изведена, али не постоји 

видео надзор. Површина школског дворишта је 0,65 ха и поседује мало травнато игралиште. 

Наставу изводи један наставник. Ова школа је удаљена од матичне школе 19 km, а од најближег 

издвојеног одељења у Боговађи 6 km. 

Издвојено одељење у Врачевићу је са радом почело 1924. године. У овој школској години је 

уписано 11 ученика од првог до четвртог  разреда у два комбинована одељења. У школи постоје 

две учионице, а настава се одвија само у преподневној смени. Постоји и канцеларија за 

наставника, хол и службени стан у оквиру објекта. Површина објекта је 496 m2. Санитарни чвор 

има пет кабина унутар објекта. Спољашња и унутрашња расвета је добро изведена, али не постоји 

видео надзор. Површина школског дворишта је 0,34 ха и  и поседује асфалтно игралиште. Наставу 

изводи два наставника. Ова школа је удаљена од матичне школе 18 km, а од најближег издвојеног 

одељења у Доњем Лајковцу 6 km. 

Издвојено одељење у Пепељевцу је са радом почело 1931. године. У овој школској години је 

уписано 22 ученика од првог до четвртог разреда у два комбинована одељења. У школи постоје две 

учионице, а настава се одвија само у преподневној смени. Постоји и канцеларија за наставнике, 

хол и службени стан у оквиру објекта. Површина објекта је 261 m2. Санитарни чвор има три 

кабине унутар објекта. Спољашња и унутрашња расвета је добро изведена али не постоји видео 

надзор. Постоји и централно грејање а котларница се налази у помоћном објекту. Површина 

школског дворишта је 0,98 ха и поседује бетонско игралише. Наставу изводи два наставника. Ова 

школа је удаљена од матичне школе 6 km. 

Издвојено одељење у Ратковцу је са радом почело 1953. године. У овој школској години уписано је 

11 ученика од првог до четвртог разреда у два комбинована одељења. У школи постоје две 

учионице, а настава се одвија само у преподневној смени. Постоји и канцеларија за наставнике, 

хол, мала фискултурна сала. Површина објекта је 380 m2. Санитарни чвор има три кабине унутар 

објекта. Спољашња и унутрашња расвета је добро изведена али не постоји видео надзор. Постоји и 

централно грејање. Површина школског дворишта је 0,53 ха и поседује травнато игралиште. 

Наставу изводе два наставника. Ова школа је удаљена од матичне школе 12 km.  

Издвојено одељење у Марковој Цркви је са радом почело 1904. године. У овој школској години 

уписано је 11 ученика од првог до четвртог разреда у два комбинована одељења. У школи постоје 

две учионице а настава се одвија само у преподневној смени. Постоји и канцеларија за наставнике 
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и хол. Површина објекта је 228 m2. Санитарни чвор има три кабине унутар објекта. Нема видео 

надзора. Постоји и централно грејање а котларница се налази у помоћном објекту. Површина 

школског дворишта је 0,34 ха и поседује асфалтно игралиште. Наставу изводи два наставника. Ова 

школа је удаљена од матичне школе 11 km. Ово село се граничи са Општином Мионица и доста 

деце из села Вировац иде у школу у Маркву Цркву. 

Издвојено одељење у Непричави је са радом почело 1925. године. У овој школској години је 

уписано 12 ученика од првог до четвртог разреда у два комбинована одељења. Површина објекта је 

394 m2. Санитарни чвор има три кабине унутар објекта. Нема видео надзора. Постоји грејање на 

пећ на чврсто гориво. Површина школског дворишта је 0,16 ха и поседује бетонско игралиште. 

Наставу изводе два наставника. Ова школа је удаљена од матичне школе 6 km. 

Издвојено  одељење у Селу Лајковцу је са радом почело 1913. године. У овој школској години је 

уписано 20 ученика од првог до четвртог разреда у два комбинована одељења. У школи постоје две 

учионице а настава се одвија само у преподневној смени. Постоји и канцеларија за наставнике, хол 

и службени стан у оквиру објекта. Површина објекта је 307 m2. Санитарни чвор има две кабине 

унутар објекта. Нема видео надзора. Постоји грејање на пећи на чврсто гориво. Површина 

школског дворишта  је 0,32 ха и поседује бетонско игралиште. Наставу изводи два наставника. Ова 

школа је удаљена од матичне школе 3km. 

Издвојено одељење у Боговађи је са радом почело 1843. године. У овој школској години је уписано 

34 ученика од првог до четвртог разреда у два комбинована одељења и 39 ученика у предметној 

настави. У школи постоји 6 учионица и један дигитални кабинет а настава се одвија само у 

преподневној смени. Постоји и канцеларија за наставнике, хол, трпезарија и библиотека. 

Површина објекта је 674 m2 а површина старог објекта у којем је дигитална учионица и још једна 

учионица за спортске реквизите површине је 154 m2.  

Издвојено одељење у Бајевцу је са радом почело 1843. године. У овој школској години је уписано 

23 ученика од првог до четвртог разреда у два комбинована одељења и 41 ученик у предметној 

настави.  У школи постоји 6 учионица и један дигитални кабинет а настава се одвија само у 

преподневној смени. Постоји и канцеларија за наставнике, хол, трпезарија и библиотека. 

Површина објекта је 824 m2. Нема видео надзора. Постоји и централно грејање а котларница се 

налази у помоћном објекту. Површина школског дворишта је 1,88 ха и поседује асфалтно 

игралиште. Наставу изводи 19 наставника. Ова школа је удаљена од матичне школе 13 km. 

Почев од 2012. године  дошло је до преласка на инклузивни приступ у основном образовању тако 

да  специјална одељења више не егзистирају при ОШ већ сви ученици којима је потребна додатна 

брига и помоћ укључени су у образовање у складу са индивидуалним образовним плановима ( 

ИОП-1 и ИОП-2).  

Средње образовање на територији општине Лајковац чини Средња школа „17. септембар“ са 406 

ученика и профили машинске, електро и економске струке. Опремљеност школе је на солидном 

нивоу.  
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3.1. ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ НА РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА У ЈЛС 

Први подаци о писмености и школству на простору општине Лајковац односе се на манастир 

Боговађа. Давне 1567. године помињу се преписивачи књига у манастиру. Касније, више пута у 

XVII веку, а поготово у XVIII, помиње се школа свештеника у оквиру манастира Боговађа. За 

време Карловачког сабора 1726. године појавиле су се прве световне школе у Србији. Међу њима 

се помиње и школа у Боговађи. Пред Први српски устанак, 1796. године, у манастиру Боговађа 

основана је сликарска школа под управом Хаџи Рувима Ненадовића. Ту су се окупљали најбољи 

живописци, дрворезбари, графичари и каменоресци. Недалеко је била чувена библиотека Хаџи 

Рувима са неколико десетина књига и свезака, тако да је Боговађа била прави уметнички и 

културни центар. После погибије Хаџи Рувима школа је наставила рад под вођством Петра 

Николајевића Молера. Молеров рад наставља Јеремија Поповић из Бајевца члан докмирске 

сликарске заједнице. Школа наставља рад после Другог српског устанка у Милошевој Србији. У 

периоду владавине уставобранитеља школа постаје државна, издваја се из манастира. Ваљевско 

начелство 1843. године шаље извештај Попечитељству просвете, у коме се спомињу, државне 

школе у Боговађи, Степању (Бајевцу), Јабучју. Од тада, све време школа ради до Првог светског 

рата. У том периоду у њу су ишли ђаци из шеснаест околних села.  

Након Првог светског рата школа наставља са радом све до данас. Варошица Лајковац дуго није 

имала школу, него су ђаци похађали наставу у Јабучју, а после Првог светског рата у Селу 

Лајковцу. Прва школа у варошици Лајковац била је Женска стручна школа, основана 1932. године. 

У току 1935/36. године у варошици Лајковац радило је треће и четврто одељење Народне основне 

школе. Спајањем ова два одељења настаје Основна школа у варошици Лајковац, која почиње са 

радом школске 1936/37. године. Школу су похађали ученици из варошице Лајковац и села 

Рубрибреза. После Другог светског рата школа у Лајковцу школске 1946/47. године прераста у 

прогимназију и прелази на седмогодишње школовање, да би коначно постала осморазредна, 

школске 1952/53. године. Садашња школска зграда грађена је у периоду од 1960 до 1962. године. 

Настава у њој почела је у септембру 1962. године. ОШ „Миле Дубљевић“ у Лајковцу поред 

централне школе у свом саставу има десет физички издвојених одељења. Поред поменуте 

осморазредне школе у Боговађи, ту је још једна школа, у Бајевцу. 

Она је раније била у селу Степање и помиње се још у првој половини XIX века, тачније 1842. 

године. После школе у Боговађи, најстарија је на подручију лајковачке општине. Остала издвојена 

одељења су четворогодишња. У селу Маркова Црква школа је почела са радом давне 1904. године 

и обележила је стогодишњицу постојања. У Селу Лајковцу школа почиње са радом 1913. године, да 

би већ наредне била срушена у Колубарској бици, а поново наставља рад 1920. године. Данас ради 

као четвороразредна школа. Школа у селу Врачевић почела је са радом 1924. године. У селу 

Непричава школа ради од 1925. године, а у Ћелијама и Пепељевцу од 1931. године. Након Другог 

светског рата отворена је 1953. године школа у Ратковцу а 1957. године школа у Доњем Лајковцу. У 

послератном периоду школа носи име „Миле Дубљевић“. Реч је о Милораду-Милу Ђорђа 

Дубљевића рођеном 1908. у селу Тврдојевац општина Уб. 

3.2. ПРИКАЗ МРЕЖЕ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА 
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На територији општине Лајковац постоје две основне школе. Основна школа „Миле Дубљевић“ у 

Лајковцу са десет издвојених одељења са укупно 901 учеником и основна школа „Димитрије 

Туцовић“у Јабучју са укупно 277 ученика. 

Постојећа мрежа основних школа утврђена је одлуком  о Одлуком о мрежи основних школа на 

територији  општине Лајковац  број: 06-57/11-II  од 21.10.2011. године и Одлуком о измени и 

допуни Одлуке  о мрежи основних школа на територији општине Лајковац број: 06-18/12-II од 

14.03.2012. године. 

 

Табела 1. Преглед школа са бројем ученика и одељења у школској 2012/13 и 2017/18. години 

Назив 

школе 

Број 

ученика 

школска 

2012/13 

Број 

одељења 

школска 

2012/13 

Број 

ученика 

школска 

2017/18 

Број 

одељења 

школска 

2017/18 

Оптимални 

број 

одељења 

школска 

2017/18 

Испињеност 

критеријума 

броја 

ученика 

ОШ „Миле 

Дубљевић“ 
817 55 883 5518 17  

ОШ 

„Димитрије 

Туцовић“ 

273 14 282 17 10  

3.3. ПРОСТОРНИ РАСПОРЕД И УДАЉЕНОСТИ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

Просторни распоред школа: од централне школе у Лајковцу издвојена одељења су удаљена: Село 

Лајковац - 3 km, Ћелије - 6  km, Пепељевац - 6 km, Непричава - 6 km, Боговађа - 13 km, Маркова 

Црква - 11 km, Ратковац - 12 km, Бајевац - 13 km, Доњи Лајковац - 19 km, Врачевић - 18 km. У 

последњих неколико школских година нема значајног смањења броја ученика наше школе. 

3.4.  УПИСНА ПОДРУЧЈА ОСНОВНИХ ШКОЛА 

У ОШ „Миле Дубљевић“уписују се деца са пребивалишем у Општини Лајковац, затим из делова 

Јабучја која су територијално ближа школи у Лајковцу у односу на Јабучје, као и деца мигранти 

која се налазе у Центру за азил у Боговађи. 

Предлог матичних подручја јавних основних школа: 

Јавна основна матична школа „Миле Дубљевић“ са седиштем у Лајковцу обухвата:  

- Град Лајковац, МЗ Село Лајковац, МЗ Ћелије, МЗ Маркова Црква, МЗ Пепељевац, МЗ 

Рубрибреза, МЗ Ратковац, МЗ Стрмово, МЗ Придворица, МЗ Словац. 

Јавна основна матична школа „Миле Дубљевић“ са седиштем у Бајевцу обухвата: 

- МЗ Бајевац, МЗ Степање, МЗ Непричава. 

Јавна основна матична школа „Миле Дубљевић“ са седиштем у Боговађи обухвата: 

- МЗ Врачевић, МЗ Доњи Лајковац. 

Јавна основна матична школа „Димитрије Туцовић“ са седиштем у Јабучју обухвата: 

- МЗ Јабучје ( Дољи Крај, Горњи Крај, Шеринка, Гај, Старо Село, Виш), МЗ Скобаљ. 

                                                 
18 У овај број су укључена и одељења из сеоских подручја где је битан фактор у њиховом формирању 

просторна удаљеност измењђу школа 
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3.5. АНАЛИЗА КРЕТАЊА БРОЈА УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА, УКУПНОГ БРОЈА УЧЕНИКА И БРОЈА 

ОДЕЉЕЊА У ПРЕТХОДНЕ  ЧЕТИРИ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18) 

У ЦИЉУ АНАЛИЗЕ ТРЕНДА КРЕТАЊА БРОЈА УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА И УКУПНОГ БРОЈА УЧЕНИКА 

У ПРЕТХОДНЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ (2014/15 – 2017/18. ГОДИНЕ) ПРИКУПЉЕНИ СУ ОДГОВАРАЈУЋИ 

ПОДАЦИ И ПРИКАЗАНИ СУ У СЛЕДЕЋОЈ ТАБЕЛИ: 

Табела 2. Приказ броја ученика и броја одељења у тренутно важећој мрежи основних школа 

ОШ„Миле Дубљвић“ Број првака Број ученика Број одељења 

у школској  2014/15. 105 893 55 

у школској 2015/16. 120 909 55 

у школској 2016/17. 101 888 55 

у школској 2017/18. 120 883 55 

 

ОШ„Димитрије 

Туцовић“ 
Број првака Број ученика Број одељења 

у школској  2014/15. 37 285 16 

у школској 2015/16. 38 288 18 

у школској 2016/17. 30 282 18 

у школској 2017/18. 32 282 17 

 

Из наведене табеле евидентно је да је у протеклом четворогодишњем периоду дошло до смањења 

укупног броја ученика у ОШ „Димитрије Туцовић“ у Јабучју а самим тим и до смањења броја ђака 

који уписују први разред. Узрок томе је што ова школа углавном обухвата сеоска уписна подручја 

која су подложна миграцији становништва из села у град. ОШ „Миле Дубљевић“ у Лајковцу 

бележи благи раст ученика што се може довести у везу са пресељењем становништва из Скобаља. 

Такође, постоји негативан тренд код родитеља да децу из сеоских подручја уписују у школу у 

Лајковцу. Развој насеља у околини школе, повећана стамбена изградња и насељавање млађег 

становништва такође утичу на ово повећање. 

 

 

 

Табела 3. Приказ неколико индикатора везаних за основне школе у претходном периоду 
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Школска година 
Број 

ОШ 

Број 

одељења 

ОШ 

Број 

ученика 

ОШ 

Просечан 

број 

ученика у 

одељењу 

Број 

специјалних 

одељења 

Број 

ученика 

који се 

образују 

по ИОП 

1 и ИОП 

2 

Број 

одељења за 

образовање 

одраслих 

Број ученика 

у одељењима 

за 

образовање 

одраслих 

2012/13 2 69 1090 15,8 / 2 / / 

2013/14 2 69 1195 17,3 / 2 / / 

2014/15 2 71 1178 16,6 / 4 / / 

 

У школској 2018/19. години у потпуности је примењен инклузивни приступ у основном 

образовању тако да су сви ученици којима је потребна додатна брига и помоћ укључени у 

образовање у складу са индивидуалним образовним плановима (ИОП 1 и ИОП 2). У поменутој 

школској години 1 ученик похађа наставу по програму ИОП 1, 7 ученика по програму ИОП 2 док 

су 3 ученика у процедури. 

Основна школа „Димитрије Туцовић“ у Јабучју васпитно-образовном делатношћу покрива 

подручје месних заједница Јабучје, Мали Борак и Скобаљ. Настава се одвија у матичној школи у 

Јабучју и два издвојена одељења у Доњем Јабучју и Скобаљу. Матична школа у Јабучју је 

осморазредна основна школа коју похађају ученици од првог до осмог разреда са подручја месних 

заједница Јабучје, Скобаљ и Мали Борак као и један број ученика из месне заједнице Паљуви, која 

припада општини Уб. Школе у издвојеним одељењима у Доњем Јабучју и Скобаљу 

четвороразредне. Матична школа у Јабучју је почела са радом 1842. године када јој је припало 

истакнуто место у вршењу просветне и културне мисије. Након тога први новији објекат 

монтажног типа је саграђен 1961. године. Тренутно се активности одвијају у зиданом објекту 

површине 1500 m2 који је усељен у мају 2017. године. Наставне и ваннаставне активности се 

реализују у два циклуса. 

Табела 4 Први циклус I/IV 

 

 

Табела 5 Други циклус V/VIII 

Разред I II III IV 

Одељење 1 2 1 1 1 2 

Број ученика 

по одељењу 
17 16 27 24 17 18 

Бр.Ученика по 

разреду 
33 27 24 35 

Укупно 

ученика I/IV 
119 
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Укупно ученика  I+II= 119+138=257 

Укупно одељења: 6+8=14 

Површина школске зграде је 1500 m2  а школског земљишта 1.66,69 ха. Школаска зграда има 

приземље и спрат. Санитарни чвор је унутар објекта у приземљу и на спрату. Постоји и 

канцеларијски простор који чини по једна канцеларија за директора, секретара, рачуноводство, 

стручног сарадника и канцеларија за наставнике. Школска зграда је зидана са централним 

грејањем на угаљ. Водом се снабдева из сеоског водовода. Намештај је у добром стању. Кабинетска 

настава се изоди из информатике. Има видео надзор. Јабучје је једно од највећих села у Србији 

површине 48 км2. Окупља ученике из удаљених засеока: Гај 4 km, Доње Јабучје 7 km, Шеринка 3 

km, Виш 6 km, Горњи крај 3 km, Старо село 2 km, Дубрава 5 km. Укупан број становника у месној 

заједници Јаучје, према резултатима пописа становништва у Србији 2011. године је 3.087. У школи 

је обезбеђено једнако право и доступност образовања свој деци. Школа организује редован превоз 

свим ученицима. Афирмативним мерама (бесплатна кухиња, школски прибор) обезбеђена је 

доступност образовања деце из друштвено осетљивих група. 

Од укупног броја уписаних ученика 78 ученика су ученици ромске популације. Постојећа мрежа је 

оптимална јер задовољава потребе  свих ученика. Старосно је посебна установа, има 277 ученика, 

и удаљена је од суседних школа више од 4 km и то од основне школе  у  Лајковцу 8 km, од основне 

школе у Радљеву 10 km и од основне школе у Убу 12 km. Школа је одељења формирала у складу са 

позитивним законским прописима уз сагласност надлежне школске управе. Средњорочни план 

оптимизације мреже основне школе указује да ће због исељења становништва из насеља Скобаљ 

услед проширења рударског басена Колубара доћи до миграције становништва и ученика ка 

Јабучју а ученици ће се усмерити ка школи у Јабучју. Специфичност Јабучја је величина територије 

коју обухвата и велики број разуђених засеока од центра села као и суживот људи различитих 

култура (Срби, Роми). Услед велике удаљености појединих засеока села Јабучја од Лајковца, школа 

и предшколска установа су често једини носиоци културног живота. 

Разред V VI VII VIII 

Одељење 1 2 1 2 1 2 1 2 

Бр.Ученика 

по одељењу 
18 19 15 17 16 17 19 17 

Бр.ученика 

по разреду 
37 32 33 36 

Укупно 

ученика 

V/VIII 

138 
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Издвојено одељење у Доњем Јабучју је четвороразредна, у шк.2018/19 са два комбинована 

одељења у коју је уписано 14 ученика. Настава је организована у оквиру два одељења. Број 

наставника  који изводе наставу – 2. 

Табела 6 Школа у Доњем Јабучју 

 

Површина школског објекта са станом за учитеља је 220 m2 а површина школског земљишта 1,00 

ха. У објекту се налазе две учионице, хол и канцеларија за наставнике. Санитарни чвор је унутар 

објекта са 4 кабине. Школско двориште је једним делом бетонирано а другим травнато са 

спортским тереном. Школа у Доњем Јабучју је од матичне школе у Јабучју удаљена 4 km.  

У Доњем Јабучју налази се ромско насеље Требеж. Школска зграда је 2004. године потпуно 

реновирана, има сопствени извор воде-бунар. Грејање је на пећи на угаљ. Техничка опремљеност је 

добра. 

Издвојено одељење у Скобаљу је четвороразредна школа у шк. 2018/19 неподељена школа у коју 

је уписано 6 ученика. Настава је организована у оквиру једног одељења. Број наставника који 

изводи наставу - 1. 

Табела 7 Школа у Скобаљу 

Разред 1 2 3 4 

Број ученика 3 1 1 1 

Укупно ученика 6 

 

Површина школског објекта са станом за учитеља је 200 m2 а површина школског земљишта 0,30 

ха. У објекту се налазе две учионице, хол и канцеларија за наставнике. Санитарни чвор је унутар 

објекта и са 4 кабине. Школско двориште је делом бетонирано, делом травнато са спортским 

тереном. 

Насеље Скобаљ удаљено је 8 km од матичне школе у Јабучју. Школска зграда је у добром стању, 

има сопствени извор воде-бунар. Грејање је на пећи на угаљ. Техничка опремљеност је добра. На 

читавом подручју обезбеђен је организован превоз ученика. У односу на претходну мрежу 

основних школа на територији општине Лајковац дошло је до статусне промене односно до 

укидања једног издвојеног одељења у Малом Борку. До ове статусне промене дошло је из разлога 

исељења становништва из месне заједнице Мали Борак, услед проширења површинског копа 

Тамнава - Западно поље ЈПРБ Колубара чиме су се стекли услови да услед недостатка ученика и 

рушењем школе у Малом Борку да се и укине ово издвојено одељење. Укупан број становника у 

Разред 1 2 3 4 

Број ученика 2 4 5 3 

Укупно ученика 14 
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месној заједници Скобаљ, према првим резултатима пописа становништва у Србији 2011. године је 

177. Основна школа „Димитрије Туцовић“ у Јабучју има мање од 400 ученика али се налази на 

удаљености већој од 2 km  од основне школе „Миле Дубљевић“ у Лајковцу. 

Табела 8 ОШ „Димитрије Туцовић“ 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

270 285 288 282 282 277 

 

Из наведене табеле евиденто је да у протеклом шестогодишњем периоду забележен најпре пораст 

броја ученика у овој школи, и то 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016, а затим долази  до благог 

смањења броја ученика. Ако посматрамо просечан број ученика у наведеном периоду он се креће 

око 280 ученика што  није довољно али не и забрињавајуће. 

3.6. ПРОСТОРНИ И КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“ 

Година изградње матичне школе у Лајковцу је 1962. године, Маркова Црква 1960. године, Врачевић 

1954. године, Село Лајковац 1950. године, Непричава 1925. године,  Ратковац 2008. године-

доградња/реновирање, Пепељевац 1931. године, Ћелије 1931. године, Боговађа 1980. године, 

Бајевац 1961. године, Доњи Лајковац 1957 године. 
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 Школске зграде Учионице Библиотека-

медијатека 

радионица Фискултурна 

сала 

Школска 

кухиња 

Школски простор који школе 

не користе 

 број површи

на у m2 

број површи

на у m2 

број површина 

у m2 

број површина 

у m2 

број површин

а у m2 

број површин

а у m2 

број 

зграда 

број 

простор

ија 

површи

на у m2 

Укупно за 

школу 
12 7469 48 3023 4 122 2 120 0 0 11 373 1 3 124 

Свега у 

седишту 

школе-

матичне 

школе 

1 3238 20 1833 1 38 1 80   1 20    

Укупно у 

издвојеним 

одељењима 

11 4231 30 1790 3 84 1 40 0 0 10 353 1 3 124 

Боговађа 2 828 8 462 1 30 1 40   1 96    

Бајевац 1 824 6 336 1 30     1 124 1 3 124 

Село 

Лајковац 
1 307 2 145       1 15    

Ћелије 1 267 2 102       1 15    

Маркова 

Црква 
1 228 2 104       1 15    

Пепељевац 1 261 2 102       1 15    

Непричава 1 394 2 112       1 16    

Врачевић 1 496 2 183 1 24     1 27    

Доњи 

Лајковац 
1 246 2 104       1 15    

Ратковац 1 470 2 140     1 90 1 15    
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Број запослених у 2017/18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Разлика између наставника и професора је по спепену стучне спреме. Наставник је ВШС а професор је ВСС 

НАСТАВА 

Наставник19 8 10 

Професор 23 41 

Свега 31 51 

ВАННАСТАВА 

Директор 1 

Помоћник 1 

Секретар 1 

Рачуновођа 3 

Библиотека 1 

Стручни сарадник 3 

Свега 10 

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ 

Уређење простора 20 

Домар-ложач-кувар 6 

Свега 26 

Укупно 118 
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3.7. ПРОСТОРНИ И КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“ 

 

 Школске зграде Учионице Библиотека-

медијатека 

радионица Фискултурна 

сала 

Школска 

кухиња 

Школски простор који школе 

не користе 

 број површи

на у m2 

број површи

на у m2 

број површина 

у m2 

број површина 

у m2 

број површин

а у m2 

број површин

а у m2 

број 

зграда 

број 

простор

ија 

површи

на у m2 

Укупно за 

школу 
3 1920 13 723       1 40 1 9 900 

Свега у 

седишту 

школе-

матичне 

школе 

1 1500 9 513       1 40 1 9 900 

Укупно у 

издвојеним 

одељењима 

2 420 4 210            

Скобаљ 1 200 2 100            

Доњи 

Лајковац 
1 220 2 110            
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Број запослених у 2017/18  

НАСТАВА 

Наставник 4 

Професор 26 

Свега 30 

ВАННАСТАВА 

Директор 1 

Секретар 1 

Рачуновођа 1 

Библиотека 1 

Стручни сарадник 2 

Свега 6 

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ 

Уређење простора 5 

Домар-ложач-кувар 2 

Свега 7 

Укупно 43 
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4. ПЛАН РАЗВОЈА МРЕЖЕ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

Постојећа мрежа школа задовољава пре свега потребе ученика чиме се омогућава једнако право и 

доступност образовања, потпун обухват деце и ученика одговарајућег узраста за стицање основног 

образовања и васпитања. Задовољен је и критеријум ефикасности из разлога што се образовно 

васпитни циљеви спроводе уз оптимално коришћење постојећих ресурса. На овај начин 

задовољена је и рационалност мреже из разлога што би географске специфичности и величина 

терена односно насеља, међусобне удаљености и саобраћајне повезаности насељених места, на 

сваки други начин организовања наставе тј. евентуалног припајања појединих издвојених 

одељења, довели до великих трошкова за оганизацију превоза ученика и безразложно дуга 

путовања од куће до школе. На тај начин би се умањила доступност образовања деци под истим 

условима са осталим ученицима. 

4.1. БРОЈ РОЂЕНЕ ДЕЦЕ И БРОЈ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА 

У табели 6 приказани су подаци о кретању броја деце рођене на територији општине Лајковац у 

претходном периоду и кретању броја ученика који уписују први разред ОШ. Анализиран је период 

од 1998. године до 2017. године, у вези са бројем рођене деце и период од школске 2005/2006. до 

2017/2018. године у вези броја ученика првог разреда ОШ са прогнозом броја првака до школске 

2024/25. године. 

Табела 9 Приказ броја рођене деце и броја уписаних првака седам година касније ОШ 

„Димитрије Туцовић“ Јабучје 

Календарска 

година 

Укупан број 

рођене деце20 

Полазак у школу- 

седам година 

касније, школска 

година 

Број уписаних 

првака седам 

година касније-

ОШ „Димитрије 

Туцовић“ 

Број уписаних 

првака седам 

година 

касније-ОШ 

„Миле 

Дубљевић“ 

1998 167 2005/06 42 125 

1999 154 2006/07 27 121 

2000 141 2007/08 39 117 

2001 170 2008/09 30 126 

2002 122 2009/10 35 114 

2003 190 2010/11 41 135 

2004 143 2011/12 34 125 

2005 133 2012/13 31 117 

2006 137 2013/14 36 116 

2007 146 2014/15 37 105 

2008 138 2015/16 38 120 

2009 130 2016/17 30 101 

2010 140 2017/18 32 120 

2011 119 2018/19 38 111 

2012 128 2019/20 30-прогноза 124-прогноза 

                                                 
20 Природно кретање становништва, Лајковац. РЗС ДЕВИНФО Статистика 
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2013 108 2020/21 28-прогноза 126-прогноза 

2014 112 2021/22 24-прогноза 125-прогноза 

2015 136 2022/23 25-прогноза 127-прогноза 

2016 126 2023/24 26-прогноза 130-прогноза 

2017 122 2024/25 23-прогноза 130-прогноза 

5. ЗАКЉУЧАК 

Основна школа „Миле Дубљевић“ у Лајковцу има 901 ученика. У ову школу уписују се деца са 

пребивалиштем у општини Лајковац, затим из делова Јабучја која су територијално ближа школи у 

Лајковцу у односу на Јабучје, као и деца мигранти која се налазе у Центру за азил у Боговађи. 

Основна школа „Димитрије Туцовић“ у Јабучју има 277 ученика и налази се на удаљености већој 

од 2 км од основне школе „Миле Дубљевић“у Лајковцу. На територији општине Лајковац не 

постоји породилиште па се деца са овог подручја најчешће рађају у породилиштима у Београду, 

Лазаревцу и Ваљеву тако да се не може доћи до тачног броја рођене деце чији родитељи имају 

пребивалиште на територији општине Лајковац.  

5.1. РАЗВОЈ МРЕЖЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА У НАРЕДНИХ ОСАМ ГОДИНА 

У току су радови на адаптацији, санацији и инвестиционом одржавању објекта Основне школе 

„Миле Дубљевић“ у Бајевцу, као и изградња школске спортске хале у Јабучју а планиран је 

завршетак радова на ОШ Миле Дубљевић – амфитеатар. Пројекти имају за циљ побољшање 

услова смештаја ђака у школским објектима и финансира их Канцеларија за управање јавним 

улагањима у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у 

обасти образовања, здравства и социјалне заштите. Ови пројекти су обухваћени Планом јавних 

инвестиција општине Лајковац за период 2019-2021. Такође се планира увођење парног грејања у 

школама у Селу Лајковац, Врачевићу и Непричави; уређење партера у Ратковцу; санација крова, 

замена столарије и стављање фасаде у Боговађи; ограда у школи у Врачевићу и стављање фасаде 

на школу у Доњем Лајковцу. На овај начин се континуирано ради на модернизацији сеоских школа 

и стварању једнаких услова за све ученике на територији општине Лајковац. Улажу се напори у 

смањењу тренда код родитеља на сеоским подручјима да своју децу уписују у матичну школу у 

Лајковцу. Као разлози се наводе предност превоза јер користе превоз родитеља који иду на посао и 

гравитирају ка Лајковцу; као и бољи услови образовања и већи колектив у Лајковцу. 

У основној школи у Боговађи врши се инклузија миграната. Настава се обавља на српском језику 

уз постојање преводиоца за арапски језик како би се што лакше деца миграната уклопила у систем.  

По пројекту МАДАД 2 - Подршка Европске уније Србији у управљању миграцијама, школи 

је донирана столарија, ТВ-и, лап топови и друга наставна и дидактичка средства потребна са 

рад са децом. Од фондације Ана и Владе Дивац добијене су табле, полице за библиотеку, 

рачунари и уређено је школско двориште.  

На основу свих релевантних параметара, одговорно и доследно радиће се на планирању даљег 

развоја мреже јавних основних школа које ће омогућити једнако право и доступност образовања и 

васпитања свој деци и ученицима без дискриминације уз потпуни обухват деце и ученика 

одговарајућег узраста за стицање основног образовања у складу са географским, демографским, 

културним и другим карактеристикама општине Лајковац.  
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Мора се имати у виду урбанизованост и насељеност појединих градских и приградских подручја, 

као што је изградња Војног круга у Лајковцу у ком се планира пресељење већине становника из 

Скобаља а део становништва Скобаља се пресељава у Јабучје.  Због тога је оправдано очекивати да 

ће поједини делови града у односу на садашњи распоред и структуру становништва бити 

измењени што ће имати утицај на број деце стасале за упис у први разред основних школа, као и за 

више разреде па тиме и евентуалну потребу за проширењем капацитета односно реновирањем 

појединих објеката ОШ „Димитрије Туцовић“ у Јабучју и ОШ „Миле Дубљевић“. 

Нема наговештаја да ће бити изградња нових школа у наредном осмогодишњем периоду. Треба 

стварати услове за задржавање становниства у сеоским срединама посебно у породицама које су 

опредељене за пољопривреду као основно занимање. Потребно је додатно саобраћајно и 

инфраструктурно унапређење живота у овим срединама. У општини Лајковац постоји негативна 

стопа природног прираштаја21 чије последице ће се посебно осетити у школама на сеоским 

подручјима.  

У циљу обезбеђивања доступности основног образовања за особе са сметњама у развоју, поред 

општих услова, морају се осигурати и посебни услови, као што су: обезбеђивање превоза када су 

школе на већој удаљености, физичка доступност простора односно приступачност у којима се 

одвија васпитно-образовни рад, обезбеђивање техничких помагала, могућност коришћења 

адаптираних информационо-комуникативних средстава и учења на даљину, помоћ персоналног 

асистента и сл.  

Активно ће се пратити упис ученика у први разред ОШ и прелазак у пети разред на нивоу 

школе/града. Ангажовањем надлежних органа радиће се на превенцији осипања и решавању 

конкретних случајева прекидања школовања. Потребно је системско праћење која су деца изван 

образовног система и обезбеђивање додатне образовне и социјалне подршке увек када је то 

потребно и правовремено што је нарочито важан фактор. 

У наредном периоду активно ће се пратити и развојни програми и пројекти везани за основно 

образовање на нивоу државе, континуирано анализирати друштвено економска и демографска 

кретања на територији општине Лајковац. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21Према Виталној статистици РЗС стопа природног прираштаја за становништво општине Лајковац је -5 
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На основу чл. 20. ст.1. тачка 15)  и чл. 32. ст. 1.  тач. 6) Закона о локалној самоуправи (,,Сл. 

гласник Републике Србије“, бр.129/07, 83/14 и101/16)  и чл. 39. ст.1. тач.6) Статута општине 

Лајковац (,,Сл. гласник општине Лајковац“, бр. 11/2008), Скупштина општине Лајковац, на 

седници одржаној 21.03.2019. године, донела је 

 

          ОДЛУКУ 

         О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА 

 ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА 

 

       Члан 1. 

 

 Овом Одлуком прописује се  поступак и начин решавања захтева грађана за накнаду штете 

претрпљене услед уједа паса луталица на територији Општине Лајковац. 

 

       Члан 2. 

 

 Пас луталица, у смислу одредаба ове Одлуке, је пас који нема дом или који се налази изван 

њега и лишен је бриге и неге власника, односно држаоца и коју је он свесно напустио. 

 Оштећени, у смислу одредаба ове Одлуке,  је грађанин кога је ујео пас луталица, односно 

лице коме је пас луталица повредио или усмртио домаћу животињу (овце, козе, живину и сл.). 

 

       Члан 3. 

 

 Оштећени подноси писану пријаву о насталом уједу ( у даљем  тексту: штетни догађај), 

након уједа или напада од стране пса луталице Служби надлежној за инспекцијске послове – 

комуналној инспекцији на Обрасцу бр.1. који је саставни део ове Одлуке. 

 

       Члан 4. 

 

 Писана пријава из чл. 3. ове Одлуке садржи следеће податке: 

-име и презиме оштећеног 

-адресу становања 

-место, датум  и час када је наступио штетни догађај 

- кратак опис чињеничног стања (одн. како је дошло до штетног догађаја) 

 Ради утврђивања даљих чињеница везаних за штетни догађај, оштећени, заједно са 

комуналним инспектором, излази на место штетног догађаја и фотографише пса луталицу и 

повређене, односно, усмрћене домаће животиње, уколико је исто могуће. 

 

       Члан 5. 

 

 Комунални инспектор је обавезан да, у сарадњи са надлежном службом Зоохигијене, 

организује предузимање корака у циљу идентификације и хватања пса луталице. 

 

       Члан 6. 

 

 Оштећени кога је ујео пас луталица је у обавези да се одмах по наступању штетног догађаја 

јави у здравствену установу примарне здравствене заштите (одн. надлежни Дом здравља). 

 Оштећени коме је повређена или усмрћена домаћа животиња је у обавези да се одмах по 

настанку штетног догађаја, јави надлежном ветеринару, ради утврђивања насталих повреда или 

смрти домаће животиње. 
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       Члан 7. 

 

 Надлежна Служба за инспекцијске послове дужна је да, након пријаве оштећеног, сачини 

записник о штетном догађају и примерак истог достави, односно, уручи оштећеном. 

 

       Члан 8. 

 

 Оштећени може да поднесе захтев за накнаду штете настале услед штетног догађаја на 

Обрасцу бр.2., који је саставни део ове Одлуке. 

 

       Члан 9. 

 

 Захтев из члана 8. ове Одлуке подноси се Комисији за утврђивање основа и висине накнаде 

штете настале услед уједа паса луталица ( у даљем тексту: Комисија) након штетног догађаја и 

исти мора да садржи: веран опис  самог догађаја и његову локацију, опис пса, а уколико је могуће- 

и фотографију пса, ближи опис претпрљених повреда, фотографију повређеног, односно повређене 

особе, односно повређене или усмрћене домаће животиње, све потребне податке о непосредним 

сведоцима догађаја, као и предлог висине износа накнаде која се потражује, адресу и контакт 

телефон и број текућег рачуна оштећеног. 

 

       Члан 10. 

 

 Уз захтев се подноси следећа документација: 

1. фотокопија личне карте оштећеног 

2. записник сачињен од стране Службе за инспекцијске послове 

3. комплетна медицинска документација која се односи на повреду ( у оригиналу) – извештај 

лекара примарне здравствене заштите (надлежног Дома здравља), извештај лекара специјалисте-

инфектолога или другог лекара специјалисте,у зависности од врсте повреде, односно, извештај 

надлежног ветеринара, уколико је повређена, односно усмрћена домаћа животиња 

4. фотокопија картице текућег рачуна оштећеног 

5. други докази који могу бити од значаја за решавање захтева (фотографије места уједа, 

фотографије повређених, односно усмрћених домаћих животиња и сл.) 

 

       Члан 11. 

 

 Комисију из члана 9. ове Одлуке образује Скупштина општине Лајковац, а коју чине: 

- један одборник Скупштине општине Лајковац – председник Комисије 

- један доктор ветеринарске медицине 

- један здравствени радник- доктор медицине 

- представник Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и 

Осечина ( у даљем тексту: Правобранилаштво) 

- један запослени Општинске управе из Одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове 

 Комисија може ангажовати вештака одговарајуће специјалности у циљу што потпунијег 

сагледавања захтева оштећеног. 

 У току свог рада, у циљу прибављања додатних информација и утврђивања релевантних  

чињеница, Комисија може позвати оштећено лице, узимати изјаве од сведока догађаја, 

консултовати се са надлежним органима и установама и слично. 

 Стручне и администативне послове за потребе Комисије обавља Одељење за комунално-

стамбене и грађевинске послове Општинске управе општине Лајковац. 
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       Члан 12. 

 

 Комисија, по разматрању примљеног захтева, сачињава акт о предложеној висини накнаде 

штете и исти доставља оштећеном. 

 Након добијене сагласности од  оштећеног на предложену висину накнаде штете, Комисија 

сачињава предлог акта који садржи износ накнаде штете, предлог Правобранилаштву за закључење 

вансудског поравнања и образложење и исти доставља Председнику Општине. 

 По предлогу Комисије из става 2. овог члана, Председник Општине доноси акт којим се 

утврђује висина накнаде штете. 

 Акт Председника Општине из става 3. овог члана, са комплетним списима, Комисија 

доставља Правобранилаштву. 

  

      Члан 13. 

 

 Правобранилаштво је дужно да у року од 10 дана, сачини предлог вансудског поравнања и 

врати Комисији, са комплетним списима, ради потписивања од стране оштећеног. 

 Примерак потписаног поравнања, Комисија одмах доставља Правобранилаштву и 

Одељењу за буџет и финасије Општинске управе општине Лајковац. 

  

       Члан 14. 

 

 Уколико је предлог Комисије за накнаду штете већи од 40.000,00 динара, Комисија је дужна  

да прибави сагласност Општинског већа Општине Лајковац. 

 

       Члан 15. 

 

 Служба за инспекцијске послове је у обавези да води евиденцију о поднетим пријавама и 

да, по потреби, сачињава извештај. 

 

       Члан 16. 

 

 Захтеви оштећених поднети пре ступања на снагу ове Одлуке, решаваће се по одредбама 

ове Одлуке. 

       Члан 17. 

 

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

општине Лајковац“. 

    

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од 21.03.2019. године. 

 

 

 СЕКРЕТАР                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

       Горан Илић,с.р.               Јованка Гомилановић,с.р. 

        

 

                           

****************************************** 
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 На основу чл.20.ст.1.тач.15) и чл. 32.ст.1.тач.6) Закона о локалној самоуправи (,,Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07,83/14 и 101/16), чл. 39. ст.1. тач.6) Статута општине Лајковац (,,Сл. гласник 

општине Лајковац“ бр. 11/08) и чл. 11. Одлуке о поступку и начину решавања захтева грађана за 

накнаду штете настале услед уједа паса луталица, Скупштина општине Лајковац, на седници 

одржаној дана 21.03.2019.године, донела је 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВА И ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ 

НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед 

уједа паса луталица ( у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 

 

1. Загорка Шалипур, председник 

2.  Малиша Максимовић, члан 

3. др Боривоје Пурић, члан 

4. Ана Мештеровић, представник ЗЈП Ваљево члан и 

5. Бојан Петровић, члан 

 

 II Задатак Комисије је, да по примљеном захтеву оштећеног ( Образац 1. и 2.), исти 

размотри, те сачини акт о предложеној висини накнаде штете и исти достави оштећеном. 

 Након добијене сагласности од оштећеног на предложену висину накнаде штете, Комисија 

сачињава предлог акта, који садржи износ накнаде штете, предлог Правобранилаштву за 

закључење вансудског поравнања и образложење и исти доставља Председнику Општине, који по 

предлогу Комисије, доноси акт којим се утврђује висина накнаде штете, а који Комисија, са 

комплетним списима, доставља Правобранилаштву. 

 Правобранилаштво је дужно да у року од 10 дана, сачини предлог вансудског поравнања и 

врати Комисији са комплетним списима, ради потписивања од стране оштећеног. 

 Примерак потписаног поравнања, Комисија одмах доставља Правобранилаштву и 

Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 

 Уколико је предлог Комисије за накнаду штете већи од 40.000,00 динара, Комисија је дужна 

да прибави сагласност Општинског већа општине Лајковац. 

 

 III За присуство и рад на седницама Комисије, члановима Комисије из тачке I овог Решења, 

утврђује се накнада по седници у висини од 6% просечне месечне бруто зараде по запосленом у 

привреди Републике, према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику. 

 IV Решење ступа на снагу даном доношења. 

             V Решење доставити именованима из тачке I овог Решења, Одељењу за буџет и финансије, 

Одељењу  за комунално-стамбене и грађевинске послове и Служби за инспекцијске послове 

Општинске управе општине Лајковац. 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од 21.03..2019. године. 

 

 СЕКРЕТАР                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

       Горан Илић,с.р.               Јованка Гомилановић,с.р. 

 ******************************************     
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Општина Лајковац 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И 

РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ 

ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА 

НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА  СА АНАЛИЗОМ 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА СА ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА ЗА 

ОТКЛАЊАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА У ПОСЛОВАЊУ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ  ОПШТИНА 

ЛАЈКОВАЦ  

За период од 01.01. до 31.12.2018. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лајковац, 15.03. 2019. године  



21.03.2019.                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                                    Број 2 

 

100 

 

 

  I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Назив јединице локалне самоуправе:  општина Лајковац 

Контакт подаци: Омладински трг 1,  

14224 Лајковац ,  

Тел: 014/3433-109,  

Фах: 014/3433-332 

 

 

 

 

 

II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНE 

САМОУПРАВE: 

 

1. ЈП „Градска чистоћа“Лајковац 
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III АНАЛИЗА И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ 

ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА И ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ 

ПОРЕМЕЋАЈА У ПОСЛОВАЊУ - ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА  

 

1. Назив предузећа: ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац 

Седиште: Лајковац 

Претежна делатност: Комунална делатност 

Матични број: 17369326 

Програм пословања:  Годишњи  Програм пословања предузећа за 2018. годину са 

Програмом коришћења субвенција за 2018. годину усвојен је 26.12.2017. године на 

седници Скупштине општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број: 

11/2017). Прва измена Програма пословања   Програма  пословања са  изменама 

Програма коришћења субвенција ЈП ''Градска  чистоћа'' за  2018.  годину са  

пречишћеним текстом Програма пословања ЈП ''Градска чистоћа''за 2018. годину 

усвојена је 19.06.2018. године („Службени гласник општине Лајковац“, број: 6/2018). 

Друге  измене  Програма  пословања са  изменама Програма коришћења субвенција ЈП 

''Градска  чистоћа'' за  2018.  годину са  пречишћеним текстом Програма пословања 

ЈП ''Градска чистоћа''за 2017. годину усвојене су од стране Скупштине општине 

Лајковац 19.11.2018. године („Службени гласник општине Лајковац“, број: 14/2018).  

 

Анализа и образложење пословања 

ПРИХОДИ/РАСХОДИ 

   

   

у 000 динара  

ПОЗИЦИЈА 

01.01.-31.12.2018. године 

План Реализација 

Реализација/План 

(%) 

Пословни приход 276.624 181.608 65,65% 

Пословни расходи 254.279 169.814 66,78% 

Пословни добитак/губитак 22.345 11.794 52,78% 

Укупни приходи 276.624 182.874 66,11% 

Укупни расходи 276.624 177.368 64,12% 

Нето добитак/губитак 0 5.506 

 До одступања реализованих прихода за 2018. годину у односу  на план  у највећој мери 

долази  због мањег остварења планираних прихода на основу Уговорa о пружању услуга и 

извођењу радова  на пресељењу гробних места са накнадним прекопавањем гробља у 

Скобаљу са РБ  „Колубара“  јер су радови по овом уговору почели 03. октобра 2018. године 

и њихова реализација наставља се у 2019 .години. Пословни расходи су остварени у 

мањем проценту од планираног јер се предузеће руководило према остварењу прихода и 

рационално трошило  средства. Одступања су код набавне вредности продате робе (воде) 

јер је предузеће у судском спору са добављачем због начина фактурисања преузетих 

количина воде, па је обрачун извршен на основу евиденције самог предузећа.Окончање 

судског процеса по овом основу очекује се почетком 2019. године јер се тренутно предмет 
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налази пред Апелационим судом. Пресуда основног суда је у корист ЈКП Колубара 

Лазаревац. Вредност спора је око 80.000 хиљада динара.По добијању коначне пресуде 

приступиће се споразумном уређивању  отплате дуга на рате и начина даље испоруке воде. 

  Остали пословни расходи су настајали у складу са оствареним обимом прихода. Поред 

пословних прихода предузеће је остварило финансијске приходе и остале приходе који 

нису предвиђени планом. Остали приходи односе се на приход по судским извршењима.  

У Билансу стања исказани су примљени аванси, депозити и кауције  у износу од 41.378 (у 

хиљадама динара) од чега се 14.207 односи на примљене авансе од бивше ЈП Дирекција за 

уређење и изградњу општине Лајковац  до 2012. године за које су од стране оснивача 

предузете мере за повраћај судским путем  преко ЗЈП Ваљево а 245.495 хиљада динара су 

аванси примљени од ЕПС Огранак РБ Колубара Лазаревац по уговору о пресељењу 

гробља у Скобаљу. Фактурисана реализација односно вредност изведених радова по овом 

уговору у 2018. години  је 10.660 хиљада динара 

Предузеће је остварило нето добитак у износу од 5.506 хиљада динара. 

Напомена: финансијски извештаји, а такође и информација су рађени по резултатима 

који су доступни у овом периоду, јер финансијски извештаји подлежу ревизији и Агенцији 

за привредне регистре се предају до 30. јуна 2019. године. 

 

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 
   

   
у динарима 

Трошкови запослених 

01.01.-31.12.2018. године 

План Реализација 
Реализација/ 

План (%) 

Маса бруто I зарада 37.115.668 36.512.086 98,37 

Број запослених, 58 59 101,72% 

Накнаде по уговору о делу 3,384,809 739.769 21,85% 

Број ангажованих лица 5 5 100.00% 

Накнаде по уговору о 

привременим и повременим 

пословима 

14.537.067 7.554.280 51,96% 

Број ангажованих лица 
32 28 87,50% 

Накнаде физичким лицима по 

основу осталих уговора- јавни 

рад 

6.979.813 6.516.493 86,11% 

Број ангажованих лица 
36 31 97.43% 

Дневнице на службеном путу 20,000.00 0 0.00% 

Накнаде трошкова на 

службеном путу 
80,000.00 1.770 2,21% 
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Релизоване накнаде по уговору о делу износе 21,85% у односу на план. До одступања 

је дошло јер је планираних 5 (пет) лица на пословима пресељењa гробља у Скобаљу 

ангажовано од октобра 2018. а не од почетка године. Из истог разлога јављају се 

одступања у односу на планиране и исплаћене накнаде радника на привременим и 

повременим пословима (51,96%). У сарадњи са Националном службом за 

запошљавањае ЈП „Градска чистоћа“, ангажовала је 22 (двадесетдва радника) преко 

јавних радова за период од 5(пет месеци) почевши од од 01.06. 2018. до 31.10.2018. 

године.  

ЈП Градска чистоћа нема непопуњених упражњених радних места а по судским 

споровима које воде запослени који су у ранијем поступку рационализације 

проглашени технолошким вишком очекује се враћање истих на рад и биће неопходно 

усагласити број запослених са Одлуком о максимално дозвољеном броју запослених 

или спровођењем нове рационализације или повећањем дозвољеног броја запослених у 

ЈП Градска чистоћа у складу са Законом. 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

   

   

у динарима 

Позиција 

01.01-31.12.2018. године 

План Реализација 

Реализација/ 

План (%) 

Спонзорство       

Донације       

Хуманитарне активности       

Спортске активности       

Репрезентација 3.450.000 481.130 13,94% 

Реклама и пропраганда 470,000.00 150,000.00 31,91% 

Остало       

 

У циљу рационалног пословања предузећа расходи репрезентације, рекламе и 

пропаганде су остварени у мањем обиму од планираних. 

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

       

    

у динарима 

  

01.01.-31.12.2018. 

План 
Пренето из 

буџета 
Реализовано 

Неутрошено на 

дан 31.12.2018. 

Субвенције 29.850.000         29.850.000        29.850.000  0.00 

Остали приходи 

из буџета      1.200,000  1.200.000           1.200,000 0.00 

 

У 2018. години  ЈП „Градска чистоћа“ је имала планирани приход од субвенција у 

износу од 29.850.000 динара за покриће губитака у водоводној мрежи. Целокупан 

износ субвенција је пренет из буџета и реализован у складу са посебним Програмом 

коришћења субвенција који усваја Скупштина општине. По Програму коришћења 

средстава буџетског фонда  за заштиту животне средине општине Лајковац за 2018. 

годину ЈП „Градска чистоћа“ одобрена су средства у износу од 1.200.000 динара за 
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набавку судова за сакупљање отпада. У овом извештајном периоду извршена је 

набавка у вредности од 1.200.000 динара 

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 

 
 

у 000 динара 

Укупно кредитно задужење  
Стање на дан 31.12.2018. 

године 

за ликвидност-дозвољени минус 10.000.000 

за капиталне пројекте 0.00 

 

Предузеће користи позајмице по текућем рачуну код пословних банака у износу 10.000 

у хиљадама динара.Других кредитних задужења нема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлози мера: 

- На основу израђене студије процене стања постојећег бодоводног система на 

територији општине Лајковац предложе се замена дотрајалих и цеви мањих од ϕ100 , 

увођење система даљинског очитавања водомера и стратегија смањења губитака 

воде у мрежи. Потребно је обезбедити средства за израду техничке документације по 

којој би радове могла да финансира Канцеларија за јавна улагања РС 

-Обнављање возног парка 

- Успешна реализација Уговора о пружању услуга и извођењу радова  на пресељењу 

гробних места са накнадним прекопавањем гробља у Скобаљу. 

- Решавање спора са добављачем за испоруку воде и уређивање начина набавке воде на 

нов начин чиме би се у знатној мери смањила потреба за коришћењем субвенција. 

-Након повезивања новоизграђеног Водовода Словац-Ратковац-Придворица са 

системом Стубо Ровни у току 2019. године и поверавања тог водовода на управљање 

ЈП Градска чистоћа прошириће се обим  пружања услуга по повољнијим условима за 

набавку и продају воде 

-Интезивирати планиране активности на уређењу зелених површина и проширити 

обим услуга 
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

 

 

 

 

 

  

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од 21.03.2019. године. 

 

 СЕКРЕТАР                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

       Горан Илић,с.р.         Јованка Гомилановић,с.р. 

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

        

 

У току 2018. године  ЈП „Градска чистоћа“ остварило је нето добитак  у износу од 

5.506 (у хиљадама динара).  

Предузеће је искористило целокупан износ годишњег плана субвенција за 2018. годину. 

Учешће субвенција у оствареним приходима предузећа у извештајном периоду је 17%.  

У извештајном периоду започета је дуго одлагана реализација Уговора о пресељењу 

гробља Скобаљ али тек од  октобра 2018. па су најзначајнија одступања од 

планираних прихода,расхода и ангажовања лица по уговору и даље везана за кашњење 

у реализацији овог уговора. 

По добијању коначне пресуде у спору са ЈКП Колубара Лазаревац  приступиће се 

споразумном уређивању  отплате дуга на рате и начина даље испоруке воде. 

Уграђено је 11(једанаест) од 12(дванаест) нових централних водомера по Споразуму 

са ЈКП Колубара Лазаревац.  

Неопходно усагласити број запослених у ЈП Градска чистоћа са Одлуком о максимално 

дозвољеном броју услед враћања на рад запослених по судским пресудама због 

неправилности у спровођењу поступка рационализације. 

Крајем 2018. године дошло је до промене Директора ЈП Градска чистоћа и од новог 

руководства очекују се предлози нових мера за ефикасније пословање предузећа. 
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 Образац 1 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени  

Гласник  РС“ бр. 10/ 2013, 142/2014, 103/15, 101/16), члана 6., Одлуке о престанку рада Фонда за 

унапређење и развој  пољопривреде Општине Лајковац и отварању буџетског Фонда за 

финансирање Програма и Планова Општине Лајковац у области пољопривреде („Службени 

гласник  Општине  Лајковац“ бр: 7/09), Одлуке о Буџету Општине Лајковац за 2019. годину („ 

Службени Гласник Општине Лајковац“ бр. 16/2018), члана 39. Статута Општине Лајковац  („ 

Службени Гласник Општине Лајковац“ бр. 11/08), Скупштина Општине Лајковац, на седници 

одржаној дана 21.03.2019. године, уз претходну сагласност Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде број 320-00-1394/2019-09 од 05.03.2019. године, доноси: 

 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ 

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2019 ГОДИНУ 

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

 

Анализа постојећег стања 

Географске и административне карактеристике:       Општина Лајковац се налази у 

западној Србији, припада Колубарском округу заједно са општинама Ваљево, Осечина, Уб, 

Мионица и Љиг. Граничи се са општинама: Лазаревац (подручје Града Београда), Ваљево, 

Мионица, Љиг и Уб. Смештена је у средњем делу колубарске долине, на 44 степена и 30' 

северне географске ширине и 20 степени и 15' источне геграфске дужине. Лајковац је 

удаљен 69 км од Београда Ибарском магистралом, а 27 км од Ваљева.       Лајковац је једна 

од важнијих железничких станица на прузи Београд-Бар, а са врло фреквентним и 

савременим саобраћајницама повезан је са Београдом, Ваљевом, Чачком и другим 

градовима у Србији. Налази се на 51. километру трасе будућег аутопута Београд - јужни 

Јадран. Површина општине је 186 км2 на надморској висини од 122 метра. На подручју 

општине Лајковац постоји 18 катастарских општина и то: КО Лајковац, КО Ратковац, КО 

Непричава, КО Врачевић, КО Маркова Црква, КО Јабучје, КО Придворица, КО 

Рубрибреза, КО Словац,    КО Степање, КО Ћелије, КО Бајевац, КО Доњи Лајковац, КО 

Пепељевац, КО Боговађа, КО Мали Борак, КО Скобаљ и КО Стрмово.                                                     

. 

 

 

                                                    . 

 

Природни услови и животна средина:        На подручју општине Лајковац доминира 

равничарски тип рељефа, али су присутни и брдовити предели, који се пружају јужном 

страном територије Општине. Нижи брежуљкасти и равничарски делови налазе се на 
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лесним наслагама, које су веома еродибилне. Коте терена се крећу од 90-365 метара 

надморске висине. Пољопривредни рејони су издвојени према котама терена. 

Равничарско-долински, односно сточарско-ратарски рејон обухвата терене до 250 метара 

надморске висине на којима су лоцирана најквалитетнија земљишта без већих ограничења 

за реализацију пољопривредних делатности. Брежуљкасти, односно сточарско-воћарско-

ратарски рејон простире се средишњим делом планинског подручја, на којима су 

најзаступљнија земљишта IV бонитетне класе, граничне за ратарење.       Укупна површина 

земљишта на подручју општине Лајковац износи 18.589,66 ha. Према педолошкој карти 

коју је дао Институт за земљиште из Београда, на територијиопштине Лајковац, у оквиру 

две основне класе (аутоморфна и хидроморфна)заступљена су следећа земљишта: 

смоница, алувијално-ливадска црница, гајњача, гајњача у лесивирању, смеђе рудо 

земљиште на пешчару, делувијум у оподзољавању,еродирано-параподзоласто земљиште, 

алувијални нанос иловасти, алувијални наносглиновити, алувијални нанос забарен и смеђе 

скелетоидно земљиште на шкриљцима8.       По заступљености класа земљишта, највећи 

део припада категорији обрадивог земљишта, с обзиром да 80% укупних површина 

Општине чине земљишта I-IV класебонитета, док се мањи део површина налази под 

шумом. У зони око већих водотокова(река Колубара) земљише је највећим делом у I и II 

класи бонитета.     Најквалитетније пољопривредно земљиште налази се у месним 

заједницама Јабучје, Врачевић,Степање, Непричава, Бајевац, Пепељевац, Стрмово и Доњи 

Лајковац. Међутим, треба истаћи да према подацима Центра за пољопривреду Лајковац, 

земљиште карактерише мали проценат хумуса (услед уношења малих количина стајњака и 

пада сточног фонда), а евидентиран је и низак ниво фосфора у земљишном раствору 

(посебно села Јабучје, Непричава и Степање) што је последица непоштовања плодореда и 

примене само једне врсте вешатачког хранива (НПК 15:15:15).      Клима - Комплекс 

физичко-географских услова на територији општине Лајковац условљава стварање 

умерено - континенталне климе која се одликује већим годишњим колебањима 

температуре, са често израженим екстремним температурним вредностима. Са становишта 

пољопривреде, такви услови одговарају сточарској производњи, као и производњи воћа 

(шљива, јабука) и ратарских усева (пшеница, кукуруз, јечам, соја).      Воде - Сви значајни 

површински токови који протичу кроз териториују општине Лајковац настају на падинама 

планина Рудника, Букуље, Маљена и Сувобора, и притоке су реке Колубаре. Дужина реке 

Колубаре кроз општину Лајковац износи 28 км. Кроз ово подручје река кривуда и самим 

тим успорава проток воде. Због исправљања речног корита дошло је до значајног скраћења 

речног тока што је довело до повећања уздужног пада речног тока и појаве регресивне 

ерозије која угрожава стабилност регулисаног тока. Једна трећина вода Колубарског слива 

пореклом су из извора, док су две трећине од бујица и поплавних таласа, тако да највећи 

део вода Колубарског слива протекне у виду поплавних таласа (пролеће и зима), док је 

ниво воде у вегетационом периоду веома низак због чега је овај слив окарактерисан као 

једно од најмаловоднијих подручја у Србији. Поплаве се јављају у лето и јесен, када се 

највеће штете причињавају пољопривреди. Из тог разлога веома важна мера је 
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превентивно сузбијање опасности од поплава и смањење штетних последица од истих. 

Према подацима Удружења за пољопривреду, прехрамбену индустрију, водопривреду и 

шумарство Регионалне привредне коморе Ваљево регулисани део Колубаре на територији 

општине Лајковац је у дужини од 2,92 km, као левообални и деснообални насип. Такође је 

регулисан левообални насип у дужини од 6,84 km од Јабучја до Пепељевца. Река Љиг, на 

територији општине Лајковац протиче кроз село Боговађа и није регулисана у том делу. 

При већим и обилнијим падавинама, долази до изливања воде из корита и плављења 

пољопривредних парцела и домаћинстава.      Шуме - На територији општине Лајковац 

шуме се простиру на 2.918 ha, што чини 4,74% укупних површина под шумом Колубарског 

округа. Учешће шума у укупној површини Лајковца (16%) мање је у односу на Колубарски 

округ (25%) и Републику Србију (22%). Високе шуме у Општини захватају око 50% 

површине под шумама (1.300 ha), ниске 30% (900 ha), а остатак чине жбунови и различите 

дрвенасте биљке. Очуваност шума је повољна, јер мали проценат отпада на деградиране 

шуме и шикаре. Посматрано по појединим месним заједницама, највеће површине под 

шумом имају Боговађа и Пепељевац, а посматрано по власничкој структури већи део 

површина под шумом је у приватном власништву, а планирано је да таква поседовна 

структура остане и у наредном периоду.      Биљни и животињски свет - На основу 

приказивања дистрибуцује биодиверзитета према географској рејонизацији територија, 

општина Лајковац припада региону перипанонске Србије и подрегиону Централне Србије. 

Биљни свет - Пољопривредне површине чине око 70% територије општине Лајковац, па је 

природна вегетација ограничена на делове под шумом, мочварама и ливадама. 

Животињски свет - Врсте дивљих животиња које преовлађују су зечеви, лисице, срндаћи и 

срне. Птичје заједнице укључују птице селице као што су ласте и роде. Врсте које 

преовлађују у смислу лова су препелице и фазани. Рибље заједнице знатно зависе од 

количине и квалитета воде у рекама и потоцима. Река Колубара садржи неколико врста: 

клен, белицу, штуку, ређе шарана и веомаретко смуђа.                                                    . 

 

                                                    .  

Стање и трендови у руралном подручју 

Демографске карактеристике и трендови:       Структура и број становништва - Према 

попису становништва из 2011. године, укупан број становника општине Лајковац износи 

15.475 становника, са просечном густином насељености од 83ст/км2. У структури 

становништва, број становника испод 20 година износи 3.172, од 20-50 година 6085 и 

преко 50 година 6218 становник. Просечна старост становништва износи 42 године. Број 

пунолетних становника износи 12.673 становника, односно 80% од укупног броја 

становника.        Што се тиче демографских  тенденција у Табели бр.1 је приказана 

промена број становника упоредно, по подацима пописа становништва из 2002. и 2011. 

године. Анализом табеле може се закључити да се број становника смањио у скоро свима 

насељима општине Лајковац, као и укупан број становника за 1.539 становника.                                                     
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Табела 1: Број становника општине Лајковац                                                    . 

Редн

и 

број 

Насељено 

место 

2002. 

годин

а 

% од укупног 

броја 

становништв

а 

2011. 

годин

а 

% од укупног 

броја 

становништв

а 

Повећање/смањењ

е броја становника 

1 Лајкковац 3.439 20,21 3.249 21,00 -190 

2 Село 

Лајковац 

1.939 11,40 2.107 13,62 168 

3 Стрмово 359 2,11 306 1,98 -53 

4 Степање 474 2,79 443 2,86 -31 

5 Словац 305 1,79 270 1,74 -35 

6 Скобаљ 241 1,42 178 1,15 -63 

7 Рубрибреза 804 4,73 802 5,18 -2 

8 Ратковац 378 2,22 309 2,00 -69 

9 Боговађа 578 3,40 479 3,10 -99 

10 Придвориц

а 

230 1,35 190 1,23 -40 

11 Пепељевац 727 4,24 666 4,30 -61 

12 Непричава 676 3,97 606 3,92 -70 

13 Маркова 

Црква 

110 0,65 111 0,72 1 

14 Мали Борак 490 2,88 89 0,58 -401 

15 Јабучје 3.245 19,05 3.070 19,84 -175 

16 Доњи 

Лајковац 

490 2,91 415 2,68 -75 

17 Врачевић 1.021 5,99 873 5,64 -148 

18 Бајевац 692 1,06 611 3,95 -81 

19 Ћелије 816 4,79 701 4,53 -115 

 

Диверзификација руралне економије:       Када је реч о диверзификацији руралне 

економије може се закључити да је привредна делатност у општини Лајковац разноврсна. 

Најзначајније привредне делатности су рударство, које је и најзначајнији извор прихода 

становника општине Лајковац и пољопривреда. Поред тога на територији општине 

Лајковац регистровано је око 63 привредних друштаваи 356 предузетника, чије се 

делатности крећу од пољоривредне и прехрамбене делатности, експлоатације минералних 

сировина, занатских и услужних делатности.   

     Када се ради о пољопривредној производњи,  може се констатовати да доминирају 

ситни, неспецијализовани пољопривредни произвођачи без јасне пословне и тржишне 

оријентације. Резултат овакве производне структуре и слабе уређености су ниски и 
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нередовни приходи уз одсуство озбиљног планирања, развоја и већих инвестиција.       По 

попису пољопривреде из 2012. године, на територији општине Лајковац је евидентирано 

2.578 пољопривредих газдинстава.  Aнализом Tабеле бр. 2 може се закључити да је 47% од 

укупног броја становника економски активно, 43% запослено и нешто мање од 8% 

незапослено. Избор попис становништва 2011. године.                                                     . 

 

 

Табела 2: Структура становништва према економској активности и старости                                                    

. 

Старост Укупан број 

становника 

Укупно економски 

активно 

Запослено Укупно незапослено Некада радили Траже први посао Укупно економски 

неактивно 

Деца млађа од 15 

година 

Пензионери Лица са приходима од 

имовине 

Ученици/студенти Лица која обављају 

само кућне послове у 

свом домаћинству 

О

с

т

а

л

о 

 15.475 7.240 6.647 593 271 322 8.235 2.273 2.639 49 1.066 1.610 5

9

8 

до 15 2.273      2.273 2.273      

15--19 899 115 45 70 4 66 784    674 38 7

2 

20-24 1.028 530 412 118 26 92 498   1 328 85 8

4 

25-29 1.030 782 670 112 42 70 248  1 4 58 129 5

6 

30-49 4.027 3.237 3.033 204 126 78 790  43 13 5 580 1

4

9 

50-59 2.548 1.644 1.563 81 66 15 904  408 16 1 386 9

3 

60-64 1.025 365 357 8 7 1 660  475 7  138 4

0 

више од 65 2.645 567     2.078  1.712 8  254 1

0

4 

 

Рурална инфраструктура:       За општину Лајковац се може рећи да има релативно добро 

развијену инфраструктуру, што је једним делом последица  доброг географског положаја и 

близина значајних саобраћајница, али и улагања у исту у ранијем периоду.  

      Путна мрежа - Укупна дужина путне мреже на територији општине Лајковац је 171,5 

км. Преко њене територије пролазе два државна пут првог реда, магистрални пут М-22 –

Ибарска магистрала (деоница Лазаревац-Ћелије-Жупањац) и М-4 (деоница Словац-
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Лајковац-Ћелије), у укупној дужини од 21 km (12,2% укупне путне мреже Општине). 

Укупна дужина регионалних путева на територији општине износи 48 km, односно 28% 

укупне путне мреже Општине. То су регионални путеви Р-101 (Ваљево-Словац-Уб),Р-

101а(Лајковац-Јабучје-МалиБорак-Скобаљ),Р-271(Лајковац-Боговађа-Доњи Лајковац-

Љиг),Р-205б (Дудовица-Латковић-Врачевић) и Р-205 (Жупањац-Боговађа-Мионица). Обе 

поменуте категорије путева су комплетно прекривене савременим коловозним застором, 

који је у релативно добром стању. Укупна дужина локалних(општинских) путева износи 

102,5 km, односно 59,8% укупне дужине путне мреже општине. У њиховој суми са 

савременим коловозним застором је 90,8 km. Међу њима се посебно истичу локални 

путеви Ратковац-Придворица-Стрмово-Пепељевац, Паљуви-Јабучје, Уб-Јабучје, Словац-

Ратковац-Врачевић, Доњи Лајковац-Ћирина пруга и спона између М-4 и Р-101 кроз 

насељено место Непричава. Некатегорисане путеве на територији општине Лајковац 

представљају углавном земљани атарски путеви. 

       Железнички саобраћај - Са становишта повезивања Лајковца са Београдом и јужним 

регионалним центрима, за општину је од специфичног значаја пружни правац Београд – 

Бар, који у дужини од 13,4 km прелази преко њене територије. Унутар ове трасе налазе се 

две железничке станице (Лајковац и Словац), са свим потребним пратећим објектима и 

инфраструктуром. 

        Фиксна телефонија и поштанске услуге - Телекомуникациона мрежа у насељима 

општине Лајковац је углавном подземна, а мањим делом надземна на дрвеним стубовима. 

Мрежа фиксне телефоније је задовољавајућег квалитета и у доста је бољем стању од 

мрежа у околним општинама. Број директнх прикључака се креће око 6.000, док су двојни 

прикључци сведени на стотинак. 

       Мобилна телефонија - Унутар територије општине присутни су сви оператери који 

послују на територији Републике (Телеком Србије А.Д., Теленор и ВИП).  Покривеност 

територије општине сигналом и сама јачина сигнала оператера мобилне телефоније је у 

глобалу задовољавајућа. Сигнал се шаље са три репетитора у функцији, лоцираних у 

Пепељевцу, Словцу и Јабучју.. 

       Водоснабдевање - Организовано јавно водоснабдевање територије Општине врши се 

из бунара и фабрике воде на локацији села Непричава. Укупни производни капацитет 

фабрике од 200 l/sek се споразумно у одређеном односу дели на оштине Лазаревац и 

Лајковац. Квалитет произведене пијаће воде је задовољавајућег квалитета. Активности 

водоснабдевања општине Лајковац су у надлежности ЈП за обављање комуналне 

делатности - Градска чистоћа Лајковац. Укупна дужина водоводне мреже износи око 53 

km. На територији месних заједница Боговођа, Словац, Степање и Бајевац у надлежности 

Савета месних заједница функционишу мањи сеоски водоводи, који нису у систему 

редовне контроле кавалитета воде. Такође, неки делови општине још увек немају 

организовано снабдевање водом, а локално становништво се њом снабдева најчешће из 
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сопствених бунара. Отежавајућу околност водоснабдевања пијаћом водом житеља на 

територији општине представља и чињеница да је слив реке Колубаре генерално мале 

водности. 

       Каналисање отпадних вода - Канализициона мрежа (комуналнa и атмосферских 

отпадних вода) постоји само на територији града Лајковца. Канализациона мрежа се 

протеже дужином од око 33 km. Села на територији Општине немају изграђену 

канализациону мрежу. Фекалне воде домаћинстава се одлажу у септичке јаме. Површинске 

воде (атмосферске) се одводе системом отворених канала и затвореним системом 

канализације  у главни канал или у реку Колубару.                                                    . 

 

                                                    . 

 

 

Показатељи развоја пољопривреде 

Пољопривредно земљиште:       Подручје општине Лајковац је карактеристично по 

значајном проценту равничарског земљишта, док су виши делови формирани у 

еруптивним и метаморфним стенским масивима. Нижи брежуљкасти и равничарски 

делови налазе се на лесним наслагама, иначе веома еродибилним 

земљиштима.Равничарски делови су настали на алувијалним наносима реке Колубаре и 

њених притока и имају велику површинску заступљеност. Коте терена крећу се од 90 - 365 

метара надморске висине. Правцем север–југ дужина територије је око 30 км, а ширина 

око 15 км, ваздушном линијом. У рељефу се истиче речна долина реке Колубаре са 

притокама Љигом и Топлицом.  У Табели 3. pасположиво земљиште пољопривредних 

газдинстава на територији општине Лајковац, приказане су коришћене и некоришћене 

површине пољопривредног земљишта, као и површине шумског и осталог земљишта. 

Извор попис пољопривреде 2012. године                                                     . 

 

 

Табела 3: Расположиво земљиште пољопривредних газдинстава                                                    

. 

Укупна површина 

расположивог 

пољопривредног 

земљишта 

Пољопривредно 

коришћено 

земљиште (ха) 

Пољопривредно 

некоришћено 

земљиште (ха) 

Шумско 

земљиште 

(ха) 

Остало 

земљиште 

(ха) 

14.979 10.291 623 2.163 1.901 

 

Вишегодишњи засади:      У структури биљне производње, воћарска и виноградарска  не 

заузимају значајно место иако за то постоје повољни услови. По подацима пописа 
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пољопривреде 2012. на територији општине Лајковац се под воћњацима налази 483 ха, од 

чега је 187 ха плантажна производња, док је 295 ха, екстензивна производња. Под 

виноградима се налази тек 3 ха земљишта на целокупној територији општине . 

Најзначајније воћарске културе су: Шљива - 372 ха; Јабука - 32 ха; Крушка – 20 ха; Орах - 

18 ха; Вишња - 9 ха; Кајсија - 7 ха; Лешник - 5 ха; Бресква - 4 ха.                                                     

. 

 

 

                                                    . 

 

Сточни фонд:       Општина Лајковац је општина са значајном традицијом у сточарској 

производњи, нарочито када се ради о говердарству. Позната је Лајковачка, традиционална“ 

Изложба приплодних крава и јуница сименталске расе“, која се преко 30 година одржава  у 

Лајковцу окупља квалитетна сименталска грла, не само са територије  општине, већ и из 

суседних општина.  

      Упркос традицији и повољним условима за интензиван развој сточарства у претходном 

периоду је дошло до пада број грла стоке у општини Лајковац. Према подацима из пописа 

пољопривреде 2012. године, на територији општине Лајковац се гаји око 3.084 грла говеда, 

од чега 1.511 крава, затим 14.810 свиња, 11.122 оваца, 808 коза, 71 грло коња, 70.493 

живине и 2271 пчелиње друштво.                                                     . 

 

 

                                                    . 

 

Механизација, опрема и објекти:   

      Према подацима пописа пољоривреде из 2012. године број објеката за смештај говеда 

је 1.587 са капацитетом од 11.611 места, објекти за свиње су 1.646 капацитета 20.136, 

кокоши 1.025 капацитета 333.239 места, 298 осталих објеката капацитета 19.496 м2. 

Објекти за смештај пољопривредних производа обухватају: 1.970 кошева за кукуруз 

капацитета 50.810 м3, број амбара 1.294 капацитета 49.457 м3, силоси 32 капацитета 467 

тона. Број сушара на територији општина Лајковац је 50 капацитета 512м3, објекти за 

силажу 91 са капацитетом 4.931 м3, као и је један стакленик капацитета 300м2 и 445 

пластеника са капацитетом 36.759 м2. Укупан број објеката за смештај машина и оптреме 

је 990 објеката, капацитета 43.455 м2. 

      У Табели 4. дат је преглед механизације и опреме на пољопривредним газдинствима на 

територији општине Лајковац, по подацима пописа пољопривреде 2012 године.                                                     

. 
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Табела 4: Машине и опрема на газдинствима                                                    . 

Редни број Машина/опрема Број 

1 Трактори 1.631 

2 Комбајни 148 

3 Берачи кукуруза 197 

4 Плугови 1.320 

5 Тањираче 1.165 

6 Дрљаче 909 

7 Сетвоспремачи 69 

8 Ротофрезе 33 

9 Растурачи 

минералних ђубрива 

431 

10 Растурачи стајњака 35 

11 Сејалице 538 

12 Прскалице 459 

13 Тракторске прскалице 989 

14 Косилице 737 

 

Радна снага:  

      На територији општине Лајковац, по подацима пописа пољоривреде 2012. године, 

чланови пољопривредних газдинстава броје 6.023 лица, од чега 3.401 лице мушког и 2622 

лица женског пола.На породичним пољопривредним газдинствима је евидентирано 5.994 

лица и то 3.381 мушкараци 2.613 жена. Пољопривредна газдинства-правна лица имају 29 

чланова, 20 лица мушког и 9 лица женског пола.  

      Од укупног броја лица, чланова пољопривредног газдинства, 2.533 лица су носиоци 

газдинства, док су 3.460 лица чланови породице и рођаци који на пољопривредним 

газдинствима обављају пољопривредну делатност. На пољопривреднима газдинствима 

општине Лајковац годишње се ангажује укупно 3.002 радне јединице, од чега 1.327 

носиоци газдинстава, 1.553  чланови породице и рођаци, 19 стално запослени и 103 радне 

јединице сезонске радне снаге.  (под годишњом радном јединицом подразумева се 

јединица мере која представља количину људског рада утрошеног за обављање 

пољопривредне делатности на газдинству. Ова јединица представља еквивалент рада 

једног лица, тј. пуно радно време у једној години,осам сати дневно, 225 радних дана)                                                     

. 

 

 

                                                    . 
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Структура пољопривредних газдинстава:    

    Када се говори о структури пољопривредних газдинстава, може се рећи да на територији 

општине доминирају релативно мала газдинства која углавном немају одређену 

специјалност. Најчешће чланови тих газдинстава остварују и приходе од других 

делатности, из радног односа, самосталне делатности или пензија из радног односа. Мали 

је број пољопривредних газдинстава којима је пољопривреда једина делатност.   

     Према попису пољопривреде из 2012. године број условних грла стоке мање од 4 грла 

има 2.046 газдинстава (79,36%), од 5-9 грла има 410 газдинстава (15,90%), од 10-14 грла 

има 85 газдинстава (3,30%), од 15-19 грла има 18 газдинстава(0,7%), од 20-49 грла 17 

газдинстава (0,66%), од 50-99 грла има једно газдинство (0,04%), од 100-499 грла једно 

газдинство (0,04%). Што се може закључити да највећи проценат газдинстава на свом 

газдинству има мање од 10 условних грла стоке.  У Табели 5. приказана је структура 

пољопривредних газдинстава према површини обрађиваног земљишта општине Лајковац. 

Анализом табеле долази се до закључка да највећи део газдинстава обрађује мање од 10 ха 

земљишта.                                                    . 

 

 

Табела 5: Структура пољопривредних газдинстава према површини обрађиваног 

земљишта                                                    . 

Површина 

(ха) 

до 1 1-2 2-5 5-10 10-

20 

20-

30 

30-

50 

50-

100 

виш

е од 

100 

Без 

земљишт

а 

Укупн

о 

Број 

газдинстав

а 

571 538 924 404 102 14 5 2 1 17 2.578 

% од 

укупног 

броја 

22,1

5 

20,8

7 

35,8

4 

15,6

7 

3,9

6 

0,5

4 

0,1

9 

0,0

8 

0,04 0,66 100 

 

Производња пољопривредних производа:       Производња пољопривредних производа 

се занива углавном на сточарству и ратарству, а мање на прозводима воћарства. Степен 

финализације пољопривредних производа је низак и најчешће се ради о примарној 

производњи пољопривредних производа. Разлог за то је недостатак прерадних капацитета 

као и недовољна тржишна оријентација самих произвођача. 

 

 

                                                    . 
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Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника:  

      На територији општине Лајковац тренутно функционишу два удружења 

пољопривредника и једна задруга: *Удружење одгајивача говеда сименталске расе 

"Колубара", која окупља произвођаче млека и јунећег меса са територије општине 

Лајковац, али и са територије других суседних општина. *Друштво пчелара Лајковац, које 

је активно у развоју пчеларства путем организације стручних предавања из те области, 

организовањем Изложби меда и пчалињих производа и које је корисник општинских 

подстицајних средстава за развој пчеларства. *Пољопривредна задруга Лајковац која је 

основана у прошлој 2018-ој години и која има за циљ да окупи што већи број чланова –

задругара са територије општине како би лакше прерађивала и пласирали своје производе 

на тржиште.  *Задруга „Качерски мед“ је регистрована на територији градске општине 

Лазаревац, али је општина Лајковац била партнер на том пројекту, јер област заштићеног 

географског порекла обухвата и територију општине Лајковац и одређени број лајковачких 

пчелара који су у чланству задруге. Пројекат је финансиран од стране Европске уније, кроз 

програм EU Exchange 4.                                                     . 

 

 

                                                    . 

 

Трансфер знања и информација:  

      Општина Лајковац је у претходном периоду предузимала низ мера како би омогућила 

ефикасан трансфер знања и информација из области пољоривреде. Тај тренд ће бити 

настављен и у будућности. Већ традиционално пољопривредници са територије општине 

Лајковац имају могућност посете Новосадском Сајму пољопривреде у организацији 

Општине. 

       Поред тога, сваке године у току фебруара и марта месеца  организују се предавања из 

свих области пољопривреде, са посебним освртом на предстојећу сетву. На тим 

предавањима, која су изузетно посећена, од стране лица стручних служби, семенских кућа, 

произвођача и дистрибутера средстава за заштиту биља и сл. пољопривредници се  

упознају са новим трендовима у пољопривредној производњи. 

  Лајковачким пољопривредницима су на располагању стручна лица из Општине Лајковац, 

Пољопривредне саветодавне стручне службе из Ваљева и Центра за пољопривреду 

Лајковац.                                                    . 

 

                                                    . 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

 

       Табела 1. Мере директних плаћања 

Редни 

број 

Назив 

мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

постицаја 

по јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1 Регреси 100.1 1.419.200,00 0,00 100 0,00 280.800,00 

 УКУПНО  1.419.200,00  

 

       Табела 2. Мере кредитне подршке 

Редни 

број 

Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

постицаја 

по јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1 
Кредитна 

подршка 
100.2 4.000.000,00 0,00 100 0,00 0,00 

 УКУПНО  4.000.000,00  

 

       Табела 3. Мере руралног развоја 

Редни 

број 

Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1 

Инвестиције у 

физичку 

имовину 

пољопривредних 

газдинстава 

101 3.450.000,00 70 900.000,00 0,00 

2 

Одрживо 

коришћење 

пољопривредног 

земљишта 

201.1 1.450.000,00 100 1.450.000,00 0,00 

3 

Подршка 

младима у 

руралним 

подручјима 

303 3.000.000,00 70 600.000,00 0,00 

4 
Економске 

активности у 
304 50.000,00 100 50.000,00 0,00 
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циљу подизања 

конкурентности 

у смислу 

додавања 

вредности кроз 

прераду као и на 

увођење и 

сертификација 

система 

безбедности и 

квалитета хране, 

органских 

производа и 

производа са 

ознаком 

географског 

порекла на 

газдинствима 

 УКУПНО  7.950.000,00  

 

 

       Табела 4. Посебни подстицаји 

Редни 

број 

Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

постицаја 

по 

јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1 

Подстицаји за 

промотивне 

активности у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

402 2.650.000,00 0,00 100 0,00 0,00 

 УКУПНО  2.650.000,00  

 

 

       Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне 

                 подршке, мера руралног развоја и посебних подстицаја 

Редни 

број 

Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

постицаја 

по јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

        

 УКУПНО    
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       Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

Буџет 
Вредност у 

РСД 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију 

Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја (без пренетих обавеза) 

16.019.200,00 

Планирана средства за директна плаћања 1.419.200,00 

Планирана средства за кредитну подршку 4.000.000,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја  7.950.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 2.650.000,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера 

директних плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја  

0,00 

Пренете обавезе 280.800,00 

 

 

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике:   

     Корисници мера подршке из Програма су регистрована пољопривредна газдинства из 

општине Лајковац, тј. регистрована пољопривредна газдинства чије је седиште/адреса на 

територији општине Лајковац и која пољопривредну производњу обављају на територији 

општине Лајковац.   

    Поред тога, циљна група су и правна лица која се баве пољоприредном производњом и 

развојем пољопривреде на територији општине Лајковац (задруге, удружења, стручне 

службе и сл.).  

     Овај Програм треба за циљ да има унапређење пољопривредне производње у општини 

Лајковац кроз унапређење постојећих и усвајање нових знања и вештина из области 

пољопривреде, побољшање конкурентности и ефикасности производње, побољшање 

генетске основе у говедарству, повећање количине и квалитета производње млека на 

газдинству, стимулисање удруживања, смањење незапослености, а остварењем свих тих 

циљева побољшаће се квалитет живота у селима.                                                     . 

 

 

Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја:     

   Станoвништво општине Лајковац, потенцијални корисници подстицајних мера из 

Програма биће информисани у највећем обиму путем средстава јавног информисања, кроз 

конкурсе и јавне позиве за расподелу средстава предвиђених поjединачним мерама.  

Конкурси и јавни позиви биће објављивани у средствима јавног информисања, на 
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званичном сајту Општине Лајковац, огласној табли Општине Лајковац и огласним таблама 

месних канцеларија и у недељном листу. Поред тога информисање о мерама из програма 

ће бити вршено и на стручним предавањима из области пољопривреде која организује 

општина Лајковац.                                                    . 

                                                   . 

 

Мониторинг и евалуација: 

      Праћење реализације Програма вршиће стручне службе Општинске управе општине 

Лајковац. Резултати за сваку од мера садржаних у програму биће оцењени на основу 

индикатора детаљније образложених у следећем поглављу.                                                    . 

 

 

                                                    . 
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II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

 

2.1. Назив и шифра мере: 100.1 Регреси                                                    . 

 

2.1.1. Образложење: Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)  

Општина Лајковац је традиционално сточарски крај, али упркос томе евидентан је тренд 

опадања броја стоке, нарочито када се ради о квалитетним грлима говеда. Сточарска 

производња се одвија на малим фармама односно пољопривредним газдинствима.  

Просечно, газдинства на којима се гаје говеда, имају мање од 4 грла ( око 52% поседује 

мање од 3 грла, око 40% између 3 и 9 грла, док само 8% на свом газдинству има више од 10 

), што говори о малом обиму производње на газдинствима. Ова мера подразумева 

финансирање вештачког осемењавања крава семеном високог квалитета (елитних бикова), 

чиме се подиже генетски потенцијал говедарства и побољшава расни састав говеда на 

територији општине Лајковац. Мера доприноси повећању производње и квалитета млека и 

меса код комерцијалних произвођача са територије општине. За меру су предвиђена 

средства у износу 1.700.000,00 динара, од чега су пренете обавезе 280.800,00 динара, а 

текуће 1.419.200,00 динара.                                                    . 

 

 

 

2.1.2. Циљеви мере:  Општи циљеви: - подизање животног стандарда у руралним 

срединама кроз стабилност и раст дохотка пољопривредних газдинстава; - обезбеђивање 

услова за уравнотежен развој говедарства; - рентабилнији трошкови производње;  

Специфични циљеви : - повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње 

млека и меса путем побољшања генетског потенцијала у говедарству;  - повећање 

продуктивности и побољшање квалитета производа;  - унапређење квалитета производа 

(говеђег меса и млека)                                                    . 

 

 

                                                    . 

 

2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: 

Мера је садржана у Националном програму за пољопривреду 2018-2020. године (НПП), 

(„Службени гласник РС“ број: 120/17).                                                    . 

 

 

                                                    . 
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2.1.4. Крајњи корисници: Правна лица                                                    . 

 

 

                                                    . 

 

2.1.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис 

план или пројекат о економској одрживости улагања.                                                     . 

 

 

                                                    . 

 

2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: Правно лице мора бити уписано у Регистар 

привредних субјеката и мора да се налази у активном статусу.                                                    

. 

 

 

                                                    . 

 

2.1.7. Специфични критеријуми: Да поседује дозволу надлежног органа за обављање 

послова вештачког осемењавања.                                                    . 

 

 

                                                    . 

 

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     . 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

100.1.1 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)  

 

2.1.9. Критеријуми селекције:                                                     . 

 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Мера се спроводи у складу са Законом о јавним 

набавкама. 

да  
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2.1.10. Интензитет помоћи: Општина Лајковац ће сносити трошкове ове мере у 

целокупном износу.                                                    . 

 

 

                                                    . 

 

2.1.11. Индикатори/показатељи:                                                     . 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Број газдинстава-корисника подстицаја из ове мере 

2 Број осемењених грла говеда 

 

2.1.12. Административна процедура: Реализацију ове мере ће спроводити и пратити 

стручне службе општинске управе Општине Лајковац. Извршилац услуге вештачког 

осемењавања биће изабран у поступку јавне набавке, расписане од стране Општинске 

управе, на бази најповољније понуде. Пренос средстава ће бити вршен директно 

извршиоцу услуге по достављеној спецификацији  са подацима о газдинствима и броју 

осемењених крава, а након достављених рачуна са дефинисаним износима трошкова за 

семенски материјал и услугу вештачког осемењавања и потписаних пријемница за 

семенски материјал.                                                     . 

 

 

2.2. Назив и шифра мере: 100.2 Кредитна подршка                                                    . 

 

2.2.1. Образложење: Суфинансирање камата за пољопривредне кредите Пољопривредна 

производња се најчешће обавља на граници рентабилности и пољопривредна газдинства 

општине Лајковац често имају потешкоће да финансирају саму производњу. Посебан 

проблем представљају улагања у проширење и модернизацију производње, набавку нових 

машина и опреме и друга инвестициона улагања. Коришћење кредита за финансирање 

пољопривредне производње додатно оптерећује цену производа због трошкова камате на 

кредите, те негативно утиче на ценовну конкурентност пољопривредних производа. Како 

би делимично предупредила овај проблем Општина Лајковац кроз ову меру на себе 

преузима трошкове камата за пољопривредне кредите које доспевају на плаћање у 2019. 

години. Општина ће суфинанситати захтеве корисника у којима ће бити искључиво један 

уговор о пољопривредном кредиту склопљен са банком. За ову меру предвиђена су 

средства у износу од 4.000.000,00 динара.                                                    . 
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2.2.2. Циљеви мере: Општи циљеви: - pаст конкурентности; - повећање продуктивности. 

Специфични циљеви - олакшан приступ финансијским средствима потребним за 

инвестициона улагања; - стварање повољнијег кредитног амбијента; - модернизација 

произодње.                                                    . 

 

2.2.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: 

Мера је садржана у Националном програму за пољопривреду 2018-2020. године (НПП), 

(„Службени гласник РС“ број: 120/17)                                                    . 

 

2.2.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка лица - носиоци породичних 

пољопривредних газдинстава који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у 

складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју, са активним статусом.                                                    

. 

 

2.2.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис 

план или пројекат о економској одрживости улагања.                                                     . 

 

2.2.6. Општи критеријуми за кориснике: Корисници средстава предвиђених овом мером 

морају испуњавати следеће услове:  -да су носиоци регистрованог пољопривредног 

газдинства са територије општине Лајковац са активним статусом; - да пољопривредну 

производњу обављају на територији општине Лајковац; - да имају Уговор о 

пољопривредном кредиту закључен са банком.                                                    . 

 

2.2.7. Специфични критеријуми: Да камата по предметном кредиту, у одређеном делу 

или у целости, доспева у 2019. години.                                                    . 

 

2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     . 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите 

 

2.2.9. Критеријуми селекције:                                                     . 

 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Критеријуми селекције се не примењују при реализацији 

ове мере, већ се суфинансирање врши свим прихватљивим 

корисницима до утрошка предвиђених средстава. 

не  



21.03.2019.                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                                    Број 2 

 

126 

 

 

2.2.10. Интензитет помоћи: Општина Лајковац ће сносити трошкове камате по кредиту за 

пољопривредне кредите који на наплату доспевају у 2019. години.                                                    

. 

 

2.2.11. Индикатори/показатељи:                                                     . 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Број поднетих захтева 

2 Број  исплаћених захтева 

3 %  реализације средстава планираних за ову меру 

 

2.2.12. Административна процедура: Реализацију ове мере спроводиће стручне службе 

Општинске управе општине Лајковац. Јавни позив за пријављивање за суфинансирање 

камате за пољопривредне кредите биће објављен у средствима јавног информисања, на 

сајту општине Лајковац, на огласним таблама општине и месних канцеларија. Пријем 

захтева биће вршен на писарници Општинске управе општине Лајковац, попуњавањем 

пријавног обрасца у периоду од дана објављивања до 15.децембра 2019. године или до 

утрошка средстава предвиђених за ову намену. Захтев треба да садржи следећу 

документацију: • Фотокопију личне карте носиоца газдинства; • Фотокопију картице 

текућег рачуна; • Доказ о активном статусу пољопривредног газдинства; •

 Фотокопију Уговора о пољопривредном кредиту ; • План отплате кредита. Након 

пријема  и обраде Захтева, склопиће се Уговор између корисника подстицајних средстава и 

Начелника општинске управе, који ће дефинисати права и обавезе обе уговорне стране.  

Пренос средстава биће вршен у износу камата које доспевају на наплату у  2019. години, у 

складу са планом отплате кредита, а по достављању доказа о измирењу обавеза према 

кредиту од стране подносиоца захтева за подстицајна средства.                                                    

. 

 

2.3. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава                                                    . 

 

2.3.1. Образложење: Да би пољопривредна газдинства и задруге са територије општине 

Лајковац била конкурентна на тржишту пољопривредних производа неопходно је да имају 

конкурентан производ и по питању обима производње и по питању квалитета. Да би се ови 

захтеви испоштовали потребне су сталне инвестиције у проширење и модернизацију 

производње. Сектор млеко На територији општине Лајковац преко 90% узгајивача говеда 

има мање од 10 говеда у стаду (59,6% има 1-2 грла, 39,9% има 3-9 грла). Највећи број 

породичних газдинстава држи 1 до 2 музне краве и општи проблем представља низак ниво 

квалитета произведеног млека и низак ниво производње по крави, што доводи до 



21.03.2019.                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                                    Број 2 

 

127 

 

непрофитабилног пословања произвођача.  Ова мера предвиђа набавку квалитетних 

приплодних грла млечних раса говеда - женске телади од мајки познатог порекла 

(уматичених) а што ће имати за циљ повећање обима сточног фонда као и повећање 

количине и квaлитета производње млека на газдинству.  У оквиру ове мере опредељена су 

средства у износу од 2.000.000,00 динара. Сектор воћарство и повртарство Општина 

Лајковац има повољне услове за развој воћарства, виноградарства и повртарства, али ове 

производње карактерише мала, неспецијализована производња, са не баш јасном 

тржишном оријентацијом. На територији општине Лајковац у експлоатацији је 483 ха 

воћњака, од чега је преко 60% екстензивна производња. Највеће површине су под шљивом, 

која се у највећем делу преради на газдинствима, док се мали део прода у свежем стању. 

Ова мера има за циљ да помогне произвођачима да кроз учешће у трошковима за набавку 

сертификованих воћних садница и трошковима у подизању пластеника, повећа обим и 

подигне квалитет и интензивност производње у воћарству и повртарству. За ову намену је 

опредељено 300.000,00 динара, и то за сектор воћарства 150.000,00 динара и за сектор 

повртарство 150.000,00 динара. Сектор пчеларство Пчеларство представља атрактивну 

пољопривредну делатност, која последњих година почиње да добија јасно тржишно 

усмерење, нарочито ка страним тржиштима. Мед са ових подручја је окарактерисан као 

мед високог квалитета и Општина Лајковац ће кроз учешће у трошковима набавке 

пчелараске опреме покушати да анимира што више пољопривредника и задругара за овај 

вид привређивања. За ову намену опредељена су средства у укупном износу од 

1.150.000,00 динара (250.000,00  за пољопривредна газдинства и 900.000,00 за 

пољопривреднe задругe).      

      Као основица за повраћај, за све горе наведене инвестиције, узимаће се износ по 

рачунима без ПДВ-а.                                                     . 

 

2.3.2. Циљеви мере: Општи циљеви: - одрживо управљање ресурсима; - повећање и 

модернизација произодње; - раст конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и 

иностраног тржишта; - смањење незапослености и повећање дохотка грађана кроз 

бављење овим делатностима. Специфични циљеви по секторима Сектор млека -повећање 

ефикасности; -повећање конкурентности и одрживости производње млека на малим и 

средњим газдинствима; - унапређење генетског потенцијала животиња за производњу 

млека. Сектор воће и поврће -повећање површина под воћњацима и пластеницима; -

интензивирање воћарске и повртарске производње; -побољшање квалитета воћарске 

производње кроз стимулацију набавке квалитетног садног материјала; - модернизација 

опреме ради повећања продуктивности у производњи поврћа; -проширење обима 

повртарске производње и повећање квалитета производа. Сектор пчеларство -повећање 

производње квалитета и здравствене безбедности пчеларских производа; -повећање 

прихода у домаћинству која се баве пчеларском производњом; -подизање капацитета 

задругa кроз техничку опремљеност; -боље позиционирање задругa на тржишту.                                                    

. 
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2.3.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: 

Мера је садржана у Националном програму руралног развоја 2018 - 2020. године (НПРР), 

(„Службени гласник РС“број: 60/2018)                                                    . 

 

2.3.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су: - физичка лица - носиоци породичних 

пољопривредних газдинстава који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у 

складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју, са активним статусом. - правна 

лица - Пољопривредне задруге – које имају најмање пет чланова задруге који су уписани у 

РПГ као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних 

пољопривредних газдинстава у активном статусу и са седиштем на територији општине 

Лајковац.                                                     . 

 

2.3.5. Економска одрживост: Физичка лица  За реализацију ове мере није потребно 

подносити бизнис план или пројекат о економској одрживости улагања  Правна лица 

Подносилац захтева мора да докаже економску одрживост кроз форму пројекта/бизнис 

плана. Пројекат/бизнис план треба да буде усклађен са обрасцем који је објављен од 

стране локалне самоуправе и који је саставни део апликационог формулара.                                                    

. 

 

2.3.6. Општи критеријуми за кориснике: физичка лица  -подносилац пријаве мора бити 

носилац пољопривредног газдинства уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у 

складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних 

газдинстава и да се налазе у активном статусу -подносилац пријаве мора имати 

пребивалиште на територији општине Лајковац -подносилац пријаве мора да 

пољопривредну производњу обављају на територији општине Лајковац. Правна лица - да 

је уписан у Регистар привредних субјеката са седиштем на територији општине Лајковац и 

да се налази у активном статусу - у Агенцији за привредне регистре да није регистровано 

да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности; да 

је осуђивано због привредног преступа и поступка ликвидације или стечаја нити је 

престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. -за 

инвестицију за коју подноси захтев,не сме користити подстицаје по неком другом 

основу(субвенције,подстицаји,донације), односно да иста инвестиција није предмет другог 

поступка за коришћење подстицаја -наменски користи и неотуђује нити да другом лицу на 

коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од 5 година од дана набавке, 

контролу ће вршити Комисија образована од стране Начелника општинске управе.                                                    

. 

 

2.3.7. Специфични критеријуми: У сектору производње млека прихватљиви корисници 

треба да: 
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 • у РПГ имају пријавњен сточни фонд ( податке о врсти животиња и газдинства 

(ХИД) на којима се држе или узгајају); 

 • имају у свом влсништву, односно у власништву члана регистрованог 

пољопривредног газдинства, 1-19 млечних крава; 

 • у случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, на крају 

инвестиције имају у свом власништву, односно у власништву члана регистрованог 

пољопривредног газдинства: 3-100 крава млечних раса. У сектору производње воћа, 

грожђа, поврћа, хмеља и цвећа прихватљиви корисници треба да:  

• у РПГ имају уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих 

биљних култура  

• имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 hа другог воћа, 

односно 0,1- 50 hа цвећа, односно 0,2-100 hа винове лозе. 

 • у случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) 

производних (са наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе, имају, на крају 

инвестиције: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3-100 hа другог воћа, 0,2-100 hа 

винове лозе  

• имају мање од 0,5 hа пластеника или мање од 3 hа производње поврћа на отвореном 

простору Сектор пчеларства 

 • у сектору пчеларства прихватљиви корисници треба да имају 5-500 кошница 

пријављених у Централној бази података о обележавању животиња код Управе за 

ветерину.                                                     . 

 

2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     . 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

101.1.1 Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, 

оваца и коза 

101.4.1 Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 

вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе 

101.4.2 Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, 

цвећа и расадничку производњу 

101.6.2 Набавка опреме за пчеларство  
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2.3.9. Критеријуми селекције:                                                     . 

 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Критеријуми селекције се не примењују при реализацији 

ове мере, већ се средства одобравају по редоследу пријема 

потпуних захтева до утрошка средстава. 

не  

 

2.3.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи износи до 50% укупних прихватљивих 

трошкова без ПДВ-а за пољопривредна газдинства односно до 70% укупно прихватљивих 

трошкова без ПДВ-а за пољопривреднe задругe За сектор млека  максимални износ 

подстицаја по кориснику је до 90.000,00 динара (макс. 3 грла до 30.000,00 динара по грлу) 

За сектор воћарства и повртарства максимални износ подстицаја по кориснику је до 

50.000,00 динара За сектор пчеларства физичка лица  максимални износ подстицаја по 

кориснику је до 50.000,00 динара  правна лица Општина ће у трошковима набавке опреме 

учествовати са уделом до 70% вредности исте а највише до 900.000,00 динара без ПДВ-а.                                                    

. 

 

2.3.11. Индикатори/показатељи:                                                     . 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Број подржаних инвестиција 

2 Број набавњених грла 

3 Број набављених садница воћа 

4 Број корисника подстицајних средстава у повртарству 

5 Број пчелара корисника подстицајних средстава 

6 Проценат утрошености планираних средстава за меру инвестиција 

у физичку имовину газдинства 

 

2.3.12. Административна процедура: Реализацију мере за сва четири сектора спроводиће 

стручне службе Општинске управе општине Лајковац.  На основу Јавног позива, који ће 

расписати Општинска управа, биће организован пријем Захтева попуњавањем пријавног 

обрасца на писарници Општине Лајковац у периоду од дана објављивања до 15. децембра 

2019.године или до утрошка средстава предвиђених за ову намену. Јавни позив ће 

детаљније дефинисати потребну документацију, као и остале услове за коришћење 

подстицајних средстава. Након пријема и обраде захтева, склапаће се Уговор о 

суфинансирању између Начелника општинске управе и корисника подстицајних средстава, 

након чега ће бити извршен пренос средстава кориснику.                                                     . 
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2.4. Назив и шифра мере: 201.1 Одрживо коришћење пољопривредног земљишта                                                    

. 

 

2.4.1. Образложење: Унапређена примена добре пољопривредне праксе (агро-

мелиоративне мере) Трендови модерне пољопривредне производње пред 

пољопривреднике постављају строге захтеве у процени ресурса којим располажу, као и 

рационализацију трошкова, а све у циљу рентабилније пољопривредне производње и 

одрживог развоја. Остварење тог циља није могуће без примене савремених техника у 

пољопривреди, од којих је један од основних квалитетна анализа земљишта. Општина 

Лајковац ће у сарадњи са Пољопривредном саветодавном стручном службом Ваљево, 

спровести пројекат „Утврђивање садржаја лако приступачног азота у земљишту и 

одређивање потребних количина азота за прихрану ратарских култура (Н-мин методом)“, 

који за циљ има да оптимизује коришење вештачких ђубрива у ратарској производњи.  У 

току године планира се и спровођење програма калцизације киселих земљишта на 

подручју општине Лајковац, коју ће такође спроводити Пољопривредна саветодавна 

стручна служба Ваљево. Програмом калцизације планира се набавка кречног материјала, 

превоз од стране добављача, трошкови услуга ПССС (пријем захтева за калцзацију, 

испитивање киселости земљишта Потенциометријском методом, израда програма 

поправке киселости за сваку катастарску парцелу, сачињавање спискова газдинстава са 

количином кречног материјала, контрола примене кречног материјала), такође, даће се и 

препоруке за примену хидратисаног креча 1,0 – 1,2 т/ха. Овим програмом би се обухватило 

око 75ха и укупно 50–70 пољопривредних газдинстава са територије општине Лајковац. 

Право имају пољопривредна газдинства за парцеле које су у власништву и уписане у РПГ 

за површину, за површину од 0,5-2ха.  За ову меру планирана су средства у укупном 

износу од 1.450.000,00 динара, а од тога је за Н-мин методу 250.000,00 динара и 

калцизацију 1.200.000,00 динара.                                                    . 

 

2.4.2. Циљеви мере: Општи циљеви: -повећање ефикасности и ефективности 

пољопривредне производње; -стабилност прихода.  Специфични циљ  -рационална 

примена вештачких ђубрива у пољопривредној производњи; -правилан начин управљања 

пољопривредним земљиштем                                                    . 

 

2.4.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: 

Мера је садржана у Националном програму руралног развоја 2018 - 2020. године (НПРР), 

(„Службени гласник РС“број: 60/2018)                                                     . 

 

2.4.4. Крајњи корисници: Правно лице - ПССС Ваљево                                                    . 

 

2.4.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис 
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план или пројекат о економској одрживости улагања.                                                     . 

 

2.4.6. Општи критеријуми за кориснике: Да су уписани у АПР                                                    

. 

 

2.4.7. Специфични критеријуми: Да поседује потребан технички и кадровски капацитет 

(поседовање потребне лабораторије за дату анализу, довољан број лица задужених за 

узорковање, довољан број возила, ГПС уређаја и сл) за спровођење пројекта. Као и да 

имају искључиво право у складу са актима Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде.                                                    . 

 

2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     . 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

201.1.3 Унапређена примена добре пољопривредне праксе (агро – 

мелиоративне мере) 

 

2.4.9. Критеријуми селекције:                                                     . 

 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Критеријуми селекције се не примењују при реализацији 

ове мере. 

не  

 

2.4.10. Интензитет помоћи: Општина Лајковац ће у трошковима предвиђеним овом 

мером учествовати у целокупном износу до максималног износа од 1.450.000,00 динара 

(Н-мин метода 250.000,00 динара и калцизација 1.200.000,00 динара).                                                    

. 

 

2.4.11. Индикатори/показатељи:                                                     . 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Површина узоркованог земљишта 

2 Број газдинстава укључених у реализацију агро-мелиоративних 

мера 

 

2.4.12. Административна процедура: Спровођење ове мере пратиће надлежно одељење 

Општинске управе општине Лајковац. Пренос средстава ће бити вршен по достављеном 

трошковнику са претходно добијеном сагласношћу Општинског већа општине Лајковац на 

исти, закљученом уговору о пословно-техничкој сарадњи и достављеним рачунима 
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спецификацијом газдинстава укључених у пројекат и обрађених узорака.                                                     

. 

 

2.5. Назив и шифра мере: 303 Подршка младима у руралним подручјима                                                    

. 

 

2.5.1. Образложење: Почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике 

и развој малих пољопривредних газдинстава-  Општи трендови у Републици Србији, у 

чему ни Општина Лајковац није изузетак, су депопулација села, нарочито младих људи, 

као и велика незапосленост. У циљу ублажавање овога , општина Лајковац је за 2019. 

годину определила 3.000.000,00 динара за подршку младима који желе да живе на селу и 

да се баве пољопривредом. Право на коришћење подстицаја из ове мере имаће млади  до 

40 година старости, са територије општине Лајковац, који желе да се баве искључиво 

пољопривредом и дорадом примарних пољопривредних производа. Кроз ову меру 

подржавају се носиоци пољопривредних газдинстава – млади пољопривредници како би 

унапредили процес производње, повећали продуктивност и конкурентности, али и 

технолошки оспособили своја газдинстава у складу са стандардима. Очекивани резултат 

мере је постизање веће економске ефикасности, веће оријентисаности ка тржишту и 

дугорочне одрживости бизниса младих у руралним срединама. Поред економских ефеката, 

путем овог вида подршке ће се ојачати веза и унапредити сарадња између младих људи на 

селу, а самим тим ће се развити међусобни однос поверења за добробит руралних 

локалних заједница. Циљ овог мере је развој и промоција младог и иновативног 

пољопривредног сектора, са идејом да млади људи остану мотивисани да живе и раде на 

селу и да стварају нова радна места за себе и своје породице.  Средства ће бити коришћена 

за набавку нове механизације, приплодних грла, изградњу објеката и опреме за предметне 

делатности и подизање производних засада, а сви ближи услови ће бити дефинисани 

јавним позивом који ће се објавити у наредном периоду. Лица која остваре право на 

подстицаје имаће обавезу да предмет инвестивиције за који повлаче средства не могу 

отуђити у периоду од 5 година.                                                    . 

 

2.5.2. Циљеви мере: Општи циљеви: -побољшање квалитета живота у руралном подручју; 

-повећање ефикасности производње -стабилност прихода -оснаживање младих ка 

преузимању сопствених иницијатива и њихово укључивање у процесе самозапошљавања и 

запошљавања Специфични циљ : -смањење незапослености; -заустављање депопулације 

села; -подстицање развоја предузетништва младих на селу; -подстицање тржишно 

орјентисане производње и услуга код младих; -стабилност дохотка младих 

пољопривредника кроз повећање производње, побољшање продуктивности и квалитета 

производа и смањење трошкова производње.                                                    . 
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2.5.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: 

Мера је садржана у Националном програму руралног развоја 2018 - 2020. године (НПРР), 

(„Службени гласник РС“број: 60/2018)                                                    . 

 

2.5.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка лица - носиоци породичних 

пољопривредних газдинстава који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у 

складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју, са активним статусом.                                                    

. 

 

2.5.5. Економска одрживост: Подносилац пријаве мора да докаже економску одрживост 

кроз форму пројекта/бизнис плана. Пројекат/бизнис план треба да буде усклађен са 

Обрасцем који је објављен од стране локалне самоуптраве и који је саставни део 

апликационог формулара.                                                     . 

 

2.5.6. Општи критеријуми за кориснике: -Да су носиоци регистрованог пољопривредног 

газдинства са територије општине Лајковац, која пољопривредну производњу обављају на 

територији општине Лајковац; -на дан подношења пријаве на конкурс има навршених 18 

година живота, а највише 40 година живота; -нема нереализованих инвестиција за које су 

му одобрена подстицајна средства на основу закона којим се уређују подстицаји у 

пољопривреди и руралном развоју; -није до сада користило подстицаје на основу мере 

подршке за младе пољопривреднике -подносилац пријаве на конкурс може поднети само 

једну пријаву за коришћење подстицаја у календарској години, у оквиру ове мере.  -за 

инвестицију, за коју подноси пријаву на конкурс, не користи подстицаје по неком другом 

основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет 

другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним 

прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним 

газдинствима; -је измирило доспеле пореске обавезе; -нема својство повезаног лица са 

добављачем односно власником; -у случају када корисник није власник катастарских 

парцела и објекта за коју се подноси захтев, неопходно је да на њима има право закупа, 

односно коришћења на основу закљученог уговора на период закупа, односно коришћења 

од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси пријава за 

коришћење подстицаја, изузев када је власник земљишта или објекта лице које је уписано 

као члан пољопривредног газдинства корисника; -наменски користи и не отуђи нити да 

другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од пет година, 

почев од календарске године за коју се подноси пријава за коришћење подстицаја.                                                    

. 
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2.5.7. Специфични критеријуми: 

 -Да имају највише 40 година живота; 

 -да нису у радном односу Сектор млека  

 • пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву 

члана РПГ 1 - 19 млечних крава;  

• у случају набавке нових машина и опреме за наводњавање, поседују у свом 

власништву, односно у власништву члана РПГ максимално 100 млечних крава; 

 • у случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, на крају 

инвестиције поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 

квалитетних приплодних грла говеда млечних раса, односно 10-300 квалитетних 

приплодних грла оваца/коза.   

Сектор меса  

 • у Регистру објеката (у складу са Правилником о регистрацији, односно одобравању 

објеката за узгој, држање и промет животиња- Службени гласник РС, 36-2017) имају 

регистроване објекте са капацитетима за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 

грла приплодних оваца/коза и/или мање од 30 приплодних крмача и/или мање од 100 

товљеника свиња у турнусу и/или од 1.000-3.999 бројлера у турнусу.  

• у случају када се ради о набавци квалитетних приплодних животиња, на крају 

инвестиције поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 грла 

квалитетних приплодних говеда товних раса, или 10-300 квалитетних приплодних грла 

оваца/коза, или 5-100 грла квалитетних приплодних крмача.  

• сектор производње комзумни јаја нема специфичних критеријума прихватљивости 

У сектору производње воћа, грожђа, поврћа, хмеља и цвећа прихватљиви корисници треба 

да: • имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 hа другог воћа, 

односно 0,1- 50 hа цвећа, односно 0,2-100 hа винове лозе.  

• у случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) 

производних (са наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе, имају, на крају 

инвестиције: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3-100 hа другог воћа, 0,2-100 hа 

винове лозе  

• имају мање од 0,5 hа пластеника или мање од 3 hа производње поврћа на отвореном 

простору Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа)   
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• пољопривредна газдинства која имају имајумање од 50 ха земљишта под осталим 

усевима.  

• за инвестиције за набавку машина и опреме за наводњавање прихватљиви 

корисници су пољопривредна газдинства која имајумање од 100 ха земљишта под осталим 

усевима. Сектор пчеларства  

• у сектору пчеларства прихватљиви корисници треба да имају 5-500 кошница.  

• у сектору аквакултуре(производње конзумне астрмке и шаранске рибе) нема 

специфичних критеријума прихватљивости У зависности од врсте корисника и врсте 

прихватљивих инвестиција, примењиваће се специфични критеријуми прихватљивости 

предвиђени у мери Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,а за 

инвестицију у мери 304, инвестиција 304.5 Подршка преради на газдинству у домену 

прераде и маркетинга производа анималног порекла, прихватљиви корисници треба да 

буду у складу са Правилником о малим количинама примарних производа које служе за 

снадбевање потрошача, подручју за обављање тих делатности и одступањима која се 

односе на мале субјекте у пословању храном животињског порекла, уколико се ради о 

преради млека и меса                                                    . 

 

2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     . 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

303.1 Почетна помоћ за покретање пословања за младе 

пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава 

 

2.5.9. Критеријуми селекције:                                                     . 

 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Критеријуми селекције ће бити дефинисани правилником 

о спровођењу ове мере 

да 60 

 

2.5.10. Интензитет помоћи: Општина ће у трошковима предметне инвстиције 

учестовавати са уделом до 70 % вредности исте а највише до 600.000,00 динара.                                                    

. 
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2.5.11. Индикатори/показатељи:                                                     . 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Број новорегистрованих газдинстава у РПГ где су носиоци млађи 

од 40 година 

2 Број подржаних корисника 

3 Укупна вредност инвестиције 

 

2.5.12. Административна процедура: За реализацију предметне мере биће расписан 

јавни позив у трајању од 15 дана од дана објављивања а који ће ближе одредити услове и 

критеријуме за остваривање права на подстицаје. Пријаве ће се примати на писарници 

општине Лајковац, а о лицима која остварују право на подстицајна средства одлучиваће 

Комисија именована од стране Начелника општинске управе.                                                     

. 

2.6. Назив и шифра мере: 304 Економске активности у циљу подизања конкурентности у 

смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификација система 

безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског 

порекла на газдинствима                                                    . 

 

2.6.1. Образложење: Подршка за заштиту географског порекла Додавање вредности 

пољопривредним производима кроз прераду као и увођење и сертификацију система 

безбедности, квалитета и географског порекла је пут којим ће наши произвођачи својим 

производима обезбедити сигурнији пласман на тржишту, поготово када се ради о 

захтевним иностраним тржиштима. Сектор пчеларство:  „Пчеларски центар-Качерски 

мед“ је пројекат који је финансиран од стране Европске уније кроз Програм  Exchange 4 и 

који је повезао Општине Лазаревац, Лајковац и Љиг, Земљорадничку задругу „Качерски 

мед“ као партнере и пчеларе у ширем подручју наше регије.Основни задатак пројекта је да 

створи услове за тржишну валоризацију производа са заштићеним географским пореклом 

„Качерски мед“. Регија производње овог меда , поред наведених општина, обухвата и 

територије општина Мионица, Уб и Аранђеловац. Једна од активности је и сертификовање 

производње и паковања „Качерског меда“. Стим у вези општина Лајковац је определила 

средства у висини од 50.000,00 динара за учешће у финансирању сертификације  за 

пчеларе са територије општине Лајковац (сразмерно учешћу лајковачких пчелара у 

укупним трошковима  сертификације за све пчеларе у Задрузи, до максималног износа од 

50.000,00 динара).                                                    . 

 

2.6.2. Циљеви мере: Општи циљеви: -побољшање услова за одрживи економски развој у 

руралним подручјима кроз подизање конкурентности, унапређење задругарства и 

могућности запошљавања у сектору пчеларства. Специфични циљеви: -унапређење 

пчеларства; -тржишна оријентација «Качерског меда» и производа Пољопривредне 
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задруге Лајковац -подизање рентабилности пчеларења, кроз смањење трошкова и 

повећања вредности производње у стационарном пчеларењу.                                                    

. 

 

2.6.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: 

Мера је садржана у Националном програму руралног развоја 2018 - 2020. године (НПРР), 

(„Службени гласник РС“број: 60/2018)                                                    . 

 

2.6.4. Крајњи корисници: Правно лице                                                      . 

 

2.6.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис 

план или пројекат о економској одрживости улагања.                                                     . 

 

2.6.6. Општи критеријуми за кориснике: - уписан у Регистар привредних субјеката и да 

се налази у активном статусу - у Агенцији за привредне регистре да није регистровано да 

му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности; да је 

осуђивано због привредног преступа и поступка ликвидације или стечаја нити је престао 

да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.                                                    

. 

 

2.6.7. Специфични критеријуми:  За правно лице: -Да има чланове, пчеларе, са 

територије општине Лајковац.                                                    . 

 

2.6.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     . 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

304.2 Подршка за заштиту географског порекла производа 

 

2.6.9. Критеријуми селекције:                                                     . 

 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Критеријуми селекције се не примењују при реализацији 

ове мере. 

  

 

2.6.10. Интензитет помоћи: Општина Лајковац ће у трошковима сертификације 

учествовати пропорцијално уделу пчелара са територије општине Лајковац у укупом броју 

пчелара-чланова задруге, а у максималном износу од 50.000,00 динара.                                                    

. 

 



21.03.2019.                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                                    Број 2 

 

139 

 

2.6.11. Индикатори/показатељи:                                                     . 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Укупан број пчелара који су прошли поступак сертификације 

2 Укупан број пчелара са територије општине Лајковац који су 

прошли поступак сертификације 

 

2.6.12. Административна процедура: Поступак реализације ове мере спроводиће 

належна одељења Општинске управе општине Лајковац. Земљорадничка задруга 

„Качерски мед“ ће надлежном одељењу доставити списак свих пчелара  који ће бити 

пријављени за серфтификацију. На основу учешћа пчелара са територије општине 

Лајковац у укупном броју и укупних трошкова сретификације биће одеђен износ средстава 

која ће бити пребачена на рачун задруге (пренос средстава је могуће вршити и на основу 

списка лајковачких пчелара и цене сертификације по пчелару), стим да тај износ не може 

бити већи од 50.000,00 динара.                                                     . 

 

2.7. Назив и шифра мере: 402 Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и 

руралном развоју                                                    . 

 

2.7.1. Образложење: Информативне активности, сајмови, изложбе, манифестације, 

студијска путовања  Стратешко планирање, уз ефикасно усвајање нових знања и 

упознавање са новим трендовима у пољопривреди и руралном развоју, један је од 

предуслова за ефикасну пољопривреду и квалитетнији живот у руралним подручјима. 

Активности које се спроводе у овом циљу су:  *Организација традиционалне Изложбе 

крава и јуница сименталске расе „Колубара 2019“ *Организација пчеларске изложбе 2019  

*Организација стручних предавање и практичних радионица; *Посета сајмовима и 

студијско путовање из области пољопривреде и руралног развоја; *Набавка стручне 

литературе и часописа из области пољопривреде и руралног развоја.                                                     

. 

 

2.7.2. Циљеви мере: Општи циљеви: -побољшање квалитета живота у руралном подручју; 

-повећање ефикасности производње; -стабилност прихода. Специфични циљ  -унапређење, 

усвајање и примена нових знања из области пољпривреде и руралног развоја.                                                    

. 

 

2.7.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: 

Мера је садржана у Националном програму руралног развоја 2018 - 2020. године (НПРР), 

(„Службени гласник РС“број: 60/2018)                                                     . 

 

2.7.4. Крајњи корисници: Правна лица                                                    . 
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2.7.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис 

план или пројекат о економској одрживости улагања.                                                     . 

 

2.7.6. Општи критеријуми за кориснике: Да су уписани у АПР                                                    

. 

 

2.7.7. Специфични критеријуми: -да поседују знање и претходна искуства за обављање 

активности планираних овом мером (организација изложби крава, предавање и показне 

радионице из области пољопривреде и руралног развоја...) -да поседује потребан технички 

капацитет (потребан број возила) за превоз пољопривредника на сајамске манифестације и 

студијско путовање.                                                     . 

 

2.7.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     . 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

402.1 Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, 

студијска путовања  

 

2.7.9. Критеријуми селекције:                                                     . 

 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Критеријуми селекције се не примењују при реализацији 

ове мере. 

  

 

2.7.10. Интензитет помоћи: Општина Лајковац ће у трошковима превиђеним овом мером 

учествовати у целокупном износу и то: *Изложба приплодних крава и јуница сименталске 

расе „Колубара 2019.“, у максималном износу од 1.300.000,00 динара; *Пчеларска изложба 

2019,  у максималном износу од 200.000,00 динара; *Организација стручних предавање и 

практичних радионица, као и набавка стручне литературе и часописа из области 

пољопривреде и руралног развоја, у максималном износу од 50.000,00 динара; *Посета 

сајмовима и студијско путовање из области пољопривреде и руралног развоја у земљи и 

иностранству, у максималном износу од 1.000.000,00 динара; *Обезбеђење услуге 

саветовања од стране стручних лица Центру за пољопривреду Лајковац, у максималном 

износу од 100.000,00 динара.                                                    . 
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2.7.11. Индикатори/показатељи:                                                     . 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Број пријављених грла 

2 Број изведених грла 

3 Број излагача  

4 Број награћених пчелара са територије општине Лајковац 

5 Број стручних предвања и практичних радионица 

6 Број присутних пољопривредника на предавањима 

7 Број примерака часописа/стр. литературе 

8 Број пољопривредника који су посетили сајам из области 

пољопривреде у земљи 

9 Број пољопривредника који су били на студијском путовању 

10 Број радних сати ангажованих стручних лица 

11 Број пољопривредника који су користили услуге стручних лица 

 

2.7.12. Административна процедура: Праћење ове мере вршиће надлежно одељење 

Општинске управе општине Лајковац. Организација изложбе приплодних крава и јуница 

сименталске расе „Колубара 2019.“ Изложба приплодних крава и јуница сименталске расе 

«Колубара 2019», се организује у сарадњи са Центром за пољопривреду Лајковац, као 

основном одгајивачком организацијом. Пренос средстава ће бити извшен у складу са 

трошковником Изложбе а по претходно добијеној сагласности општинског већа општине 

Лајковац на исти и потписаним Уговором о суфинансирању. Прихватљиви трошкови се 

односе на награде за најбоља грла, организацију изложбе (трошкове опреме, транспорта 

грла, бине, озвучења и сл.), плаћање накнаде Комисији за оцењивање. Организација 

пчеларске изложбе 2019. Пчеларска изложба Лајковац 2019 организоваће се у сарадњи са 

Друштвом пчелара Лајковац, удружењем које је активно у области пчеларства на 

територији општине Лајковац. Пренос средстава ће бити извршен у складу са 

трошковником изложбе по претходно добијеној сагласности Општинског већа на исти, а 

након чега ће бити потписан Уговор о суфинансирању. Прихватљиви трошкови се односе 

на награде за изложене пчеларске производе, награду за најлепшу поставку и трошкове 

предавача, штампања промотивног материјала и сл. Организација стручних предавање и 

практичних радионица, као и набавка стручне литературе и часописа из области 

пољопривреде и руралног развоја - Средства за ову намену односе се на трошкове 

организације предавања из области пољопривреде и руралног развоја која се, у оквиру 

„Зимске школе пољопривреде“, организују у згради Општине Лајковац, као и за набавку 

стручне литературе и часописа из исте области. Обавештењима која ће бити објављена у 

локалним јавним гласилима, пољопривредници општине Лајковац ће бити информисани о 

времену и месту одржавања предавања, радионица и о могућности посети сајмовима и 

другим манифестацијама. Општина Лајковац ће сносити трошкове организације 
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предавања(обезбеђење простора, предавача , опреме и сл). Посета сајмовима и студијско 

путовање из области пољопривреде и руралног развоја - Предметна мера подразумева 

организовање посете сајму у Новом Саду и студијско путовање у иностранству. Општина 

Лајковац већ традиционално води своје пољопривреднике на пољопривредни сајам у Нови 

Сад, планирана средства за ову намену се односе на плаћање трошкова превоза и 

улазница. Плаћање трошкова превоза се врши у складу са Уговором закљученим са 

изабраним превозником, док се плаћање улазница врши на основу профактуре издате од 

стране организатора сајма. Студијско путовање у иностранству у циљу едукације и 

упознавања пољопривредних произвођача са новим технологијама и начинима рада 

фармера и пољопривредних произвођача у земљама Европске Уније. Општина ће 

закључити Уговор са туристичком агенцијом која ће спровести студијско путовање. У 

складу са понудом туристичке агенције и трошковником  претходно усвојеним на 

Општинском већу, средства ће се пренети туристичкој агенцији. Прихватљиви трошкови за 

студијско путовање су: трошкови превоза, исхране и смештаја, путног осигурања, 

улазнице (на фарме, сајмове, изложбе и сл.) и услуге пратиоца (водича) групе.  Обезбеђење 

услуге саветовања од стране стручних лица - Као и за организацију Изложбе и за стручне 

услуге са Центром за пољопривреду Лајковац пренос средстава ће бити извшен у складу 

са трошковником, а по претходно добијеној сагласности Општинског већа општине 

Лајковац на исти и потписаним уговором о пословно-техничкој сарадњи. Прихватљиви 

трошкови се односе на:  - одабир и праћење грла говеда и оваца на газдинствима у 

општини Лајковац, као и одабир крава за Изложбу;  -предавања и показне радионице;  -

обилазак, праћење стања и давање стручних савета везаних за негу и одржавање у 

новоподигнутим засадима воћа, суфинансираних средствима Општине Лајковац у 

претходном пероду у циљу интензивирања воћарске производње у нашој општини; -

пружање информација о актуелним подстицајима, како општинским, тако и републичким.                                                    

. 
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III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТA 

 

 

Табела: Општи подаци и показатељи  

Назив показатеља Вредност, опис 

показатеља 

Извор 

податка и 

година 

ОПШТИ ПОДАЦИ   

Административни и географски положај   

Аутономна покрајина  рзс* 

Регион Шумадија и Западна 

Србија 

рзс* 

Област Колубарска рзс* 

Град или општина Општина Лајковац рзс* 

Површина 186 км2 рзс* 

Број насеља 19 рзс* 

Број катастарских општина 18 рзс* 

Број подручја са отежаним условима рада у 

пољопривреди (ПОУРП) 

-  

Демографски показатељи   

Број становника 15475 рзс** 

Број домаћинстава 5160 рзс* 

Густина насељености (број 

становника/површина, km²) 

80  

Промена броја становника 2011:2002 

(2011/2002*100 - 100) 

-1539 рзс** 

  - у руралним подручјима АП/ЈЛС -1349 рзс** 
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Становништво млађе од 15 година (%) 17% рзс** 

Становништво старије од 65 година (%) 19% рзс** 

Просечна старост 43 рзс* 

Индекс старења 139 рзс* 

Без школске спреме и са непотпуним основним 

образовањем (%) 

20,06 рзс* 

Основно образовање (%) 22,94% рзс* 

Средње образовање (%) 49,32% рзс* 

Више и високо образовање (%) 7,48% рзс* 

Пољопривредно становништво у укупном броју 

становника (%) 

40% Процена 

Природни услови   

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, 

планински) 

Равничарско 

брежуљкаст 

Интерни 

Преовлађујући педолошки типови земљишта и 

бонитетна класа 

Смоница, алувијално-

ливадска 

црница,гајњача,гајњача 

у 

лесивирању,алувијални 

наноси... I-IV бонитета 

Интерни 

Клима (умерено-континентална, субпланинска 

...) 

Умерено-континентална Интерни 

Просечна количина падавина (mm) 643-877 Интерни 

Средња годишња температура (оС) 10,89 Интерни 

Хидрографија (површинске и подземне воде) Слив реке Колубара 

захвата повр.1869 

км2,дужина реке кроз 

општину 28 км,појава 

подземних вода на 

тер.општине је у виду 

Интерни 
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издана разбијеног и 

збијеног типа 

Површина под шумом (hа) 2945,18 рзс* 

Површина под шумом у укупној површини 

АП/ЈЛС (%) 

15,83% рзс* 

Пошумљене површине у претходној години (hа) 0 рзс* 

Посечена дрвна маса (m3) - рзс* 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 

  

Стање ресурса   

Укупан број пољопривредних газдинстава: 2578 рзс*** 

Број регистрованих пољопривредних 

газдинстава (РПГ): 

1379 Управа за 

трезор 

  - породична пољопривредна газдинства (%) 99,93%  

  - правна лица и предузетници (%) 0,07%  

Коришћено пољопривредно земљиште  - КПЗ 

(hа) 

10291 рзс*** 

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%) 68,70%  

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде 

и пашњаци, остало(18) (ha, %) 

54,63% рзс*** 

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, 

остало(19) (ha, %) 

35,33% рзс*** 

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству 

(ha) 

3,99 рзс*** 

Обухваћеност пољопривредног земљишта 

комасацијом (ha) 

0 Интерни 

Обухваћеност земљишта неким видом 

удруживања (ha) 

0 Интерни 
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Број пољопривредних газдинстава која 

наводњавају КПЗ  

33 рзс*** 

Одводњавана површина КПЗ (ha) 0 Интерни 

Наводњавана површина КПЗ (ha) 38 рзс*** 

Површина пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији АП(20) (ha)  

- Интерни 

Површина пољопривредног земљишта у 

државној својини која се даје у закуп (ha): 

333,5174 Интерни 

  - физичка лица (%) 0 Интерни 

  - правна лица  (%) 99509 Интерни 

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице 

пчела (број) 

8464 рзс*** 

Трактори, комбајни, прикључне машине (број) 9429 рзс*** 

Пољопривредни објекти (број) 496 рзс*** 

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници 

(број) 

- рзс*** 

Употреба минералног ђубрива, стајњака и 

средстава за заштиту биља (ha, број ПГ) 

5993, 19 стално 

запослених 

рзс*** 

Број чланова газдинства и стално запослених на 

газдинству: 

5993 на пор.газдин. 8 на 

газд.правног лица 

рзс*** 

(на породичном ПГ: на газдинству правног 

лица/предузетника) (ha)  

3002 рзс*** 

Годишње радне јединице (број) 3002 рзс*** 

Земљорадничке задруге и удружења 

пољопривредника (број) 

2 задруга , 2 удружења Интерни 

Производња пољопривредних 

производа(количина): 

  

  - биљна производња (t)  24,3 t/ha рзс*** 
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  - сточарска производња (t, lit, ком.) 3084 грла говеда од тога 

1511 крава ,4810 

свиња,11122 овце,88 

коза,71 коњ,70493 

ком.живине,2271 

пчелиње друштво 

Интерни 

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА   

Рурална инфраструктура  рзс* 

Саобраћајна инфраструктура   

Дужина путева(26) (km) 102,5 рзс* 

Поште и телефонски претплатници (број) 4 поште, 6000 

претплатн. 

рзс* 

Водопривредна инфраструктура   

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу 

(број) 

2827 рзс* 

Домаћинства прикључена на канализациону 

мрежу (број) 

3062 рзс* 

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3) - рзс* 

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3) - рзс* 

Енергетска инфраструктура   

Производња и снабдевање електричном 

енергијом (број) 

На територији општине 

не постоји погон за 

производњу ел.енергије, 

дистрибутер ел.енергије 

је ЕД Лазаревац 

Интерни 

Социјална инфраструктура   

Објекти образовне инфраструктуре (број) 1објекат 

предшк.образовање,2 

обј школе 

основ.образ.са10 

обј.изд.одељења,1 

рзс* 
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обј.средње школе 

Број становника на једног лекара  - рзс* 

Број корисника социјалне заштите - рзс* 

Диверзификација руралне економије -  

Запослени у секторима пољопривреде, 

шумарства и водопривреде (број) 

2108 рзс* рзс*** 

Газдинства која обављају друге профитабилне 

активности(30) (број) 

154 пољ.газдинства баве 

се прерадом 

пољ.производа 

рзс*** 

Туристи и просечан број ноћења туриста на 

територији АП/ЈЛС (број) 

6 пољ.газд.баве се 

обрадом дрвета 

рзс* 

Трансфер знања и информација У 2017. години 168 

туриста и 569 ноћења 

 

Пољопривредна саветодавна стручна служба 

(да/не) 

Да Интерни 

Пољопривредна газдинства укључена у 

саветодавни систем (број) 

14 ПССС 

 

 

_____________________      М.П.        ____________________________________ 

        Датум и место           Потпис овлашћеног лица у АП/ЈЛС 

 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од 21.03..2019. године. 

 

 

 СЕКРЕТАР                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

       Горан Илић,с.р.                    Јованка Гомилановић,с.р. 

************************************** 
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На основу члана 93. и 94. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 

72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18), Правилника о 

садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта (''Службени 

гласник РС'', бр. 27/15) и члана 39. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине 

Лајковац'', бр. 11/08), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 21.03.2019.године, 

донела је 

 

Прве измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац 

 за 2019. годину 

 

Члан 1. 

У члану 5. Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2019. годину врше се 

следеће измене и допуне: 

 

3.1.1 РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА 

 

Тачка 3.1.1.1 , опис позиције  К.п. бр. 35/1 КО Лајковац,  мења се и гласи Прибављање 

земљишта које је у приватној својини за изградњу Шумадијске улице, К.п. бр. 35/1 КО 

Лајковац  

Тачка 3.1.1.2 , опис позиције  К.п. бр.40  КО Лајковац,  мења се и гласи Прибављање земљишта 

које је у приватној својини за изградњу Шумадијске улице, K.п. бр. 40 КО Лајковац   

Тачка 3.1.1.3, додаје се јединица мере 90м 

Тачка 3.1.1.4, додаје се јединица мере 0.00.10 ha 

У тачки 3.1.1 Решавање имовинско правних односа додају се позиције 5,6,7 и 8  које гласе: 

 

р.бр. 

Опис позиције 

обим по 

јединици 

мере 

Напомена 

 

Износ 

5 

Прибављање земљишта  за формирање 

грађевинских парцела на локацији Војни 

круг, у површини од 0.85.22.ха, које је у 

приватној својини К.п. 

бр.2212/1,2210/1,2213/1,2209/1 КО Лајковац 

 

 

 

0.85.22 

ha 

Условно 

финансирање 

по споразуму 

са ЕПС-ом-

огранак РБ 

Колубара 

   

15.143.483,21 

6 

Прибављање земљишта за  изградњу 

саобраћајница на локацији Војни круг , у 

површини од 0.77.19.ха, које је у 

приватној својини  К.п. 

бр.2212/1,2210/1,2213/1,2209/1,2213/2,22

09/2,2217,2218,2220,2219,2206/1,2182/1,2

183/1,2183/2,2184/2,2181/1,2181/2  КО 

Лајковац 

 

 

0.77.19 

ha 

Условно 

финансирање 

по споразуму 

са ЕПС-ом-

огранак РБ 

Колубара 

13.716.562,65 
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7 

Прибављање земљиштa за формирање 

грађевинских парцела на локацији Војни 

круг у површини од 0.66.46 ха, које је у 

својини општине Лајковац, K.п. 

2212/3,2212/4,2210/3,2210/2 КО Лајковац 

 

0.66.46 

ha 

 

Условно 

финансирање 

по споразуму 

са ЕПС-ом-

огранак РБ 

Колубара 

11.809.855,60 

8 

Прибављање земљишта у приватној 

својини у циљу опремања бунара у 

Горњем крају Јабучја (постројење за 

пречишћавање пијаће воде, резервоар и 

прикључак на дистрибутивну мрежу), 

К.п бр. 6508 КО Јабучје 

 

0.00.40 ha 

     

Условно 

финансирање 

по споразуму 

са ЕПС-ом-

огранак РБ 

Колубара 

296.164,50 

 

3.1.2. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ – ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

У тачки 3.1.2 Урбанистички планови – планска документација додају се позиције 3 и 4 које гласе: 

р.б. опис позиције 

обим по 

јединиц

и. мере 

напомена Износ 

3. 

Израда катастарско топографског плана "Војни 

круг" и пројекта парцелације са пројектом 

геодетског обележавања парцела (ПГОП) 

3,87 hа 

Условно 

финансирање по 

споразуму са ЕПС-

ом-огранак РБ 

Колубара 

1.184.658,00 

4. Израда Плана генералне регулације за 

насељено место Јабучје 

4.549 hа 

 

Условно 

финансирање по 

споразуму са ЕПС-

ом-огранак РБ 

Колубара 

23.693.160,00 

 

3.3.1.1. ОБЈЕКТИ ЗА ЗАХВАТАЊЕ, ДОВОД И ПРЕРАДУ СИРОВЕ ВОДЕ 

 

У ТАЧКИ 3.3.1.1. ОБЈЕКТИ ЗА ЗАХВАТАЊЕ, ДОВОД И ПРЕРАДУ СИРОВЕ ВОДЕ, У ОКВИРУ ПОЗИЦИЈЕ 

2 ДОДАЈЕ СЕ: 

 

Р.б. Опис позиције 

обим 

јед. 

мере 

напомена Износ 

2 

Наставак изградње дистрибутивне водоводне 

мреже у Стрмову и Пепељевцу 
13.300м 

ɸ 110  

ɸ 90 

ɸ 63 

Условно 

финансирање по 

споразуму са ЕПС-

ом-огранак РБ 

Колубара 

 

64.456.190,00 

Надзор 
700.000,00 

 

 

3.3.1.2. ОБЈЕКТИ ЗА ОСНОВНИ РАЗВОД ЧИСТЕ ВОДЕ 
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У тачки 3.3.1.2. Објекти за основни развод чисте воде, досадашње позиције 2-7 постају  позиције  

3-8, позиција 8 постаје позиција 10, а  додају се позиције 2,9 и 11 које гласе: 

Р.б. Опис позиције 

обим 

јед. 

мере 

напомена Износ 

2. 

Изградња дела водоводне мреже у Јабучју 11.147 

m 

ɸ 110 

ɸ 160 

Финансирање по 

споразуму са ЕПС-

ом-огранак РБ 

Колубара 

74.608.601,68 

Надзор 1.000.000,00 

9. 

 

Израда техничке документације у циљу 

опремања бунара у Горњем крају Јабучја 

(постројење за пречишћавање пијаће воде, 

резервоар и хидростаница са прикључком на 

дистрибутивну мрежу 

ИДР,ПГ

Д,ПЗИ 

Условно 

финансирање по 

споразуму са ЕПС-

ом-огранак РБ 

Колубара 

770.028,00 

 

Опремања бунара у Горњем крају Јабучја 

(постројење за пречишћавање пијаће воде са 

резервоаром и хидростаница са  прикључком 

на дистрибутивну мрежу), КП 6508 КО Јабучје 

 

200м3 

7лит/се

к 

Условно 

финансирање по 

споразуму са ЕПС-

ом-огранак РБ 

Колубара 

 28.150.257,50 

Надзор 400.000,00 

11. 

Изградња ПС ''Непричава-Лајковац'', 

резервоара ''Непричава-Лајковац'' и мерно-

регулационог блока  

  

40лит/с

ек 

600 m³ 

Мрб 

2,5х6 

Условно 

финансирање по 

споразуму са ЕПС-

ом-огранак РБ 

Колубара 

60.702.216,00 

Надзор 

      900.000,00 

 

Тачка 3.3.1.2.2. Извештај о затеченом стању бунара у порти Јабучје-пренета обавеза, из назива 

активности брише се пренета обавеза  

Тачка 3.3.1.2.3. Извештај о затеченом стању бунара Јабучје - Горњи крај Милићи- пренета обавеза, 

из назива активности брише се пренета обавеза   

Тачка 3.3.1.2.4. Извештај о затеченом стању бунара у Врачевићу – Костевац- пренета обавеза, из 

назива активности брише се пренета обавеза  

Тачка 3.3.1.2.5. Извештај о затеченом стању бунара у Врачевићу – амбуланта- пренета обавеза, из 

назива активности брише се пренета обавеза  

Тачка 3.3.1.2.6. Извештај о затеченом стању бунара у Пепељевцу- пренета обавеза, из назива 

активности брише се пренета обавеза  

Тачка 3.3.1.2.8. Израда техничке документације за изградњу цевовода Ратковац - Врачевић и 

резервоара у Врачевићу-пренета обавеза, из назива активности брише се пренета обавеза  

 

3.3.1.3. Дистрибутивна мрежа 

 

Тачка 3.3.1.3.1. Израда техничке документације за изградњу водоводне мреже у МЗ Степање-

пренета обавеза, из назива активности брише се пренета обавеза  
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Тачка 3.3.1.3.9. Изградња водоводне мреже за ППОВ Словац, назив се мења и гласи Извођење 

радова на изградњи прикључка на воду ППОВ Словац 

 

 3.4.1.1.Одвођење отпадних (фекалних) вода  

 

Тачка 3.4.1.1.1. Израда техничке документације (ИДР, ПГД) за наставак фекалне канализације МЗ 

Рубрибреза-пренета обавеза, из назива активности брише се пренета обавеза 

Тачка 3.4.1.1.2. Израда техничке документације за фекалну канализацију -Железнички мост у 

Ћелијама ППОВ Ћелије-пренета обавеза, из назива активности брише се пренета обавеза 

 

 

3.6.1.1. Транзитни и магистрални телекомуникациони водови 

 

Тачка 3.6.1.1.2. Елаборат видео надзор-пренета обавеза, из назива активности брише се пренета 

обавеза 

3.7.1.1. КОЛОВОЗНЕ ПОВРШИНЕ 

У тачки 3.7.1.1. Коловозне површине, додаjу се позиције 11 и 12  које гласе: 

р.б опис позиције 

обим 

јед. 

мере 

напомена Износ 

11. 

 

Израда техничке документације за изградњу 

локалних саобраћајница у насељу ''Војни 

кру'' са припадајућом комуналном 

инфраструктуром  

 

300м 

Условно финансирање по 

споразуму са ЕПС-ом-

огранак РБ Колубара 592.329,00 

 

12. 

Изградња улице Вука Караџића са 

припадајућом комуналном 

инфраструктуром 

 
200м 

Условно финансирање по 

споразуму са ЕПС-ом-

огранак РБ Колубара 
14.608.225,00 

Надзор 200.000,00 

 

3.7.1.1.Б Редовно одржавање локалних и накатегорисаних путева 

 

Тачка 3.7.1.1.Б.3. Ангажовање механизације и превоза са материјалом за одржавање, санацију и 

реконструкцију путева на територији општине Лајковац – пропусти,  додаје се обим јединице мере 

ɸ 500, ɸ 600, ɸ 800, ɸ 1000 

Тачка 3.7.1.1.Б.4. Зимско одржавање путева и јавних површина – пренета обавеза износ од 

1.500.000,00 динара мења се и гласи 0 динара 

Тачка 3.7.1.1.Б.4. Зимско одржавање путева и јавних површина износ од 1.500.000,00 динара мења 

се и гласи 3.000.000,00 динара 
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3.7.1.2. Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе 

 

Тачка 3.7.1.2.2. Пешачка стаза у Рубрибрези-наставак изградње са оградом-пренета обавеза, износ 

од 1.622.926,98 динара мења се и гласи 922.926,98 динара 

Тачка 3.7.1.2.2. Пешачка стаза у Рубрибрези-наставак изградње са оградом - износ од 3.400.000,00 

динара мења се и гласи 4.100.000,00 динара 

 

3.9.1.1.   Локације намењене за изградњу објеката јавне намене 

 

Тачка 3.9.1.1.2. Извештај о затеченом стању свлачионице у Ћелијама-пренета обавеза из назива 

активности брише се пренета обавеза 

Тачка 3.9.1.1.3. Извештај о затеченом стању свлачионице у Јабучју-пренета обавеза, из назива 

активности брише се пренета обавеза 

Тачка 3.9.1.1.4. Извештај о затеченом стању капеле у Врачевићу- пренета обавеза из назива 

активности брише се пренета обавеза 

Тачка 3.9.1.1.5.  Извештај о затеченом стању за дом у Стрмову- пренета обавеза 

из назива активности брише се пренета обавеза 

 

3.9.1.2. ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА (ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВСТВО, 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И СЛ.) 

 

У ТАЧКИ 3.9.1.2.ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА (ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВСТВО, 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И СЛ.)ДОДАЈЕ СЕ ПОЗИЦИЈА  8 КОЈА ГЛАСИ: 

Р.б. Опис позиције Обим по 

јед. мере 

Напомена  

Износ 

8. 

Израда техничке документације за завршетак конака 

Брена Михаиловић 

 

 

 

 

 

основа 

149,12м2 

Финансира

ње по 

споразуму 

са ЕПС-ом-

огранак РБ 

Колубара 

300.000,00 

Завршетак радова на изградњи и санацији Конака 

Брене Михаиловић  

 

4.626.720,00 

Прикључак на водоводну и канализациону мрежу                              

1.621.052,87 

Израда техничке документације за партерно 

уређење око конака 

400.000,00 

Партерно уређење око конака 6.570.000,00 

Надзор 100.000,00 

Конзерваторски надзор над извођењем радова на 

завршетку радова на изградњи и санацији конака 

Брена Михаиловић 

500.000,00 

Конзерваторски надзор над извођењем радова на 

конаку Радић 

180.000,00 

Прикључак на електроенергетску мрежу 200.000,00 
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Тачка 3.9.1.2.4. Надзор на  санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Средње 

школе „17. септембар“ у Лајковцу-пренета обавеза из назива активности брише се пренета обавеза 

Тачка 3.9.1.2.7. Радови на изградњи котларнице базена-пренета обавеза - пренета обавеза, из 

назива активности брише се пренета обавеза 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПРИКАЗ ИЗВОРА И УСЛОВА ФИНАНСИРАЊА ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА 

УРЕЂИВАЊУ ЗЕМЉИШТА 

 

Тачка 6) Приходи по споразуму са ЕПС-ом,  износ од 55.300.043,99 динара, мења се и гласи  

145.406.418,54 динара; 

Додаје се тачка 7) Приходи по споразуму са ЕПС-ом, износ 237.323.129,46 динара, а досадашња 

тачка 7) постаје тачка 8) 

 

У складу са напред наведеним изменама и допунама, мењају се Збирни преглед по позицијама, 

Преглед према начину коришћења услуга и Преглед према функционалном рангу. 

 

Члан 2. 

У осталом делу Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2019. годину 

остаје непромењен. 

Члан 3. 

Прве измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2019. 

годину објавити у „Службеном гласнику општине Лајковац“.  

 

 

 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

      Број: 06-27/19-II  од 21.03.2019. године 

 

 

 

            СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                       ОПШТИНЕ                                                                                  ОПШТИНЕ 

                    Горан  Илић,с.р.                                                              Јованка Гомилановић,с.р. 

 

****************************** 
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На основу члана 93. и 94. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 

81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18), Правилника о садржини, 

поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта (''Службени гласник 

РС'', бр. 27/15) и члана 39. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', бр. 

11/08), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 21.03.2019.године, донела је 

 

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ 

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 

 

1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1.  

Овим програмом ближе се уређује садржина, поступак и начин уређивања грађевинског 

земљишта на територији општине Лајковац. 

Члан 2. 

 Програм обезбеђује да радови на уређивању грађевинског земљишта у 2019. години, 

буду усклађени са реалним потребама и могућностима просторног развоја и изградње на 

територији општине Лајковац. 

Програмом се обухватају сви радови на уређивању грађевинског земљишта на 

територији општине Лајковац, без обзира на њихове специфичности у погледу извора и 

услова финансирања, организације обављања стручних послова и сл, као и на посебне 

надлежности, овлашћења и улоге појединих субјеката.  

Члан 3.  

Програмом се омогућава просторно и временско усклађивање свих активности на 

просторном развоју и изградњи општине Лајковац, како међусобно тако и са могућностима 

и циљевима укупног развоја, утврђеним кроз просторне и урбанистичке планове и развојне 

програме.  

У остваривању циља из става 1. овог члана, садржајем и начином доношења Програма, 

омогућава се:  

1) остваривање захтева за рационално коришћење грађевинског земљишта и 

успостављање оптималног односа између улагања у комуналну инфраструктуру и 

капацитета објеката које она опслужује;  

2) висок степен ефикасности и економичности у реализацији планираних радова, кроз 

усклађивање динамике и других услова изградње појединих објеката;  

3) утврђивање извора финансирања предвиђених радова на уређивању земљишта, у 

целини и по појединим подручјима изградње и врстама радова и  

4) благовремено предузимање свих организационих, правних и других мера које су 

потребне за ефикасно извршење предвиђених радова.  
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Члан 4.  

Програм се доноси за 2019. годину, и обухвата радове који су планирани у тој буџетској 

години. 

Члан 5.  

Програм садржи:  

1) уводни део,  

2) оцену усклађености Програма са циљевима укупног развоја општине Лајковац;  

3) приказ предвиђених радова на уређивању грађевинског земљишта;  

4) приказ извора и услова финансирања предвиђених радова на уређивању 

земљишта и  

5) мере за спровођење Програма.   

 

2. ОЦЕНА УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОГРАМА СА ЦИЉЕВИМА УКУПНОГ РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ 

 

Програм је у складу са визијом општине Лајковац и стратешким циљевима развоја општине 

Лајковац, као  модерне општине која је спремна да се интегрише у савремене европске токове 

са: 

 развијеном привредом, туризмом и предузетништвом, 

 изграђеном квалитетном и модерном инфраструктуром,  

 високим степеном енергетске ефикасности,  

 очуваном животном средином,  

 високим степеном запослености и без сиромаштва,  

 ефикасном општинском администрацијом и  

 очуваним културно- историјским наслеђем. 

Визија економски ефикасне и одрживе заједнице захтева утврђивање приортета као уопштених 

дугорочних циљева чијом реализацијом ће се достићи основни циљ – одрживи развој општине 

Лајковац чији су стратешки циљеви:  

 квалитетно и квантитетно унапређена саобраћајна инфраструктура,  

 успостављена модерна и ефикасна локална самоуправа и  

 достигнути одржив економски развој. 

У том смислу неопходно је унапредити и израдити урбанистичко планску документацију за 

развој саобраћајне инфраструктуре у односу на целокупан локални развој, изместити локалне 

и регионалне путеве у складу са динамиком измештања насеља као последица развоја 

површинских копова и индустријско енергетског комплекса и изградње аутопута Београд – 

Јужни Јадран, као и унапредити квалитет и квантитет јавно комуналних услуга. Јавно 

комуналне услуге подразумевају послове везане за управљање комуналним отпадом, 

снабдевање пијаћом водом и управљање отпадним водама. Главно питање које треба решитиу 

оквиру овог циља је цена коштања комуналних услуга у приградским насељима и селима. 

Цена комуналних производа и услуга треба да уважи начело покрића свих трошкова и омогући 

развој комуналног сектора и улагање у инфраструктуру. Претходно било којој активности у 

правцу реализације овог циља, неопходно је израдити студију о исплативости и реалним 

могућностима за увођење комуналних услуга у приградска насеља и села. 
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3. ПРИКАЗ ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ  

ЗЕМЉИШТА 

3.1.1. Решавање имовинско-правних односа 

р.б опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена износ 

1 

Прибављање земљишта које је у приватној 

својини за изградњу Шумадијске улице, К.п. 

бр. 35/1 КО Лајковац 

  

2649m² 

 

  3.100.000,00 

2 

Прибављање земљишта које је у приватној 

својини за изградњу Шумадијске улице, K.п. 

бр. 40 КО Лајковац 

260m² 

 

300.000,00 

3 

Накнада за заузеће железничког земљишта и 

државних путева (због извођења радова на 

изградњи ППОВ Словац, фекалне црпне 

станице Словац и повезивања постојећег 

цевовода за Ратковац са резервоаром 

Оштриковац и са црпном станицом Словац, 

изградње водоводне мреже у Јабучју и фекалне 

канализације и друго) 

 

 

 

90m 

 

1.443.585,00 

4.  

Накнада за експроприсано земљиште за 

изградњу фекалне мреже и постројења за 

пречишћавање отпадних вода у Боговађи К.п. 

бр. 328/1 КО Лајковац 

 

0.00.10 

ha 

 

120.000,00 

5 

Прибављање земљишта  за формирање 

грађевинских парцела на локацији Војни круг, 

у површини од 0.85.22.ха, које је у приватној 

својини К.п. бр.2212/1,2210/1,2213/1,2209/1 КО 

Лајковац 

 

0.85.22 

ha 

Условно по 

Споразуму 

са ЕПС- 

Огранак РБ 

Колубара 

 15.143.483,21 

6 

Прибављање земљишта за  изградњу 

саобраћајница на локацији Војни круг, у 

површини од 0.77.19.ха, које је у приватној 

својини  К.п. 

бр.2212/1,2210/1,2213/1,2209/1,2213/2,2209/2,22

17,2218,2220,2219,2206/1,2182/1,2183/1,2183/2,

2184/2,2181/1,2181/2  КО Лајковац 

 

 

0.77.19 

ha 

Условно по 

Споразуму 

са ЕПС- 

Огранак РБ 

Колубара 

13.716.562,65 

7 

Прибављање земљиштa за формирање 

грађевинских парцела на локацији Војни круг у 

површини од 0.66.46 ха, које је у својини 

општине Лајковац, K.п. 

2212/3,2212/4,2210/3,2210/2 КО Лајковац 

 

0.66.46 

ha 

 

Условно по 

Споразуму 

са ЕПС- 

Огранак РБ 

Колубара 

11.809.855,60 

8 

Прибављање земљишта у приватној својини у 

циљу опремања бунара у Горњем крају Јабучја 

(постројење за пречишћавање пијаће воде, 

резервоар и хидростаница са  прикључком на 

дистрибутивну мрежу), К.п бр. 6508 КО Јабучје 

 

0.00.40          

ha 

Условно по 

Споразуму 

са ЕПС- 

Огранак РБ 

Колубара 

          296.164,50 
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3.1.2. Урбанистички планови – планска документација 

 

р.б. опис позиције 

обим 

јед. 

мере 

напомена износ 

1. 
Катастарско-топографски план за локацију 

''Војни круг'' 
3,87 hа 

 
55.000,00 

2. 
Катастарско-топографски план за локацију 

''Тржно-пијачни центар'' 
0,94 hа 

 
50.000,00 

3. 

Израда катастарско топографског плана 

"Војни круг" и пројекта парцелације са 

пројектом геодетског обележавања парцела 

(ПГОП) 

3,87 hа 

Условно по 

Споразуму са ЕПС- 

Огранак РБ Колубара 
1.184.658,00 

4. Израда Плана генералне регулације за 

насељено место Јабучје 

4.549 

hа 

 

Условно по 

Споразуму са ЕПС- 

Огранак РБ Колубара 
23.693.160,00 

3.1.3. Инжењерско-техничких испитивања 

 

р.б. опис позиције 
обим 

јед. мере 
напомена износ 

1. 
Израда техничке документације за санацију 

клизишта у Пепељевцу - пренета обавеза 
2.500 m2  166.440,00 

3.2.1. Асанациони радови 

 

р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена износ 

1. 
Накнада штете настале услед извођења радова-

пренета обавеза 
 

У ул. 

М.П.Барили, 

Хајдучкој, 

Б.Радичевића, 

Боје Марковића, 

Вука Караџића и 

др. 

2.000.000,00 

 

2. 
Накнада штете настале услед извођења радова 

(по судским и вансудским поравнањима) 
  2.000.000,00 
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3.3.1.  Систем водоснабдевања 

3.3.1.1. Објекти за захватање, довод и прераду сирове воде 

 

 

3.3.1.2. Објекти за основни развод чисте воде 

р.б. опис позиције обим јед. мере напомена износ 

1. 

Водоснабдевање дела општине Лајковац - 

изградња водоводне мреже у Јабучју - I 

фаза-пренета обавеза 
3.148 m 

ɸ 110 
 

15.000.000,00 

Надзор- пренета обавеза 191.370,00 

2. 

Изградња дела водоводне мреже у Јабучју 11.147 m 

ɸ 110 

ɸ 160 

Фин. по 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак 

РБ Колубара 

74.608.601,68 

Надзор 1.000.000,00 

3. 
Извештај о затеченом стању бунара у 

порти Јабучје 

163 m 

7 l/s 
 28.000,00 

р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена износ 

1. 

Израда техничке документације (ИДР, 

ПГД) за примарни довод воде од амбуланте 

до школе у Врачевићу - пренета обавеза 

  350 m 

   ɸ110 
 36.000,00 

2. 

Водоснабдевање дела општине Лајковац - 

изградња водоводне мреже Пепељевац - 

Стрмово - Придворица - I фаза-пренета 

обавеза 

5.000 m 

ɸ 100  

 

 

13.300m 

ɸ 110  

ɸ 90 

ɸ 63 

 

 

11.400.000,00 

 

                    Надзор-пренета обавеза 82.740,00 

Наставак изградње дистрибутивне 

водоводне мреже у Стрмову и Пепељевцу 
Условно по 

Споразуму са ЕПС- 

Огранак РБ 

Колубара 

 

64.456.190,00 

Надзор 700.000,00 

3. 

Повезивање постојећег цевовода за 

Ратковац са резервоаром Оштриковац и са 

црпном станицом Словац - пренета 

обавеза 

1.500 m 

ɸ 90 

ɸ 250 

ɸ 280 

 

 

2.490.500,00 

 

Надзор - пренета обавеза 77.100,00 
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4. 
Извештај о затеченом стању бунара 

Јабучје - Горњи крај Милићи 

120 m 

7,5 l/s 
 28.000,00 

5. 
Извештај о затеченом стању бунара у 

Врачевићу – Костевац 

150 m 

1,10 l/s 
 28.000,00 

6. 
Извештај о затеченом стању бунара у 

Врачевићу – амбуланта 

130 m 

2 l/s 
 28.000,00 

7. 
Извештај о затеченом стању бунара у 

Пепељевцу 

35 m 

0,25 l/s 
 28.000,00 

8. 

Израда студије изводљивости за изградњу 

дистрибутивне водоводне мреже и 

пратећих објеката (резервоари и 

хидростанице) на сеоском подручју на 

територији општине Лајковац (Врачевић, 

Доњи Лајковац, Боговађа и Ћелије) 

10570 m 

ɸ 160 

ɸ 110 

 

 2.100.000,00 

Израда техничке документације за 

изградњу цевовода Ратковац - Врачевић и 

резервоара у Врачевићу 
5.500 m 

ɸ 160 
 

1.650.000,00 

Техничка контрола 150.000,00 

9. 

Израда техничке документације у циљу 

опремања бунара у Горњем крају Јабучја 

(постројење за пречишћавање пијаће воде, 

резервоар и хидростаница са прикључком 

на дистрибутивну мрежу) 

ИДР,ПГД,ПЗИ 

Условно по 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак 

РБ Колубара 

770.028,00 

Опремања бунара у Горњем крају Јабучја 

(постројење за пречишћавање пијаће воде 

са резервоаром и хидростаница са  

прикључком на дистрибутивну мрежу), 

КП 6508 КО Јабучје 

200м3 

7лит/сек 

Условно по 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак 

РБ Колубара 

 28.150.257,50 

Надзор 400.000,00 

10. 

Израда студије изводљивости за изградњу 

потисно-дистрибуционог цевовода 

Непричава-Лајковац, дистрибуционих 

цевовода ВТ(водоторањ) Лајковац-Ловац-

Ћелије и пратећих објеката у систему, 

пумпне станице Непричава-Лајковац, 

водоторња Лајковац и мерно регулационог 

блока и изградња пратећих објеката 

600 m3 

ɸ 280 

ɸ 315 

  

2.900.000,00 

Усаглашавање техничке документације 

(ГП ВДС Лајковац)-пренета обавеза 

8 km 

ɸ280 

ɸ315 

1.450.000,00 

Техничка контрола 150.000,00 

11. Изградња ПС ''Непричава-Лајковац'', 40лит/сек Условно по 60.702.216,00 
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резервоара ''Непричава-Лајковац'' и мерно-

регулационог блока   

600 m³ 

Мрб 2,5х6 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак 

РБ Колубара 
Надзор 900.000,00 

3.3.1.3. Дистрибутивна мрежа 

р.б. опис позиције 

обим 

јед. 

мере 

напомена износ 

1. 

Израда техничке документације за изградњу 

водоводне мреже у МЗ Степање 

3.000 m 

ɸ90 

ɸ 110 

ɸ 160 

 

320.000,00 

Техничка контрола 30.000,00 

2. 

Радови на прикључку на постојећу водоводну 

инсталацију на Извиђачку улицу-пренета 

обавеза 

25 kom 

ɸ25 

ɸ32 

ɸ63 

ɸ90 

 2.300.000,00 

3. 

Набавка и уградња водомера на 12 (дванаест) 

мерних места на магистралном цевоводу 

Лајковац - Лазаревац-пренета обавеза 

11 ком.  
 

3.052.350,00 

4. 
Реконструкција водоводне мреже у 

индустријској зони-пренета обавеза 

80 m 

ɸ 110 
 

 

780.000,00 

 

5. 

Прикључци на водоводну мрежу објеката јавне 

намене-пренета обавеза ɸ 110 

ɸ 50 
 

220.000,00 

Прикључци на водоводну мрежу објеката јавне 

намене 
380.000,00 

6. 
Израда техничке документације за изградњу 

водовода у Марковој Цркви 
3 km  400.000,00 

7. 
Израда техничке документације за изградњу 

подстанице у Извиђачкој 
11,7 l/s  300.000,00 

8. 
Израда техничке документације за изградњу 

подстанице у Ћелијама 

7,8 m2 

3 пумпе 
 300.000,00 

9. 

Техничка документација 
250 m 

ɸ 50 
 

200.000,00 

Извођење радова на изградњи прикључка на 

воду ППОВ Словац 
800.000,00 
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3.4.1. Систем канализације 

3.4.1.1. Одвођење отпадних (фекалних) вода 

р.б. опис позиције 

обим 

јед. 

мере 

напомена износ 

1. 

Израда техничке документације (ИДР, ПГД) за 

наставак фекалне канализације МЗ Рубрибреза 

2.000 m 

ɸ250 

ɸ200 

 

 

300.000,00 

Техничка контрола 50.000,00 

2. 

Израда техничке документације за фекалну 

канализацију -Железнички мост у Ћелијама 

ППОВ Ћелије 

1.000m 

ɸ110 

 

 300.000,00 

3. 

Изградња мреже фекалне канализације Словац 3.000 m 

ɸ200 

 

 

21.800.000,00 

Надзор 228.440,00 

4. 

Изградња фекалне канализације у улици 

Лајковачка пруга-пренета обавеза 

600 m 

ɸ110 

 

 
7.050.000,00 

Надзор-пренета обавеза 40.890,00 

5. 

Прикључак фекалне канализације Словца на 

ППОВ Словац-пренета обавеза 

100 m 

ɸ200 

ɸ250 

 

 

1.080.000,00 

Надзор-пренета обавеза 6.264,00 

6. 

Израда елабората за чишћење канала 1 и главног 

канала у циљу спречавања последица од поплава 

и спречавања ширења заразе локалног 

становништва 

2 km  400.000,00 

7. 

Изградња фекалне канализације у Боговађи  

1700 m 

 19.750.000,00 

Надзор   250.000,00 

3.4.1.2. Постројења за пречишћавање 

р.б. опис позиције 

обим 

јед. 

мере 

напомена износ 

1. 

Изградња постројења за пречишћавање отпадних 

вода у насељеном месту Словац -пренета обавеза 40m3  
5.609.252,34 

Надзор-пренета обавеза 271.346,64 
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2. 

Погон за пречишћавање отпадних вода-

реконструкција 

Технички пријем-пренета обавеза 

180 m3 

на дан 
 355.200,00 

3.4.1.3. Општи систем каналисања (који обухвата и фекалне и атмосферске воде) 

 

р.б. опис позиције 

обим 

јед. 

мере 

напомена износ 

1. 
Улагање у санацију и чишћење водотокова на 

територији општине Лајковац-пренета обавеза 
300 m 

Спораз.са 

ЈВП 

Србијавод

е 

19.000.000,00 

2. 
Санација и уређење круне насипа код старог 

железничког моста до Јолића воденице 
700 m 

Спораз.са 

ЈВП 

Србијавод

е 

8.600.000,00 

3. Прикључци на канализацију јавних објеката 
180 m3 

на дан 
 1.034.060,00 

3.4.1.4. Црпне станице 

 

р.б. опис позиције 

обим 

јед. 

мере 

напомена износ 

1. 

Израда техничке документације (ИДР, ПГД) 

фекалне црпне станице Непричава и Словац - 

пренета обавеза 

35 m3 

на дан 
 528.000,00 

2. 
Израда техничке документације(ИДР, ПГД) 

фекалне црпне станице Ћелије - пренета обавеза 

45m3 на 

дан 
 372.000,00 

3. 

Израда техничке документације(ИДР, ПГД) 

фекалне канализације и фекалне црпне станице у 

ул. Петра Бојовића - пренета обавеза 

1.200 m 

10m3 на 

дан 

 384.000,00 

4. 

Изградња црпне станице Борверк - пренета 

обавеза 85 m3 на 

дан 
 

914.089,56 

Надзор - пренета обавеза 20.843,85 

5. 
Изградња фекалне црпне станице Словац 15 m3на 

дан 
 

7.050.000,00 

Надзор 40.890,00 

6. 

Изградња фекалног колектора у Индустријској 

зони - пренета обавеза 
1.123 m  

ɸ400 
 

7.560.760,80 

Надзор - пренета обавеза 88.460,90 
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3.5.1. Електро-енергетска мрежа 

3.5.1.1. Разводна мрежа напона 0,4 kV 

 

р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена износ 

1. Електрична бројила 20 kom  150.000,00 

2. Атести, таксе за прикључење, легализације и сл. 15  150.000,00 

3. Прикључак на црпну станицу Борверк 22 kW  150.080,68 

4. Прикључак камера за видео надзор 15 kW  200.000,00 

5. 
Прикључак на струју постројења за пречишћавање 

отпадних вода у насељеном месту Словац 
22 kW  603.000,00 

6. Прикључак на струју свлачионице Непричава 15kW  120.000,00 

7. 
Прикључак на струју ФК Врачевић до сеоске 

амбуланте 
15kW  100.000,00 

8. Прикључак на струју ОШ Бајевац 15kW  100.000,00 

9. Прикључак на струју СШ „17. септембар“ 22kW  120.000,00 

10. Прикључак на струју сеоске куће у Пепељевцу 15kW  100.000,00 

11. Прикључак на струју капеле у Рубрибрези 15kW  100.000,00 

12. Прикључак на струју капеле у Боговађи 15kW  100.000,00 

13.  Прикључак на струју капеле у Врачевићу 15kW  100.000,00 

14. 
Прикључак на струју-уређење простора испред 

зграде општине 
15kW  100.000,00 

15. Прикључак на струју ППОВ Боговађа 22kW  150.000,00 

16. Прикључак на струју-градска пијаца 22kW  200.000,00 

17. Прикљичак на струју-градски трг 22kW  100.000,00 

18. Прикључак на струју-базен 22kW  160.000,00 

3.5.1.2. Мрежа јавне расвете 

р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена износ 

1. 

Јавна расвета по мерним местимa 
102 

м.места 
 

57.500.000,00 

Јавна расвета по мерним местима-пренета 

обавеза 
8.000.000,00 

2. Одржавање јавне расвете са материјалом 
500 

светиљки 
 5.500.000,00 
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3.6.1. Телекомуникациона мрежа 

3.6.1.1. Транзитни и магистрални телекомуникациони водови 

 

р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена износ 

1. Набавка опреме и софтвера за видео надзор 4 камере  3.000.000,00 

2. Елаборат видео надзор 4 камере  550.000,00 

3.7.1. Саобраћајне површине 

3.7.1.1. Коловозне површине 

р.б. опис позиције 

обим 

јед. 

мере 

напомена износ 

1. 
Усаглашавање пројектне документације улице 

Војводе Путника - пренета обавеза 
550 m  250.000,00 

2. 

Израда техничке документације за изградњу 

улице која повезује улице Вука Караџића и 

Извиђачку-пренета обавеза 800 m  
800.000,00 

Техничка контрола 50.000,00 

3. 

Израда техничке документације за изградњу 

улице Момчила Радовановића са кишном 

канализацијом-пренета обавеза 
310 m 

 
 

168.000,00 

Техничка контрола 30.000,00 

4. 

Израда техничке документације за изградњу 

улице Балканске са фекалном и кишном 

канализацијом-пренета обавеза 577 m  
224.176,00 

Техничка контрола 40.000,00 

5. 

Изградња и реконструкција дела улице 

Димитрија Туцовића - пренета обавеза 166 m  
910.124,00 

Надзор - пренета обавеза 30.000,00 

6.  

Усаглашавање пројектне документације 

локалног и некатегорисаног пута у Врачевићу 

- Протићи - пренета обавеза 

2,3 km  

192.000,00 

14.750.000,00 Реконструкција локалног и некатегорисаног 

пута Врачевић-Протићи 

Надзор 250.000,00 

7. 
Израда техничке документације за улицу Нова 

1 
150 m  90.000,00 

8. 
Израда техничке документације за улицу Нова 

2 
180 m  200.000,00 



21.03.2019.                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                                    Број 2 

 

166 

 

 

9. 

Израда техничке документације за улицу Нова 

3 

 

330 m  115.000,00 

10. 
Израда техничке документације за наставак 

Хајдучке улице 
160 m  95.000,00 

11. 

 

Израда техничке документације за изградњу 

локалних саобраћајница у насељу ''Војни круг'' 

са припадајућом комуналном 

инфраструктуром  

300m 

Условно по 

Споразуму са ЕПС- 

Огранак РБ 

Колубара 

592.329,00 

 

12. 

Изградња улице Вука Караџића са 

припадајућом комуналном инфраструктуром 
200m 

Условно по 

Споразуму са ЕПС- 

Огранак РБ 

Колубара 

14.608.225,00 

Надзор 200.000,00 

 

3.7.1.1.А Рехабилитација локалних и некатегорисаних путева 

р.б. 

опис позиције 

рехабилитација локалног 

некатегорисаног пута: 

обим 

јед. 

мере 

напомена износ 

1. 
Израда техничке документације за рехабилитацију 

улице Kраља Милутина 
650 m  50.000,00 

2. 
Израда техничке документације за рехабилитацију 

улице Петра Бојовића 
850 m  50.000,00 

3. 
Израда техничке документације за рехабилитацију 

улице Гргура Бранковића 
200 m  50.000,00 

4. 
Израда техничке документације за рехабилитацију 

некатегорисаног пута Стрмово – пут поред дома 
50 m  50.000,00 

5. 
Израда техничке документације за рехабилитацију 

некатегорисаног пута Стрмово – Гајски пут 
900 m  50.000,00 

6. 
Израда техничке документације за рехабилитацију 

некатегорисаног пута Степање – Гујари 
600 m  50.000,00 

7. 
Израда техничке документације за рехабилитацију 

некатегорисаног пута Јабучје – С. село 
1100 m  50.000,00 

8. 
Израда техничке документације за рехабилитацију 

некатегорисаног пута Бајевац - Павловићи 
400 m  50.000,00 

9. 
Израда техничке документације за рехабилитацију 

некатегорисаног пута Бајевац - Петровићи 
1100 m  50.000,00 

10. 

Израда техничке документације за рехабилитацију 

некатегорисаног пута Јабучје – Мирковићи, 

Јосиповићи, Дубрава 

1700 m  50.000,00 
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11. 
Маркова црква – Гајићи-пренета обавеза 

Надзор-пренета обавеза 
500 m  

4.440.000,00 

28.425,00 

12. 
Боговађа – Гајићи-пренета обавеза 

Надзор-пренета обавеза 
432 m  

3.300.000,00 

50.000,00 

13. 
Јабучје – Томићи-пренета обавеза 

Надзор-пренета обавеза 
870 m  

5.250.000,00 

100.000,00 

3.7.1.1.Б Редовно одржавање локалних и накатегорисаних путева 

 

р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена износ 

1. 
Одржавање и поправка коловозне конструкције 

на територији општине Лајковац 
6.000 m 2  10.000.000,00 

2. 

Ангажовање механизације и превоза са 

материјалом за одржавање, санацију и 

реконструкцију путева на територији општине 

Лајковац - камен 

5.000 m3  5.000.000,00 

3. 

Ангажовање механизације и превоза са 

материјалом за одржавање, санацију и 

реконструкцију путева на територији општине 

Лајковац - пропусти 

500 m 

ɸ 500,  

ɸ 600, 

 ɸ 800, 

 ɸ 1000, 

 2.000.000,00 

4. Зимско одржавање путева и јавних површина 278,90 km  3.000.000,00 

5. Кошење површина поред путева тарупом 109,23 km  8.000.000,00 

6. Чишћење улица и тротоара чистилицом 
170.000,00

m2 

 1.000.000,00 

7. 
Чишћење улица и тротоара-пренета обавеза 1.000.000,00 

Чишћење улица и тротоара 7.300,00m2  15.500.000,00 

8. Прање и прскање улица 

120 

цистерни x 

8m3 

 

1.000.000,00 

9. Уређење и чишћење канала 3 km  3.000.000,00 

3.7.1.2. Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе 

 

р.б. опис позиције 
обим.јед. 

мере 
напомена износ 

1. Замена рамова на тротоаримa 25 ком.  300.000,00 
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2. 

Пешачка стаза у Рубрибрези-наставак изградње 

са оградом-пренета обавеза 
200 m  

922.926,98 

Пешачка стаза у Рубрибрези-наставак изградње 

са оградом 
4.100.000,00 

3.7.1.3. Саобраћајна сигнализација 

 

р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена износ 

1. 
Управљање саобраћајном инфраструктуром 

(хоризонтална сигнализација) 
900 m2  

 

600.000,00 

2. 

Управљање саобраћајном инфраструктуром 

(вертикална сигнализација)-пренета обавеза 
90 ком.  

600.000,00 

Управљање саобраћајном инфраструктуром 

(вертикална сигнализација) 
600.000,00 

3. 
Одржавање пружних прелаза-пренета обавеза 

3    п.п.  
150.000,00 

Одржавање пружних прелаза 1.500.000,00 

4. 
Набавка и уградња лежећих полицајаца-пренета 

обавеза 
8  470.000,00 

5. Уградња саобраћајних огледала-пренета обавеза 2  100.000,00 

6. 
„Трептачи“ на пешачким прелазима-пренета 

обавеза 
6 ком.  430.000,00 

3.8.1. Уређење парковских површина 

3.8.1.1. Локалне парковске површине 

 

 

р.б. 

 

опис позиције 

обим по 

јед. мере 

 

напомена 

 

износ 

1. Кошење зелених површина 
116.404 

m2 
 

7.500.000,00 

 

2. 
Израда техничке документације за трг Железничара-

пренета обавеза 
6,63 ha  120.000,00 

3. Уређење простора испред зграде општине-пренета 

обавеза 450 m2 

 14.850.000,00 

Надзор-пренета обавеза 300.000,00 

4. 

Техничка контрола техничке документације за 

изградњу градског трга са елементима парковског 

уређења 

10 a  
30.000,00 
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Изградња градског трга са елементима парковског 

уређења 
5.880.000,00 

Надзор 60.000,00 

3.8.1.2. Травњаци са украсним шибљем 

 

Р.б. Опис позиције Јед. мере Напомена Износ 

1. Уређење цвећа 
4.000,00 

ком. 
 500.000,00 

3.9.1. Карактеристике земљишта односно објеката на њима 

3.9.1.1. Локације намењене за изградњу објеката јавне намене; 

 

Р.б. Опис позиције Јед. мере Напомена Износ 

1. 

Израда техничке документације за изградњу 

сеоске куће у Пепељевцу-пренета обавеза 

347,26 

m2 
 

 

550.000,00 

 

Техничка контрола 50.000,00 

Изградња сеоске куће у Пепељевцу 14.700.000,00 

Надзор 300.000,00 

2. 
Извештај о затеченом стању свлачионице у 

Ћелијама 
110 m2  28.000,00 

3. 
Извештај о затеченом стању свлачионице у 

Јабучју 
200m2  28.000,00 

4. Извештај о затеченом стању капеле у Врачевићу 130m2  28.000,00 

5. Извештај о затеченом стању за дом у Стрмову 140m2  28.000,00 

6. 

Техничка контрола техничке документације за 

изградњу затворене градске пијаце-пренета 

обавеза 

300 m2  

60.000,00 

Изградња градске затворене пијаце-пренета 

обавеза 
16.700.000,00 

Надзор-пренета обавеза 
300.000,00 

 

7. 
Израда техничке документације за реконструкцију 

и доградњу свлачионице ФК Задругар 
96 m2  

 

120.000,00 

8. 
Санација капеле у Јабучју 

  
1.080.000,00 

Надзор 20.000,00 
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9. 
Израда техничке документације за капелу у 

Пепељевцу 
50 m2  300.000,00 

10. Санација крова на дому МЗ Ратковац 70 m2  400.000,00 

3.9.1.2. Локације за изградњу јавних објеката (образовање, култура, здравство, социјална 

заштита и сл.) 

Р.б. Опис позиције Јед. мере Напомена Износ 

1. Завршетак спољашњег уређења терена 

предшколске установе „Лептирић“ - пренета 

обавеза 

890m2  10.417.214,00 

Надзор-пренета обавеза 509.416,00 

 

 

 

2. 

Изградња котларнице на био масу школско-

спортског-здравственог комплекса 

3 MW условно 

средствима 

Канц.за јавна 

улагања 

20.000.000,00 

Надзор  300.000,00 

 

 

3. 

Завршетак радова на ОШ „Миле Дубљевић“-

амфитеатар 

1110 m2  4.250.000,00 

Надзор 50.000,00 

 

 

 

 

 

4. 

Идејни пројекат адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања објекта Средње 

школе ''17. септембар'' у Лајковцу -пренета 

обсвеза 

2.800 m2  60.630,00 

Израда техничке документације (ПЗИ) за 

извођење санације, адаптације и инвестиционог 

одржавања објекта Средње школе "17. 

септембар" у Лајковцу– пренета обавеза 

 600.000,00 

Радови на санацији, адаптацији и 

инвестиционом одржавању објекта средње 

школе „17.септембра“ 

Канц.за управ. 

јавна улагањима 

240.708.883,00 

Надзор на  санацији, адаптацији и 

инвестиционом одржавању објекта Средње 

школе „17. септембар“ у Лајковцу 

  3.600.000,00 

 

 

 

 

 

 

Идејни пројекат адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања објекта ОШ Бајевац - 

пренета обавеза 

625 m2  35.370,00 

Израда техничке документације (ПЗИ) за 

извођење санације, адаптације и инвестиционог 

одржавања објекта Основне школе "Миле 

Дубљевић" у Бајевцу, општина Лајковац – 

пренета обавеза 

 400.000,00 
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5. 

Радови на санацији, адаптацији и 

инвестиционом одржавању објекта основне 

школе „Миле Дубљевић" у Бајевцу 

Канц.за управ. 

јавна улагањима 

102.951.219,10 

Надзор на санацији, адаптацији и 

инвестиционом одржавању објекта Основне 

школе "Миле Дубљевић" у Бајевцу 

 1.485.000,00 

 

 

 

6. 

Израда техничке документације за изградњу 

школске спортске хале у Јабучју-пренета 

обавеза 

800 m2  396.000,00 

Техничка контрола  80.000,00 

Израда школске спортске хале у Јабучју Условно Канц. За 

Јавна. Ул. 

30.000.000,00 

Надзор  400.000,00 

 

 

 

 

 

 

7. 

Изградња затвореног базена - пренета обавеза 925m2  43.087.690,00 

Надзор-пренета обавеза  603.228,00 

Радови на изградњи котларнице базена Фин. по 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак РБ 

Колубара 

36.093.364,62 

Надзор-пренета обавеза  540.000,00 

Радови на изградњи трафостанице-пренета 

обавеза 

Фин. по 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак РБ 

Колубара 

19.206.679,37 

Надзор-пренета обавеза  285.000,00 

Партерно уређење око базена  14.700.000,00 

Надзор  300.000,00 

8. 

Израда техничке документације за завршетак 

конака Брена Михаиловић 

 

 

 

 

 

основа 

149,12м2 

 

 

 

 

 

Фин. По 

споразуму са 

ЕПС- Огранак РБ 

Колубара 

300.000,00 

Завршетак радова на изградњи и санацији 

Конака Брене Михаиловић  

4.626.720,00 

Прикључак на водоводну и канализациону 

мрежу 

1.621.052,87 

Израда техничке документације за партерно 

уређење око конака 

400.000,00 

Партерно уређење око конака 6.570.000,00 

Надзор 100.000,00 

Конзерваторски надзор над извођењем радова 

на завршетку радова на изградњи и санацији 

конака Брена Михаиловић 

500.000,00 
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Конзерваторски надзор над извођењем радова 

на конаку Радић 

180.000,00 

Прикључак на електроенергетску мрежу 200.000,00 

3.9.1.3. Значајнији комунални објекти који се реализују као самостални подухвати 

Р.б. Опис позиције 
Обим по 

јед. мере 

Напомен

а 
Износ 

1. 

Израда техничке документације за погон за 

пречишћавање вода  

у Боговађи - пренета обавеза 

 

40m3 на 

дан 

ɸ250 

 

 288.000,00 

Постројење за пречишћавање отпадних вода у 

Боговађи  
30.321.100,00 

Надзор 350.000,00 

3.9.1.4. Специфични објекти комуналне опреме 

Р.б. Опис позиције Јед. мере Напомена Износ 

1. Чишћење дивљих депонија 2.000m2  2.500.000,00 

2. 

Пражњење великих контејнера-5м3-пренета 

обавеза 2.500,00 

ком. 

 

400.000,00 

Пражњење великих контејнера-5м3 13.500.000,00 

Пражњење малих контејнера-1,1м3-пренета 

обавеза 7.200,00 

ком 

100.000,00 

Пражњење малих контејнера-1,1м3 1.500.000,00 

 

4.  ПРИКАЗ ИЗВОРА И УСЛОВА ФИНАНСИРАЊА ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА 

УРЕЂИВАЊУ ЗЕМЉИШТА 

За реализацију Програма планирају се средства  и то према следећим изворима прихода: 

1) Приходи од средстава буџетског фонда за заштиту животне средине     188.446.678,77         

2) Приходи од накнаде за коришћење минералних сировина      317.778.773,00        

3) Општи приходи буџета             9.600.585,00          

4) Приходи по основу новчаних казни од прекршаја          6.872.926,98          

5) Приходи по уговору са Канцеларијом за јавна улагања      343.660.102,10 

6) Приходи по споразуму са ЕПС-ом                                         145.406.418,54 

Условно финансирање:      

7) Приходи по споразуму са ЕПС-ом         237.323.129,46          

8) Приход по уговору са Канцеларијом за јавна улагања         50.000.000,00 

                                                                         УКУПНО:                                     1.299.088.613,85 

 

 



21.03.2019.                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                                    Број 2 

 

173 

 

У случају промене обима или структуре средстава за финансирање Програма приступиће се изради 

измена и допуна Програма, а његова садржина ће бити утврђена према критеријумима за избор 

појединачних позиција Програма.      

Радови на уређивању грађевинског земљишта који нису обухваћени овим Програмом, могу се 

изводити под условом да се обезбеде посебна средства за финансирање.  

5. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

Oдржавање јавних и зелених површина, зимско одржавање, одржавање и санацију дивљих 

депонија, прикључке на канализациону мрежу и канализационе шахте, као и одређене радове на 

канализационој и водоводној мрежи, Општинска управа повериће ЈП ''Градска чистоћа'' Лајковац, 

које ће их спроводити према сопственом  Програму пословања.  

За одређене активности, за које надзор није предвиђен Програмом, именоваће се надзор од стране 

Општинске управе. 

Носиоци активности утврђени овим Програмом имају право и обавезу да предузимају све 

прописане мере и радње у циљу његове реализације, а посебно да у име општине Лајковац, 

покрећу одговарајуће поступке ради прибављања услова и сагласности, грађевинских дозвола, 

пријава почетка извођења радова и добијања употребне дозволе. 

Носиоци активности утврђени овим Програмом у обавези су да се старају о његовој реализацији и 

да о остварењу Програма подносе извештаје надлежним органима општине Лајковац.       

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПО ПОЗИЦИЈАМА        

 

3.1.1.Решавање имовинско правних односа                                                                45.929.650,96      

3.1.2.Планска документација                                                                                     24.982.818,00  

3.1.3.Инжењерско-техничка испитивања земљишта                                                      166.440,00                     

3.2.1.Асанациони радови                                                                                              4.000.000,00 

3.3.1.1.Објекти за захватање, довод и прераду сирове воде                                     79.242.530,00                     

3.3.1.2.Објекти за основни развод чиста воде                                                          190.262.473,18              

3.3.1.3.Дистрибутивна мрежа                                                      9.082.350,00               

3.4.1.1.Oдвођење отпадних (фекалних) вода                                                             51.255.594,00              

3.4.1.2.Постројења за пречишћавање отпадних вода                                                  6.235.798,98 

3.4.1.3.Општи систем каналисања                                                                              28.634.060,00                    

3.4.1.4.Црпне станице                                                                                                   16.959.045,11                 

3.5.1.1.Разводна мрежа 0,4 KV                                                                                      2.803.080,68 

3.5.1.2.Мрежајавнерасвете                                          71.000.000,00               

3.6.1.1.Транзитниимагистралнителекомуникациони водови                                       3.550.000,00 

3.7.1.1.Коловозне површине                                              33.594.854,00             

3.7.1.1.А Рехабилитација локалних и некатегорисаних путева                  13.668.425,00             

3.7.1.1.Б  Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева                          49.500.000,00                  

3.7.1.2.Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе                          5.322.926,98 

3.7.1.3.Саобраћајна сигнализација                                                                                4.450.000,00                  

3.8.1.1.Локалне парковске површине                                                                          28.740.000,00                 

3.8.1.2.Травњаци са украсним шибљем                                                                            500.000,00                      

3.9.1.1.Локације намењене за изградњу објеката јавне намене                                 34.692.000,00              

3.9.1.2.Локације за изградњу јавних објеката                                                           545.557.821,43                    

3.9.1.3.Значајнији комунални објекти који се реализују 

 као самостални подухвати                                                                                                     30.959.100,00                   

3.9.1.4.Специфични објекти комуналне опреме                                                           18.000.000,00                

                                                     Укупно:                                                                    1.299.088.613,85                
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ПРЕГЛЕД ПРЕМА НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА УСЛУГА 

1. Индивидуална потрошња 

 

3.3.1.1.Објекти за захватање, довод и прераду сирове воде                                         79.242.530,00

   

3.3.1.2.Објекти за основни развод чиста воде                                                         190.262.473,18 

3.3.1.3.Дистрибутивна мрежа                                                           9.082.350,00 

3.4.1.1.Одвођење отпадних (фекалних) вода                                                            51.255.594,00 

3.4.1.2.Општи систем каналисања                                                                                28.634.060,00  

3.4.1.2.Постројења за пречишћавање отпадних вода                                               6.235.798,98 

3.4.1.4.Црпне станице                                                                                              9.309.823,41 

3.5.1.1.Разводна мрежа 0,4 KV                                                                                         2.803.080,68 

3.6.1.1.Транзитни и магистрални телекомуникациони водови                               3.550.000,00 

                                                            Укупно:                                                     380.375.710,25 

2.    Заједничка потрошња         

3.5.1.2.Мрежа јавне расвете                                                                                                   71.000.000,00 

3.7.1.1.Коловозне површине                                                                                       33.594.854,00 

3.7.1.1.А Рехабилитација локалних и некатегорисаних путевa                             13.668.425,00

 3.7.1.1.Б Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева               49.500.000,00 

3.7.1.2.Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе                         5.322.926,98 

3.7.1.3.Саобраћајна сигнализација                                                                                   4.450.000,00 

3.8.1.1.Локалне парковске површине                                                                                   28.740.000,00  

3.8.1.2.Травњаци са украсним шибљем                                                    500.000,00 

                                                                     Укупно:                                                            206.776.205,98 

Укупно индивидуална и заједничка потрошња                                             587.151.916,23  

 

ПРЕГЛЕД ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОМ РАНГУ 

1. Магистрална мрежа         

3.3.1.1.Објекти за захватање, довод и прераду сирове воде                                              79.242.530,00  

3.3.1.2.Објекти за основни развод чиста воде                                                                   190.262.473,18 

3.3.1.3Дистрибутивна мрежа                                                                                                  9.082.350,00 

3.4.1.3.Општи систем каналисања                                                                                     27.600.000,00 

3.4.1.4.Црпне станице                                                                                                        7.649.221,70 

3.5.1.2.Мрежа јавне расвете                                                                                         71.000.000,00  

3.6.1.1.Транзитни и магистрални телекомуникациони водови                                   3.550.000,00 

3.7.1.1.Б  Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева                         49.500.000,00 

3.7.1.3.Саобраћајна сигнализација                                                                                         3.450.000,00  

                                                    Укупно:                                                                             441.336.574,88

  

2.  Примарна мрежа        

                                                                                                                    

3.4.1.1.Одвођење отпадних (фекалних) вода                                                                51.255.594,00   

3.4.1.2.Постројења за пречишћавање отпадних вода                                                   6.235.798,98  

3.4.1.3.Општи систем каналисања                                1.034.060,00                     

3.4.1.4.Црпне станице                                                                                                             9.309.823,41                  

3.7.1.1.Коловозне површине                                                                                              33.594.854,00                

3.7.1.1.А  Рехабилитација локалних и некатегорисаних путева                                13.668.425,00      

3.7.1.2.Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе                   5.322.926,98 

3.8.1.2.Травњаци са украсним шибљем                                                                                500.000,00     

                                              Укупно:                                                                                 120.921.482,37    
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3. Секундарна мрежа  

3.5.1.1.Разводна мрежа 0,4 KV                                        2.803.080,68 

3.7.1.3.Саобраћајна сигнализација                                                                                1.000.000,00 

3.8.1.1.Локалне парковске површине                                                                          28.740.000,00                      

                                                  Укупно:                                                                                  32.543.080,68                     

 

Укупно магистрална, примарна и секундарна потрошња                                     594.801.137,93                                                               
 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

      Број: 06-27/19-II  од 21.03.2019. године 

 

 

 

            СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                       ОПШТИНЕ                                                                                  ОПШТИНЕ 

                    Горан  Илић,с.р.                                                              Јованка Гомилановић,с.р. 

 

****************************** 
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На основу члана 93. и 94. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 

98/13, 132/14, 145/14 и 83/18), Правилника о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта 

(''Службени гласник РС'', бр. 27/15), Одлуке о приступању изради Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта општине 

Лајковац, бр. 410-729/I од 25.01.2019.год. и члана 39. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', бр. 11/08), 

Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 21.03.2019.године, донела је 

 

СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

 ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА ПЕРИОД  2019-2021. ГОДИНЕ 

 

 

1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  

 

Овим програмом ближе се уређује садржина, поступак и начин уређивања грађевинског земљишта на територији општине 

Лајковац. 

 

Члан 2. 

 

 Програм обезбеђује да радови на уређивању грађевинског земљишта у периоду  2019-2021.године, буду усклађени са реалним 

потребама и могућностима просторног развоја и изградње на територији општине Лајковац. 

Програмом се обухватају сви радови на уређивању грађевинског земљишта на територији општине Лајковац, без обзира на 

њихове специфичности у погледу извора и услова финансирања, организације обављања стручних послова и сл., као и на 

посебне надлежности, овлашћења и улоге појединих субјеката.  

 

Члан 3.  

 

Програмом се омогућава просторно и временско усклађивање свих активности на просторном развоју и изградњи општине 

Лајковац, како међусобно тако и са могућностима и циљевима укупног развоја, утврђеним кроз просторне и урбанистичке 

планове и развојне програме.  

У остваривању циља из става 1. овог члана, садржајем и начином доношења Програма, омогућава се:  

1) остваривање захтева за рационално коришћење грађевинског земљишта и успостављање оптималног односа између улагања 

у комуналну инфраструктуру и капацитета објеката које она опслужује;  

2) висок степен ефикасности и економичности у реализацији планираних радова, кроз усклађивање динамике и других услова 

изградње појединих објеката;  
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3) утврђивање извора финансирања предвиђених радова на уређивању земљишта, у целини и по појединим подручјима 

изградње и врстама радова и  

4) благовремено предузимање свих организационих, правних и других мера које су потребне за ефикасно извршење 

предвиђених радова.  

  

Члан 4.  

 

Програм се доноси као средњорочни, за период 2019-2021. године. 

Средњорочни програм се, по обухвату и намени земљишта чије се уређивање предвиђа, заснива на поставкама развојних 

програма за одговарајући временски период, а обим, структура и друге карактеристике радова на уређивању земљишта утврђују 

се на основу усвојених просторних и урбанистичких планова.  

 

Члан 5.  

 

Програм садржи:  

1) уводни део;  

2) оцену усклађености Програма са циљевима укупног развоја општине Лајковац;  

3) приказ предвиђених радова на уређивању грађевинског земљишта;  

4) приказ извора и услова финансирања предвиђених радова на уређивању земљишта и  

5) мере за спровођење Програма.   

 

2. ОЦЕНА УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОГРАМА СА ЦИЉЕВИМА УКУПНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 

 

Програм је у складу са визијом општине Лајковац и стратешким циљевима развоја  општине Лајковац, као  модерне општине која је 

спремна да се интегрише у савремене европске токове са: 

 развијеном привредом, туризмом и предузетништвом, 

 изграђеном квалитетном и модерном инфраструктуром,  

 високим степеном енергетске ефикасности,  

 очуваном животном средином,  

 високим степеном запослености и без сиромаштва,  

 ефикасном општинском администрацијом и  

 очуваним културно- историјским наслеђем. 

Визија економски ефикасне и одрживе заједнице захтева утврђивање приортета као уопштених дугорочних циљева чијом 

реализацијом ће се достићи основни циљ – одрживи развој општине Лајковац чији су стратешки циљеви:  
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 квалитетно и квантитетно унапређена саобраћајна инфраструктура,  

 успостављена модерна и ефикасна локална самоуправа и  

 достигнути одржив економски развој. 

У том смислу неопходно је унапредити и израдити урбанистичко планску документацију за развој саобраћајне инфраструктуре у 

односу на целокупан локални развој, изместити локалне и регионалне путеве у складу са динамиком измештања насеља као 

последица развоја површинских копова и индустријско енергетског комплекса и изградње аутопута Београд – Јужни Јадран, као и 

унапредити квалитет и квантитет јавно комуналних услуга. Јавно комуналне услуге подразумевају послове везане за управљање 

комуналним отпадом, снабдевање пијаћом водом и управљање отпадним водама. Главно питање које треба решити у оквиру овог 

циља је цена коштања комуналних услуга у приградским насељима и селима. Цена комуналних производа и услуга треба да уважи 

начело покрића свих трошкова и омогући развој комуналног сектора и улагање у инфраструктуру. Претходно било којој активности у 

правцу реализације овог циља, неопходно је израдити студију о исплативости и реалним могућностима за увођење комуналних 

услуга у приградска насеља и села. 

 

Уређивање грађевинског земљишта врши се на основу постојећих просторних и урбанистичких планских документата, Стратегије 

одрживог развоја и Плана јавних инвестиција општине Лајковац. 

Важећи просторни и урбанистички планови у општини Лајковац су: 

 

 ПРОСТОРНИ ПЛАН  

 Просторни план општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“ бр. 1/12); 

 Измена и допуна Просторног плана општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број 15/2018 од 

14.12.2018.године) 

 

ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 План генералне регулације за насељено место Лајковац ( „Службени гласник општине Лајковац“, број 5/2015); 

 Изменa и допунa Плана генералне регулације за насељено место Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“ број 14 

/2018) 

 

ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 План детаљне регулације Постројење за пречишћавање отпадних вода у Лајковцу („Службени гласник општине Лајковац“, 

број 3/2004); 

 План детаљне регулације Заштите површинског копа „Тамнава – западно поље“ од великих вода са међусливом Кладнице  

низводно од ретензије Кладнице укључујући воде Дубоког потока општине Лајковац („Службени гласник општине 

Лајковац“, број 3/2004); 

 План детаљне регулације „Војни круг“ Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број 2/2006) - део плана у 

границама   плана Измене и допуне ПДР „Војни круг“ Лајковац стављен ван снаге; 
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 План детаљне регулације „Тамнава“ Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број 1/2008);  

 Измене и допуне Плана детаљне регулације Заштите површинског копа „Тамнава – западно поље“ од великих вода са 

међусливом Кладнице низводно од ретензије Кладнице укључујући воде Дубоког потока општине Лајковац („Службени 

гласник општине Лајковац“, број 8/2008); 

 Измена и допуна Плана детаљне регулације „Индустријска зона“ Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац" бр. 

4/2010); 

 План детаљне регулације „Зона 1 Централна“ Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“ број 4/2010)- примењује се 

графички део плана; 

 Измена и допуна плана детаљне регулације „Војни круг“ Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број 7/14); 

 План детаљне регулације “Индустријска зона 2“ Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број 7/14); 

 План детаљне регулације „Обилазница на државном путу IБ реда број 27“ Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, 

број август 6/2017) 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ 

 Урбанистички пројекат за изградњу бензинске станице у Ћелијама, Општина Лајковац, потврђен 2003.године; 

 Урбанистички пројекат „Станични трг“ у Лајковцу, потврда број 350-59/2012-03 од 13.07.2012.године;  

 Урбанистички пројекат за пресељење заштићених објеката на локацију Војног круга у Лајковцу – потврђен 2010.године; 

 Урбанистички пројекат манастирског комплекса у Боговађи – потврђен 2005.године;  

 Урбанистички пројекат изградње и уређења објекта и порте храма Светог великомученика Георгија у Ћелијама, потврда број  

350-92/2013-03 од 18.11.2013.године  

 

ПРОЈЕКТИ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПГОП 

 Пројекат препарцелације „Индустријске зоне 2“ општина Лајковац и ПГОП, август 2016.године; 

 Пројекат препарцелације катастарских парцела у оквиру Измене и допуне плана детаљне регулације „Војни круг“ у 

Лајковцу, 2017.године. 

3. ПРИКАЗ ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА 

3.1.1. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА 

р.бр. 

Опис позиције 

обим по 

јединици 

мере 

Напомена  

 Износ по годинама 

2019 2020 2021 

1. 

Прибављање земљишта које је у приватној својини за 

изградњу Шумадијске улице, К.п. бр. 35/1 КО 

Лајковац 

2649m² 

 

  3.100.000,00 
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2. 
Прибављање земљишта које је у приватној својини за 

изградњу Шумадијске улице, K.п. бр. 40 КО Лајковац 
260m² 

 
300.000,00 

  

3. 

Накнада за заузеће железничког земљишта и 

државних путева (због извођења радова на изградњи 

ППОВ Словац, фекалне црпне станице Словац и 

повезивања постојећег цевовода за Ратковац са 

резервоаром Оштриковац и са црпном станицом 

Словац, изградње водоводне мреже у Јабучју и 

фекалне канализације и друго) 

90m  

1.443.585,00 

  

4. 3

. 

Накнада за експрописано земљиште за изградњу 

фекалне мреже и постројења за пречишћавање 

отпадних вода у Боговађи К.п. бр. 328/1 КО Лајковац 

0.00.10 

ha 

 

120.000,00 

  

5. 

Прибављање земљишта  за формирање грађевинских 

парцела на локацији Војни круг, у површини од 

0.85.22.ха, које је у приватној својини К.п. 

бр.2212/1,2210/1,2213/1,2209/1 КО Лајковац 

 

0.85.22 

ha 

Условно по 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак 

РБ Колубара 

 15.143.483,21 

  

6. 

Прибављање земљишта за  изградњу саобраћајница 

на локацији Војни круг, у површини од 0.77.19.ха, 

које је у приватној својини  К.п. 

бр.2212/1,2210/1,2213/1,2209/1,2213/2,2209/2,2217,221

8,2220,2219,2206/1,2182/1,2183/1,2183/2,2184/2,2181/1

,2181/2  КО Лајковац 

 

 

0.77.19 

ha 

Условно по 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак 

РБ Колубара 
13.716.562,65 

  

7. 

Прибављање земљиштa за формирање грађевинских 

парцела на локацији Војни круг у површини од 0.66.46 ха, 

које је у својини општине Лајковац, K.п. 

2212/3,2212/4,2210/3,2210/2 КО Лајковац 

 

0.66.46 

ha 

 

Условно по 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак 

РБ Колубара 

11.809.855,60 

  

8. 

Прибављање земљишта у приватној својини у циљу 

опремања бунара у Горњем крају Јабучја (постројење 

за пречишћавање пијаће воде, резервоар и 

хидростаницa са  прикључком на дистрибутивну 

мрежу), К.п бр. 6508 КО Јабучје 

 

0.00.40

ha 

Условно по 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак 

РБ Колубара 

296.164,50 
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9. 

Прибављање земљишта у приватној својини  за изградњу 

резервоара ''Врачевић'' са одводом ка Врачевићу, Доњем 

Лајковцу и Боговађи 

 

0.00.45 

ha  

Условно по 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак 

РБ Колубара 
 

 399.822,08 

3.1.2. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ – ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

р.б опис позиције 

обим по 

јединици. 

мере 

напомена 
износ по годинама 

2019. 2020. 2021. 

1. 
Катастарско-топографски план за локацију 

''Војни круг'' 
3,87 hа 

 
55.000,00 

  

2. Катастарско-топографски план за локацију 

''Тржно-пијачни центар'' 
0,94 hа 

 
50.000,00 

 

 

 

3. 

Израда катастарско топографског плана 

"Војни круг" и пројекта парцелације са 

пројектом геодетског обележавања парцела 

(ПГОП) 

3,87 hа 

Условно по Споразуму 

са ЕПС- Огранак РБ 

Колубара 
1.184.658,00 

 

 

 

4. Израда Плана генералне регулације за 

насељено место Јабучје 

4.549 hа 

 

Условно по Споразуму 

са ЕПС- Огранак РБ 

Колубара 

23.693.160,00 

  

3.1.3. ИНЖЕЊЕРСКО-ТЕХНИЧКИХ ИСПИТИВАЊА 

р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена 

износ по годинама 

2019 2020 2021 

1. 

Израда техничке документације за санацију 

клизишта у Пепељевцу - пренета обавеза 14х7,6м 

Л=65м 
 

166.440,00 
  

Санација клизишта у Пепељевцу  6.750.000,00  

Надзор      250.000,00  

3.2.1. АСАНАЦИОНИ РАДОВИ 

р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена 

износ по годинама 

2019 2020 2021 
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1. 
Накнада штете настале услед извођења радова-

пренета обавеза 
 

У ул. М.П.Барили, 

Хајдучкој, 

Б.Радичевића, Боје 

Марковића, Вука 

Караџића и др. 

2.000.000,00 

 

  

2. 
Накнада штете настале услед извођења радова (по 

судским и вансудским поравнањима) 
  2.000.000,00 

  

3.3.1.  СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА 

3.3.1.1.ОБЈЕКТИ ЗА ЗАХВАТАЊЕ, ДОВОД И ПРЕРАДУ СИРОВЕ ВОДЕ 

р.б. Опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена 

Износ по годинама 

2019 2020 2021 

1. 

Израда техничке документације (ИДР, ПГД) за 

примарни довод воде од амбуланте до школе у 

Врачевићу - пренета обавеза 
   350 m 

ɸ110 

 

 

36.000,00 
  

 

 

 

1.200.000,00 

 

Примарни довод воде од амбуланте до школе у 

Врачевићу 

2. 

Водоснабдевање дела општине Лајковац - 

изградња водоводне мреже Пепељевац - Стрмово 

- Придворица - I фаза-пренета обавеза 

5.000m 

ɸ 100  

 

 

 

 

11.400.000,00 

 

  

                    Надзор-пренета обавеза 82.740,00   

Наставак изградње дистрибутивне водоводне 

мреже у Стрмову и Пепељевцу 

13.300m 

ɸ 110  

ɸ 90 

ɸ 63 

Условно по Споразуму 

са ЕПС- Огранак РБ 

Колубара 

 

64.456.190,00 

  

Надзор 700.000,00 
  

3. 

Повезивање постојећег цевовода за Ратковац са 

резервоаром Оштриковац и са црпном станицом 

Словац - пренета обавеза 

1.500 m 

ɸ 90 

ɸ 250 

ɸ 280 

 

 

2.490.500,00 

 

  

Надзор - пренета обавеза 77.100,00   

3.3.1.2. ОБЈЕКТИ ЗА ОСНОВНИ РАЗВОД ЧИСТЕ ВОДЕ 

р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена 

Износ по годинама 

2019 2020 2021 

1. 
Водоснабдевање дела општине Лајковац - 

изградња водоводне мреже у Јабучју - I фаза-

3.148 m 

ɸ 110 
 15.000.000,00 
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пренета обавеза 

Надзор- пренета обавеза 191.370,00 
  

 

2. 

Изградња дела водоводне мреже у Јабучју 11.147 m 

ɸ 110 

ɸ 160 

Фин. по 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак РБ 

Колубара 

74.608.601,68   

Надзор 1.000.000,00 
  

3. 

Израда техничке документације за изградњу 

дистрибутивне водоводне мреже у насељеном 

месту Јабучје-Виш 5.500m 

Ø110,Ø160, 

Ø90 

Условно по 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак РБ 

Колубара 

 
 

1.184.658,00 

 

 
 

33.599.684,60 

 

Изградња дистрибутивне водоводне мреже у 

насељеном месту Јабучје -Виш 
 

 

 

400.000,00 

 

Надзор 

4. 

Израда техничке документације за изградњу 

хидростанице у Вишу 10лит/сек 

 

Условно по 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак РБ 

Колубара 

 
 

355.398,00 

 

Изградња хидростанице у Вишу  5.853.289,40  

Надзор    70.000,00  

5. 
Извештај о затеченом стању бунара у порти 

Јабучје 

163 m 

7 l/s 
 28.000,00 

  

6. 
Извештај о затеченом стању бунара Јабучје - 

Горњи крај Милићи 

120 m 

7,5 l/s 
 28.000,00 

  

7. 
Извештај о затеченом стању бунара у Врачевићу – 

Костевац 

150 m 

1,10 l/s 
 28.000,00 

  

8. 
Извештај о затеченом стању бунара у Врачевићу – 

амбуланта 

130 m 

2 l/s 
 28.000,00 

  

9. Извештај о затеченом стању бунара у Пепељевцу 
35 m 

0,25 l/s 
 28.000,00 

  

10. 

Израда студије изводљивости за изградњу 

дистрибутивне водоводне мреже и пратећих 

објеката (резервоари и хидростанице) на сеоском 

подручју на територији општине Лајковац 

(Врачевић, Доњи Лајковац, Боговађа и Ћелије) 

10570 m 

ɸ 160 

ɸ 110 

 

 2.100.000,00 
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Израда техничке документације за изградњу 

цевовода Ратковац - Врачевић и резервоара у 

Врачевићу 
5.500 m 

ɸ 160 
 

1.650.000,00 

  

Техничка контрола 150.000,00 
 

 

 

 

11. 

Изградња цевовода од резервоара  и ПС ''Ратковац'' 

до будућег резервоара ''Врачевић'' 5000м 

ɸ200 

Условно по 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак РБ 

Колубара 

 

 26.897.134,00 

 

 

Надзор  
 350.000,00 

 

12. 

Израда техничке документације за изградњу 

резервоара ''Врачевић'' са одводом ка Врачевићу, 

Доњем Лајковцу и Боговађи 
200м3 

ɸ 160 

Условно по 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак РБ 

Колубара 

 

  

1.000.000,00 

Изградња резервоара ''Врачевић'' са одводом ка 

Врачевићу, Доњем Лајковцу и Боговађи 
 

  

23.177.995,92 

Надзор   300.000,00 

13. 

Израда техничке документације за изградњу 

дистрибуционих цевовода са пратећим објектима 

за Врачевић, Доњи Лајковац и Боговађу 
18.080м 

ɸ 110 

ɸ 160 

 

Условно по 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак РБ 

Колубара 

 

 2.369.316,00 

Изградња дистрибуционих цевовода са пратећим 

објектима за Врачевић, Доњи Лајковац и Боговађу 
 

 50.240.294,00 

14. 

Надзор   700.000,00 

Израда техничке документације у циљу опремања 

бунара у Горњем крају Јабучја (постројење за 

пречишћавање пијаће воде, резервоар и 

хидростаница са прикључком на дистрибутивну 

мрежу 

ИДР,ПГД,ПЗ

И 

Условно по 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак РБ 

Колубара 
770.028,00 

  

 

Опремања бунара у Горњем крају Јабучја 

(постројење за пречишћавање пијаће воде са 

резервоаром и хидростаница са  прикључком на 

дистрибутивну мрежу), КП 6508 КО Јабучје 

 

200м3 

7лит/сек 

Условно по 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак РБ 

Колубара 
 28.150.257,50 
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Надзор 400.000,00   

15. 

Израда студије изводљивости за изградњу 

потисно-дистрибуционог цевовода Непричава-

Лајковац, дистрибуционих цевовода 

ВТ(водоторањ) Лајковац-Ловац-Ћелије и пратећих 

објеката у систему, пумпне станице Непричава-

Лајковац, водоторња Лајковац и мерно 

регулационог блока и изградња пратећих објеката 

600 m3 

ɸ 280 

ɸ 315 

  

2.900.000,00 

  

Усаглашавање техничке документације (ГП ВДС 

Лајковац)-пренета обавеза 
8 km 

ɸ280 

ɸ315 

1.450.000,00 
  

Техничка контрола 150.000,00 

16. 

Изградња ПС ''Непричава-Лајковац'', резервоара 

''Непричава-Лајковац'' и мерно-регулационог блока   
40лит/сек 

600 m³ 

Мрб 2,5х6 

Условно по 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак РБ 

Колубара 

60.702.216,00 

  

Надзор 
      900.000,00   

17. 

Изградња потисно-дистрибуционог цевовода од 

ПС ''Непричава-Лајковац'' до ВТ ''Лајковац'' (на 

локацији Војни круг)  
3.900,00 

Условно по 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак РБ 

Колубара 

 

 

 

46.786.320,00 

 

Надзор  600.000,00  

18. 
Изградња резервоара ''Непричава''у Непричави 

200 m³ 

Условно по 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак РБ 

Колубара 

        7.007.948,00  

 
 

100.000,00 

 

                                  Надзор 

19. 

Изградња водоторња у Лајковцу (ВТ ''Лајковац'') 

на локацији ''Војни круг''  

500 m³ 

Условно по 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак РБ 

Колубара 

 
 

52.609.610,00 

 

Надзор  
700.000,00  

 

20. 

Израда техничке документације за изградњу 

бунара са техничком водом у спортско-

рекреативном центру, КП 490/1 КО Лајковац 
3лит/сек 

Условно по 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак РБ 

Колубара 

 

947.726,40  

Изградња бунара са техничком водом у спортско-

рекреативном центру, КП 490/1 КО Лајковац 
 

5.853.290,00  

Надзор  70.000,00  
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21. 

Изградња цевовода  ВТ ''Лајковац'' Лајковац-

''Ловац''-Ћелије, са санацијом цевовода у ул. 

Краља Петра I и изградњом пратећих објеката у 

систему 
4.440м 

Условно по 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак РБ 

Колубара 
 

  

66.625.506,00 

Надзор   900.000,00 

3.3.1.3. ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА 

р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена 

Износ по годинама 

2019 2020 2021 

1. 

Израда техничке документације за изградњу 

водоводне мреже у МЗ Степање 3.000 m 

ɸ90 

ɸ 110 

ɸ 160 

 

 

320.000,00 
  

Изградња водоводне мреже у МЗ Степање 
 14.800.000,00  

 
      

200.000,00 

 

Надзор 

Техничка контрола 30.000,00   

2. 
Радови на прикључку на постојећу водоводну 

инсталацију на Извиђачку улицу-пренета обавеза 

25 kom 

ɸ25 

ɸ32 

ɸ63 

ɸ90 

 2.300.000,00 

  

3. 

Набавка и уградња водомера на 12 (дванаест) 

мерних места на магистралном цевоводу Лајковац - 

Лазаревац-пренета обавеза 

11 ком.  
 

3.052.350,00 

  

4. 
Реконструкција водоводне мреже у индустријској 

зони-пренета обавеза 

80 m 

ɸ 110 
 

 

780.000,00 

  

5. 

Прикључци на водоводну мрежу објеката јавне 

намене-пренета обавеза ɸ 110 

ɸ 50 
 

220.000,00 
  

Прикључци на водоводну мрежу објеката јавне 

намене 
380.000,00 

  

6. 

Израда техничке документације за изградњу 

водовода у Марковој Цркви 
3 km  

400.000,00 
  

Изградња водовода у Марковој Цркви  
9.900.000,00 
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100.000,00  

Надзор 

7. 

Израда техничке документације за изградњу 

подстанице у Извиђачкој 11,7 l/s 

6 bar 
 

300.000,00 
  

Изградња подстанице у Извиђачкој 
 

2.970.000,00  

Надзор      30.000,00  

8. 

Израда техничке документације за изградњу 

подстанице у Ћелијама 7,8 m2 

3 пумпе 
 

300.000,00 
  

Изградња подстанице у Ћелијама 
 

2.970.000,00  

Надзор      30.000,00  

9. 

Техничка документација 

250 m 

ɸ 50 
 

200.000,00 

  

Извођење радова на изградњи прикључа на воду  

ППОВ Словац 
800.000,00 

  

 

 

 

3.4.1.СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

3.4.1.1.ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ (ФЕКАЛНИХ) ВОДА 

 

р.б. опис позиције 

обим 

јед. 

мере 

напомена 
Износ по годинама 

2019 2020 2021 

1. 

Израда техничке документације (ИДР, ПГД) за 

наставак фекалне канализације МЗ Рубрибреза 
2.000 m 

ɸ250 

ɸ200 

 

300.000,00 
  

Техничка контрола 
50.000,00 

 

  

Наставак фекалне канализације МЗ Рубрибреза  14.770.000,00  

Надзор  230.000,00  
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2. 

Израда техничке документације за фекалну 

канализацију -Железнички мост у Ћелијама 

ППОВ Ћелије 
 

1.000m 

ɸ110 

ø250 

 

 

300.000,00 

  

Изградња фекалне канализације – Железнички 

мост у Ћелијама – ППОВ Ћелије 
 

 

6.900.000,00 

 

 

 

   

 

 100.000,00 

 

Надзор 

3. 
Изградња мреже фекалне канализације Словац 3.000 m 

ɸ200 

 

 
21.800.000,00 15.935.000,00 15.935.000,00 

Надзор 228.440,00      350.000,00      350.000,00 

4. 

Изградња фекалне канализације у улици 

Лајковачка пруга-пренета обавеза 
600 m 

ɸ110 

 

 
7.050.000,00 

  

Надзор-пренета обавеза 40.890,00   

5. 

Прикључак фекалне канализације Словца на 

ППОВ Словац-пренета обавеза 
100 m 

ɸ200 

ɸ250 

 

 

1.080.000,00 
  

Надзор-пренета обавеза 6.264,00 
  

6. 

Израда елабората за чишћење канала 1 и главног 

канала у циљу спречавања последица од поплава 

и спречавања ширења заразе локалног 

становништва 

2 km  400.000,00 

  

7. 
Изградња фекалне канализације у Боговађи  

1700m 
 19.750.000,00   

Надзор   250.000,00   

 

3.4.1.2. ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 

р.б. опис позиције 

обим 

јед. 

мере 

напомена 
Износ по годинама 

2019 2020 2021 
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1. 

Изградња постројења за пречишћавање отпадних 

вода у насељеном месту Словац 

-пренета обавеза 40m3  
5.609.252,34 

  

Надзор-пренета обавеза 271.346,64   

2. 

Погон за пречишћавање отпадних вода-

реконструкција 

Технички пријем-пренета обавеза 

180 m3 

на дан 
 355.200,00 

  

3.4.1.3. ОПШТИ СИСТЕМ КАНАЛИСАЊА (КОЈИ ОБУХВАТА И ФЕКАЛНЕ И АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ) 

р.б. опис позиције 

обим 

јед. 

мере 

напомена 
Износ по годинама 

2019 2020 2021 

1. 
Улагање у санацију и чишћење водотокова на 

територији општине Лајковац-пренета обавеза 
300 m 

Спораз.са ЈВП 

Србијаводе 
19.000.000,00 

  

2. 
Санација и уређење круне насипа код старог 

железничког моста до Јолића воденице 
700 m 

Спораз.са ЈВП 

Србијаводе 
8.600.000,00 

  

3. Прикључци на канализацију јавних објеката 
180 m3 

на дан 
 1.034.060,00 

1.065.082,00 1.097.034,00 

 

3.4.1.4. ЦРПНЕ СТАНИЦЕ 

 

р.б. опис позиције 

обим 

јед. 

мере 

напомена 
Износ по годинама 

2019 2020 2021 

1. 

Израда техничке документације (ИДР, ПГД) 

фекалне црпне станице Непричава и Словац - 

пренета обавеза 

35 m3 

на дан 
 528.000,00 

  

2. 

Израда техничке документације(ИДР, ПГД) 

фекалне црпне станице Ћелије - пренета обавеза 45m3 на 

дан 

5 m² 

Ø 250 

 

   372.000,00 
  

Изградња фекалне црпне станице Ћелије 
 6.900.000,00  

 
 

 100.000,00 

 

Надзор 
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3. 

Израда техничке документације(ИДР, ПГД) 

фекалне канализације и фекалне црпне станице у 

ул. Петра Бојовића - пренета обавеза 1.200 m 

10m3 на 

дан 

250ø 

 

384.000,00 

  

Изградња фекалне канализације и фекалне црпне 

станице у ул. Петра Бојовића 

 
7.880.000,00 

 

 

 

 

 

120.000,00 

 

Надзор 

4. 

Изградња црпне станице Борверк - пренета 

обавеза 85 m3 на 

дан 
 

914.089,56 
  

Надзор - пренета обавеза 20.843,85   

5. 
Изградња фекалне црпне станице Словац 15 m3на 

дан 
 

7.050.000,00   

Надзор 40.890,00   

6. 

Изградња фекалног колектора у Индустријској 

зони - пренета обавеза 1.123 m  

ɸ400 
 

7.560.760,80 
  

Надзор - пренета обавеза 88.460,90   

3.5.1. ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 

3.5.1.1. РАЗВОДНА МРЕЖА НАПОНА 0,4 KV 

 

р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена 

Износ по годинама 

2019 2020 2021 

1. Електрична бројила 20 kom  150.000,00   

2. Атести, таксе за прикључење, легализације и сл. 15  150.000,00   

3. Прикључак на црпну станицу Борверк 22 kW  150.080,68   

4. Прикључак камера за видео надзор 15 kW  200.000,00   

5. 

Прикључак на струју постројења за 

пречишћавање отпадних вода у насељеном месту 

Словац 

22 kW  603.000,00 

  

6. Прикључак на струју свлачионице Непричава 15kW  120.000,00   

7. 
Прикључак на струју ФК Врачевић до сеоске 

амбуланте 
15kW  100.000,00 

  

8. Прикључак на струју ОШ Бајевац 15kW  100.000,00   
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9. Прикључак на струју СШ „17. септембар“ 22kW  120.000,00   

10. Прикључак на струју сеоске куће у Пепељевцу 15kW  100.000,00   

11. Прикључак на струју капеле у Рубрибрези 15kW  100.000,00   

12. Прикључак на струју капеле у Боговађи 15kW  100.000,00   

13.  Прикључак на струју капеле у Врачевићу 15kW  100.000,00   

14. 
Прикључак на струју-уређење простора испред 

зграде општине 
15kW  100.000,00 

  

15. Прикључак на струју ППОВ Боговађа 22kW  150.000,00   

16. Прикључак на струју-градска пијаца 22kW  200.000,00   

17. Прикљичак на струју-градски трг 22kW  100.000,00   

18. Прикључак на струју-базен 22kW  160.000,00   

3.5.1.2. МРЕЖА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 

р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена 

Износ по годинама 

2019 2020 2021 

1. 

Јавна расвета по мерним местимa 
102 

м.места 
 

 

57.500.000,00 

 

59.225.000,00 

 

61.001.750,00 

Јавна расвета по мерним местима-пренета 

обавеза 

 

8.000.000,00 

 

8.240.000,00 

 

8.487.200,00 

2. Одржавање јавне расвете са материјалом 

500 

светиљк

и 

 5.500.000,00 

 

5.665.000,00 

 

5.834.950,00 

3.6.1. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

3.6.1.1. ТРАНЗИТНИ И МАГИСТРАЛНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ ВОДОВИ 

р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена 

Износ по годинама 

2019 2020 2021 

1. Набавка опреме и софтвера за видео надзор 4 камере  3.000.000,00   

2. Елаборат видео надзор 4 камере  550.000,00   

3.7.1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 

3.7.1.1. КОЛОВОЗНЕ ПОВРШИНЕ 

р.б опис позиције 

обим 

јед. 

мере 

напомена 
Износ по годинама 

2019 2020 2021 
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1. 

Усаглашавање пројектне документације улице 

Војводе Путника - пренета обавеза 
550 m  

250.000,00 
  

Изградња улице Војводе Путника  14.700.000,00  

Надзор        300.000,00  

2. 

Израда техничке документације за изградњу улице 

која повезује улице Вука Караџића и Извиђачку-

пренета обавеза 800 m  
800.000,00 

  

Техничка контрола 50.000,00   

3. 

Израда техничке документације за изградњу улице 

Момчила Радовановића са кишном канализацијом-

пренета обавеза 

310 m 

 
 

168.000,00 

  

Изградња улице Момчила Радовановића са кишном 

канализацијом 
 

  

7.880.000,00 

 
  

120.000,00 Надзор 

Техничка контрола 30.000,00 
  

4. 

Израда техничке документације за изградњу улице 

Балканске са фекалном и кишном канализацијом-

пренета обавеза 

577 m  

224.176,00 

  

Изградња улице Балканске са фекалном и кишном 

канализацијом 

 

 

 

 14.770.000,00 

 
       230.000,00 

Надзор 

Техничка контрола 40.000,00 
  

5. 

Изградња и реконструкција дела улице Димитрија 

Туцовића - пренета обавеза 166 m  
910.124,00 

  

Надзор - пренета обавеза 30.000,00   
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6.  

Усаглашавање пројектне документације локалног и 

некатегорисаног пута у Врачевићу - Протићи - 

пренета обавеза 

2,3 km  

192.000,00 

 

 

 

14.750.000,00 

 

13.800.000,00 

 

Реконструкција локалног и некатегорисаног пута 

Врачевић-Протићи 

 

Надзор 
 

250.000,00 

 

200.000,00 

 

7. 

Израда техничке документације за улицу Нова 1 

150 m  

90.000,00 
  

Изградња улице Нова 1  4.440.000,00  

Надзор       60.000,00  

8. 

Израда техничке документације за улицу Нова 2 

 
180 m  

200.000,00 
  

Изградња улице Нова 2  10.050.000,00  

Надзор       150.000,00  

9. 

Израда техничке документације за улицу Нова 3 

 
330 m  

115.000,00 
  

Изградња улице Нова 3  5.420.000,00  

Надзор       80.000,00  

10. 

Израда техничке документације за наставак Хајдучке 

улице 
160 m  

95.000,00 
 

 

 

Наставак изградње Хајдучке улице   4.730.000,00  

Надзор      70.000,00  

11. 
Изградња Шумадијске улице 

250м  
  15.800.000,00 

Надзор   200.000,00 

12. 

 

Израда техничке документације за изградњу 

локалних саобраћајница у насељу ''Војни круг'' са 

припадајућом комуналном инфраструктуром  

300м 

Условно по Споразуму 

са ЕПС- Огранак РБ 

Колубара 592.329,00 
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Изградња локалних саобраћајница у насељу ''Војни 

круг'' са припадајућом комуналном инфраструктуром  300м 

Условно по Споразуму 

са ЕПС- Огранак РБ 

Колубара 

 
 

17.519.870,00 

 

Надзор   250.000,00  

 

13. 

Изградња улице Вука Караџића са припадајућом 

комуналном инфраструктуром 200м 

Условно по Споразуму 

са ЕПС- Огранак РБ 

Колубара 

14.608.225,00 
  

Надзор 200.000,00   

14. 

Наставак изградње саобраћајница у Војном кругу - 

спајање Јустина Поповића и Извиђачке улице код 

базена са припадајућом комуналном 

инфраструктуром 
360 м 

Условно по Споразуму 

са ЕПС- Огранак РБ 

Колубара  

27.015.599,80 

 

 

 

 

Надзор  
350.000,00  

 

15. 

Израда техничке документације за изградњу 

Извиђачке улице од објекта затвореног базена до 

раскрснице са улицом Војводе Мишића,  са 

припадајућом комуналном инфраструктуром 
670м 

Условно по Споразуму 

са ЕПС- Огранак РБ 

Колубара 
 

 

580.482,42 

 

Изградња Извиђачке улице од објекта затвореног 

базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића,  са 

припадајућом кмуналном инфраструктуром 

 

 

38.571.205,50 

 

Надзор  500.000,00  

16. 

Изградња саобраћајнице која повезује улицу 

Борислава Пекића са улицом Јустина Поповића са 

припадајућом комуналном инфраструктуром 
215м 

Условно по Споразуму 

са ЕПС- Огранак РБ 

Колубара 

 

 14.015.896,00 

Надзор   200.000,00 

 

 

3.7.1.1.  А РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

р.б. 

опис позиције 

рехабилитација локалног 

некатегорисаног пута: 

обим 

јед. 

мере 

напомена 
Износ по годинама 

2019 2020 2021 

1. 
Израда техничке документације за рехабилитацију 

улице Краља Милутина 
650 m  50.000,00 
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Рехабилитација улице Краља Милутина 
 

 

4.640.000,00 

 

 
  

  60.000,00 

 

Надзор 

2. 

Израда техничке документације за рехабилитацију 

улице Петра Бојовића 
850 m  

50.000,00 
  

Рехабилитација улице Петра Бојовића  5.900.000,00  

Надзор  100.000,00  

3. 

Израда техничке документације за рехабилитацију 

улице Гргура Бранковића 

200 m  

50.000,00 

  

Рехабилитација улице Гргура Бранковића 

 

1.480.000,00  

 

20.000,00 

 

Надзор 

4. 

Израда техничке документације за рехабилитацију 

некатегорисаног пута Стрмово – пут поред дома 

50 m  

50.000,00 
  

Рехабилитација некатегорисаног пута Стрмово – 

пут поред дома 
 

295.000,00  

Надзор     5.000,00  

5. 

Израда техничке документације за рехабилитацију 

некатегорисаног пута Стрмово – Гајски пут 

900 m  

50.000,00 

  

Рехабилитација некатегорисаног пута Стрмово – 

Гајски пут 
 

4.420.000,00 

 

 

 
   

80.000,00 

 

Надзор 

6. 

Израда техничке документације за рехабилитацију 

некатегорисаног пута Степање – Гујари 

600 m  

50.000,00 
  

Рехабилитација некатегорисаног пута Степање – 

Гујари 

 2.970.000,00  

 

 

30.000,00 

 

Надзор 
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7. 

Израда техничке документације за рехабилитацију 

некатегорисаног пута Јабучје – С. Село 

1100 m  

50.000,00 

  

Рехабилитација некатегорисаног пута Јабучје – С. 

Село 
 5.220.000, 00  

 
80,000,00  

Надзор 

8. 

Израда техничке документације за рехабилитацију 

некатегорисаног пута Бајевац – Павловићи 

400 m  

50.000,00 
  

Рехабилитација некатегорисаног пута Бајевац – 

Павловићи 
 

1.970.000,00  

Надзор  30.000,00  

9. 

Израда техничке документације за рехабилитацију 

некатегорисаног пута Бајевац – Петровићи 

1100 m  

50.000,00 

  

Рехабилитација некатегорисаног пута Бајевац – 

Петровићи 
 5.220.000,00  

 
 

80.000,00 

 

Надзор 

10. 

Израда техничке документације за рехабилитацију 

некатегорисаног пута Јабучје – Мирковићи, 

Јосиповићи, Дубрава 

1700 m  

50.000,00 

  

Рехабилитација некатегорисаног пута Јабучје – 

Мирковићи, Јосиповићи, Дубрава 
 6.900.000,00  

 
 

100.000,00 

 

Надзор 

11. 
Маркова црква – Гајићи-пренета обавеза 

Надзор-пренета обавеза 
500 m  

4.440.000,00 

28.425,00 

  

12. 
Боговађа – Гајићи-пренета обавеза 

Надзор-пренета обавеза 
432 m  

3.300.000,00 

50.000,00 

  

13. 
Јабучје – Томићи-пренета обавеза 

Надзор-пренета обавеза 
870 m  

5.250.000,00 

100.000,00 

  

3.7.1.1.Б РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НАКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 
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р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена 

Износ по годинама 

2019 2020 2021 

1. 
Одржавање и поправка коловозне конструкције 

на територији општине Лајковац 
6.000 m 2  10.000.000,00 

 

10.300.000,00 

 

10.609.000,00 

2. 

Ангажовање механизације и превоза са 

материјалом за одржавање, санацију и 

реконструкцију путева на територији општине 

Лајковац - камен 

5.000 m3  5.000.000,00 

 

5.150.000,00 

 

5.304.500,00 

 

3. 

Ангажовање механизације и превоза са 

материјалом за одржавање, санацију и 

реконструкцију путева на територији општине 

Лајковац - пропусти 

500 m 

 
 2.000.000,00 

 

2.060.000,00 

 

2.121.800,00 

4. Зимско одржавање путева и јавних површина 278,90 km  3.000.000,00 3.090.000,00 3.182.700,00 

5. Кошење површина поред путева тарупом 109,23 km  8.000.000,00 8.240.000,00 8.487.200,00 

6. Чишћење улица и тротоара чистилицом 
170.000,00

m2 

 
1.000.000,00 

1.030.000,00 1.069.900,00 

7. 
Чишћење улица и тротоара-пренета обавеза   1.000.000,00 1.030.000,00 1.069.900,00 

Чишћење улица и тротоара 7.300,00m2  15.500.000,00 15.965.000,00 16.443.950,00 

8. Прање и прскање улица 

120 

цистерни x 

8m3 

 

1.000.000,00 

 

1.030.000,00 

 

1.069.900,00 

9. Уређење и чишћење канала 3 km  3.000.000,00 3.090.000,00 3.182.700,00 

3.7.1.2. ПЕШАЧКИ ТРОТОАРИ УЗ САОБРАЋАЈНИЦЕ И БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ 

р.б. опис позиције 
обим.јед. 

мере 
напомена 

Износ по годинама 

2019 2020 2021 

1. Замена рамова на тротоарима 25 ком.  300.000,00   

2. 

Пешачка стаза у Рубрибрези-наставак 

изградње са оградом-пренета обавеза 
200 m  

922.926,98 
  

Пешачка стаза у Рубрибрези-наставак 

изградње са оградом 
4.100.000,00 

  

3.7.1.3. САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 
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р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена 

Износ по годинама 

2019 2020 2021 

1. 
Управљање саобраћајном инфраструктуром 

(хоризонтална сигнализација) 
900 m2  

 

600.000,00 

 

618.000,00 

 

634.540,00 

2. 

Управљање саобраћајном инфраструктуром 

(вертикална сигнализација)-пренета обавеза 
90 ком.  

600.000,00 
 

618.000,00 

 

634.540,00 

Управљање саобраћајном инфраструктуром 

(вертикална сигнализација) 
600.000,00 

 

618.000,00 

 

634.540,00 

3. 
Одржавање пружних прелаза-пренета обавеза 

3    п.п.  
150.000,00   

Одржавање пружних прелаза 1.500.000,00 1.545.000,00 1.591.350,00 

4. 
Набавка и уградња лежећих полицајаца-пренета 

обавеза 
8  470.000,00 

  

5. Уградња саобраћајних огледала-пренета обавеза 2  100.000,00   

6. „Трептачи“ на пешачким прелазима-пренета обавеза 6 ком.  430.000,00   

3.8.1. УРЕЂЕЊЕ ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА 

3.8.1.1.ЛОКАЛНЕ ПАРКОВСКЕ ПОВРШИНЕ 

 

р.б. опис позиције обим по 

јед. 

мере 

напомена Износ по годинама 

2019 2020 2021 

1. Кошење зелених површина 
116.404 

m2 
 

7.500.000,00 

 

7.725.000,00 7.956.750,00 

2. 

Израда техничке документације за трг 

Железничара-пренета обавеза 6,63 ha 

200m² 

2 

фонтане 

 

120.000,00 

  

Изградња трга Железничара 
  15.000.000,00 

Надзор  
      

     200.000,00 

3. Уређење простора испред зграде општине-

пренета обавеза 450 m2 

 14.850.000,00   

Надзор-пренета обавеза 300.000,00   
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4. 

Техничка контрола техничке документације за 

изградњу градског трга са елементима парковског 

уређења 

10 a  

30.000,00 

 

  

Изградња градског трга са елементима парковског 

уређења 
5.880.000,00 

  

Надзор 60.000,00 
  

3.8.1.2. ТРАВЊАЦИ СА УКРАСНИМ ШИБЉЕМ 

Р.б. Опис позиције Јед. мере Напомена 
Износ по годинама 

2019 2020 2021 

1. Уређење цвећа 
4.000,00 

ком. 
 500.000,00 

515.000,00 530.450,00 

3.9.1. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗЕМЉИШТА ОДНОСНО ОБЈЕКАТА НА ЊИМА 

3.9.1.1.   ЛОКАЦИЈЕ НАМЕЊЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Р.б. 

Опис позиције Јед. 

мере 

Напоме

на 

Износ по годинама 

2019 2020 2021 

1. 

Израда техничке документације за изградњу сеоске 

куће у Пепељевцу-пренета обавеза 

347,26 

m2 
 

 

550.000,00 

 

  

Техничка контрола 50.000,00   

Изградња сеоске куће у Пепељевцу 14.700.000,00   

Надзор 300.000,00   

2. 
Извештај о затеченом стању свлачионице у 

Ћелијама 
110 m2  28.000,00 

  

3. Извештај о затеченом стању свлачионице у Јабучју 200m2  28.000,00   

4. Извештај о затеченом стању капеле у Врачевићу 130m2  28.000,00   

5. Извештај о затеченом стању за дом у Стрмову 140m2  28.000,00   

6. 

Техничка контрола техничке документације за 

изградњу затворене градске пијаце-пренета обавеза 

300 m2  

60.000,00 
  

Изградња градске затворене пијаце-пренета обавеза 16.700.000,00   

Надзор-пренета обавеза 
300.000,00 
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7. 

Израда техничке документације за реконструкцију 

и доградњу свлачионице ФК Задругар 

96 m2  

120.000,00 
  

Реконструкција и доградња свлачионице ФК 

Задругар 

 3.000.000,00  

 
 

    50.000,00 

 

Надзор 

8. 
Санација капеле у Јабучју 

  
1.080.000,00   

Надзор 20.000,00   

9. 

Израда техничке документације за капелу у 

Пепељевцу 50 m2 

 
 

300.000,00 
  

Изградња капеле у Пепељевцу 
 

2.970.000,00  

Надзор      30.000,00 

10. Санација крова на дому МЗ Ратковац 70 m2  400.000,00   

3.9.1.2. ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА (ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И СЛ.); 

Р.б. Опис позиције Оби

м по 

јед. 

мере 

Напомена Износ по годинама 

2019 2020 2021 

1. Завршетак спољашњег уређења терена предшколске 

установе „Лептирић“ - пренета обавеза 

890m
2 

 10.417.214,00   

Надзор-пренета обавеза 509.416,00   

2. Изградња котларнице на био масу школско-спортског-

здравственог комплекса 

3 

MW 

Условно 

средствима 

Канц.за 

јавна 

улагања 

20.000.000,00   

Надзор  300.000,00 

 

  

3. Завршетак радова на ОШ „Миле Дубљевић“-

амфитеатар 

1110 

m2 

 4.250.000,00   

Надзор 50.000,00   

4. Идејни пројекат адаптације, санације и инвестиционог 

одржавања објекта Средње школе ''17. септембар'' у 

Лајковцу -пренета обсвеза 

2.800 

m2 

 60.630,00   
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Израда техничке документације (ПЗИ) за извођење 

санације, адаптације и инвестиционог одржавања 

објекта Средње школе "17. септембар" у Лајковцу– 

пренета обавеза 

 600.000,00   

Радови на санацији, адаптацији и инвестиционом 

одржавању објекта средње школе „17.септембра“ 

Канц.за 

управ. јавна 

улагањима 

240.708.883,00   

Надзор на  санацији, адаптацији и инвестиционом 

одржавању објекта Средње школе „17. септембар“ у 

Лајковцу 

  3.600.000,00   

5. Идејни пројекат адаптације, санације и инвестиционог 

одржавања објекта ОШ Бајевац - пренета обавеза 

625 

m2 

 35.370,00   

Израда техничке документације (ПЗИ) за извођење 

санације, адаптације и инвестиционог одржавања 

објекта Основне школе "Миле Дубљевић" у Бајевцу, 

општина Лајковац – пренета обавеза 

 400.000,00   

Радови на санацији, адаптацији и инвестиционом 

одржавању објекта основне школе „Миле Дубљевић" у 

Бајевцу 

Канц.за 

управ. јавна 

улагањима 

102.951.219,10   

Надзор на санацији, адаптацији и инвестиционом 

одржавању објекта Основне школе "Миле Дубљевић" 

у Бајевцу 

 1.485.000,00   

 

 

 

6. 

Израда техничке документације за изградњу школске 

спортске хале у Јабучју-пренета обавеза 

800 

m2 

 396.000,00   

Техничка контрола  80.000,00   

Израда школске спортске хале у Јабучју Условно 

Канц. За 

Јавна. Ул. 

30.000.000,00   

Надзор  400.000,00   

 

 

 

 

 

7. 

Завршетак изградње и уређења комплекса спортско-

рекреативног центра ''Војни круг''(завршетак спортске 

инфраструктуре-помоћни терен са атлетском стазом) 

105х

68m 

400 

m 

Условно по 

Споразуму 

са ЕПС- 

Огранак РБ 

Колубара 

  

22.445.433,60 

 

Надзор  300.000,00  
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8. 

Изградња затвореног базена - пренета обавеза 

 

925m
2 

 

 

43.087.690,00 

 

  

Надзор-пренета обавеза  603.228,00   

Радови на изградњи котларнице базена Фин. по 

Споразуму 

са ЕПС- 

Огранак РБ 

Колубара 

36.093.364,62   

Надзор-пренета обавеза  540.000,00   

Радови на изградњи трафостанице-пренета обавеза Фин. по 

Споразуму 

са ЕПС- 

Огранак РБ 

Колубара 

19.206.679,37   

Надзор-пренета обавеза  285.000,00   

Партерно уређење око базена  14.700.000,00 14.700.000,00  

Надзор  300.000,00         300.000,00  

9. 

Израда техничке документације за завршетак конака 

Брена Михаиловић 

 

 

 

 

 

осно

ва 

149,1

2м2 

 

 

 

 

 

Фин. по 

Споразуму 

са ЕПС- 

Огранак РБ 

Колубара 

300.000,00   

Завршетак радова на изградњи и санацији Конака 

Брене Михаиловић  

4.626.720,00   

Прикључак на водоводну и канализациону мрежу                                  

1.621.052,87 

  

Израда техничке документације за партерно уређење 

око конака 

400.000,00   

Партерно уређење око конака 6.570.000,00   

Надзор 100.000,00   

Конзерваторски надзор над извођењем радова на 

завршетку радова на изградњи и санацији конака 

Брена Михаиловић 

500.000,00   

Конзерваторски надзор над извођењем радова на 

конаку Радић 

180.000,00  
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Прикључак на електроенергетску мрежу 200.000,00   

3.9.1.3. ЗНАЧАЈНИЈИ КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ КАО САМОСТАЛНИ ПОДУХВАТИ 

Р.б. Опис позиције 
Обим по 

јед. мере 

Напом

ена 

Износ по трошковима 

2019 2020 2021 

1. 

Израда техничке документације за погон за 

пречишћавање вода  

у Боговађи - пренета обавеза  

40m3 на дан 

ɸ250 

 

 288.000,00 

  

  

 

 

Постројење за пречишћавање отпадних вода у 

Боговађи 

 

30.321.100,00 
        

15.850.000,00 

 

Надзор 350.000,00 

 

        

150.000,00 

 

3.9.1.4. СПЕЦИФИЧНИ ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ 

Р.б. Опис позиције Јед. мере Напомена 
Износ по годинама 

2019 2020 2021 

1. Чишћење дивљих депонија 2.000m2  2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 

2. 

Пражњење великих контејнера-5м3-пренета 

обавеза 
2.500,00 

ком. 

 

400.000,00 
 

412.000,00 

 

424.360,00 

Пражњење великих контејнера-5м3 13.500.000,00 13.905.000,00 14.322.150,00 

Пражњење малих контејнера-1,1м3-пренета 

обавеза 
7.200,00 

ком 

100.000,00 
103.000,00 106.090,00 

Пражњење малих контејнера-1,1м3 1.500.000,00 1.545.000,00 1.591.350,00 

4.  ПРИКАЗ ИЗВОРА И УСЛОВА ФИНАНСИРАЊА ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ЗЕМЉИШТА 

За реализацију Програма планирају се средства  и то према следећим изворима прихода: 

 

                                 2019                          2020                          2021 

1) Приходи од средстава буџетског фонда за заштиту животне средине                      188.446.678,77         124.350.082,00           72.953.134,00 

2) Приходи од накнаде за коришћење минералних сировина                                       317.778.773,00         254.069.000,00         157.419.570,00 

3) Општи приходи буџета                                                                                    9.600.585,00           

4) Приходи по основу новчаних казни од прекршаја                                           6.872.926,98          

5) Приходи по уговору са Канцеларијом за јавна улагања                                343.660.102,10 

6) Приходи по споразуму са ЕПС-ом                                                               145.406.418,54 
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Условно финансирање:      

7) Приходи по споразуму са ЕПС-ом                                                                        237.323.129,46           263.670.515,72              187.175.964,00  

8) Приход по уговору са Канцеларијом за јавна улагања                               50.000.000,00 

         

                                                                                                 УКУПНО:               1.299.088.613,85            642.089.597,72              417.548.668,00      

 

У случају промене обима или структуре средстава за финансирање Програма приступиће се изради измена и допуна Програма, а његова 

садржина ће бити утврђена према критеријумима за избор појединачних позиција Програма.      

Радови на уређивању грађевинског земљишта који нису обухваћени овим Програмом, могу се изводити под условом да се обезбеде 

посебна средства за финансирање.  

5. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

Oдржавање јавних и зелених површина, зимско одржавање, одржавање и санацију дивљих депонија, прикључке на канализациону мрежу 

и канализационе шахте, као и одређене радове на канализационој и водоводној мрежи, Општинска управа повериће ЈП ''Градска чистоћа'' 

Лајковац, које ће их спроводити према сопственом  Програму пословања.  

За одређене активности, за које надзор није предвиђен Програмом, именоваће се надзор од стране Општинске управе.  

Носиоци активности утврђени овим Програмом имају право и обавезу да предузимају све прописане мере и радње у циљу његове 

реализације, а посебно да у име општине Лајковац, покрећу одговарајуће поступке ради прибављања услова и сагласности, грађевинских 

дозвола, пријава почетка извођења радова и добијања употребне дозволе. 

Носиоци активности утврђени овим Програмом у обавези су да се старају о његовој реализацији и да о остварењу Програма подносе 

извештаје надлежним органима општине Лајковац.       

 

 

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПО ПОЗИЦИЈАМА                                                                      2019                                  2020                                 2021 

 

3.1.1.Решавање имовинско правних односа                                                  45.929.650,96                                         399.822,08 

3.1.2.Планска документација                                                                       24.982.818,00  

3.1.3.Инжењерско-техничка испитивања земљишта                                          166.440,00               7.000.000,00 

3.2.1.Асанациони радови                                                                               4.000.000,00 

3.3.1.1.Објекти за захватање, довод и прераду сирове воде                          79.242.530,00               1.200.000,00 

3.3.1.2.Објекти за основни развод чиста воде                                                         190.262.473,18               156.137.924,40            172.560.245,92 

3.3.1.3.Дистрибутивна мрежа                                          9.082.350,00              31.000.000,00 

3.4.1.1.Oдвођење отпадних (фекалних) вода                                                            51.255.594,00                 38.285.000,00              16.285.000,00 

3.4.1.2.Постројења за пречишћавање отпадних вода                                     6.235.798,98 

3.4.1.3.Општи систем каналисања                                                                             28.634.060,00                  1.065.082,00                 1.097.034,00 

3.4.1.4.Црпне станице                                                                                16.959.045,11               15.000.000,00 
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3.5.1.1.Разводна мрежа 0,4 KV                                                               2.803.080,68 

3.5.1.2.Мрежајавнерасвете                        71.000.000,00                 73.130.000,00               75.323.900,00 

3.6.1.1.Транзитниимагистралнителекомуникациони водови                   3.550.000,00 

3.7.1.1.Коловозне површине                             33.594.854,00               138.787.157,72               53.215.896,00 

3.7.1.1.А Рехабилитација локалних и некатегорисаних путева          13.668.425,00                39.600.000,00  

3.7.1.1.Б  Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева               49.500.000,00                 50.985.000,00                52.540.650,00 

3.7.1.2.Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе        5.322.926,98 

3.7.1.3.Саобраћајна сигнализација                                                                       4.450.000,00                    3.399.000,00                  3.494.970,00 

3.8.1.1.Локалне парковске површине                                                                 28.740.000,00                    7.725.000,00                23.156.750,00 

3.8.1.2.Травњаци са украсним шибљем                                                                  500.000,00                        515.000,00                      530.450,00 

3.9.1.1.Локације намењене за изградњу објеката јавне намене              34.692.000,00                  6.050.000,00 

3.9.1.2.Локације за изградњу јавних објеката                                     546.221.821,43                 37.745.433,60               

3.9.1.3.Значајнији комунални објекти који се реализују 

 као самостални подухвати                                                                                30.959.100,00                   16.000.000,00 

3.9.1.4.Специфични објекти комуналне опреме                                              18.000.000,00                   18.465.000,00                 18.943.950,00 

   

                                   Укупно по годинама:                                            1.299.088.613,85                 642.089.597,72              417.548.668,00 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПРЕМА НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА УСЛУГА                                             

                2019                            2020                      2021   

1. Индивидуална потрошња 

3.3.1.1.Објекти за захватање, довод и прераду сирове воде                                79.242.530,00      1.200.000,00   

3.3.1.2.Објекти за основни развод чиста воде                                                     190.262.473,18  156.137.924,00           172.560.245,92 

3.3.1.3.Дистрибутивна мрежа                                                    9.082.350,00    31.000.000,00 

3.4.1.1.Одвођење отпадних (фекалних) вода                                                       51.255.594,00    38.285.000,00             16.285.000,00 

3.4.1.2.Општи систем каналисања                                                                       28.634.060,00                 1.065.082,00               1.097.034,00 

3.4.1.2.Постројења за пречишћавање отпадних вода                                             6.235.798,98   

3.4.1.4.Црпне станице                                                                                               9.309.823,41    15.000.000,00 

3.5.1.1.Разводна мрежа 0,4 KV                                                                  2.803.080,68 

3.6.1.1.Транзитни и магистрални телекомуникациони водови                   3.550.000,00 

 

                                                            Укупно:                                                       380.375.710,25          242.688.006,00          189.942.279,92 
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2.    Заједничка потрошња  

                                                    2019            2020               2021 

3.5.1.2.Мрежа јавне расвете                                                                                           71.000.000,00    73.130.000,00       75.323.900,00 

3.7.1.1.Коловозне површине                                                                                           33.594.854,00  138.787.157,72       53.215.896,00 

3.7.1.1.А Рехабилитација локалних и некатегорисаних путевa                         13.668.425,00    39.600.000,00 

3.7.1.1.Б Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева                      49.500.000,00    50.985.000,00       52.540.650,00 

3.7.1.2.Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе                      5.322.926,98 

3.7.1.3.Саобраћајна сигнализација                                                                                   4.450.000,00      3.399.000,00         3.494.970,00 

3.8.1.1.Локалне парковске површине                                                                            28.740.000,00      7.725.000,00       23.156.750,00 

3.8.1.2.Травњаци са украсним шибљем                                                 500.000,00         515.000,00            530.450,00 

 

                                                                    Укупно:                                                            206.776.205,98  314141.157,72     208.262.616,00 

 

 

                                 2019   2020   2021 

Укупно индивидуална и заједничка потрошња                                        587.151.916,23       556.829.163,72     398.204.895,92 

 

 

ПРЕГЛЕД ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОМ РАНГУ 

 

1. Магистрална мрежа        2019   2020   2021 

3.3.1.1.Објекти за захватање, довод и прераду сирове воде                                 79.242.530,00          1.200.000,00  

3.3.1.2.Објекти за основни развод чиста воде                                                    190.262.473,18       156.137.924,40          172.560.245,92 

3.3.1.3Дистрибутивна мрежа                                                                                                9.082.350,00         31.000.000,00  

3.4.1.3.Општи систем каналисања                                                                      27.600.000,00 

3.4.1.4.Црпне станице                                                                                          7.649.221,70 

3.5.1.2.Мрежа јавне расвете                                                                                               71.000.000,00         73.130.000,00        75.323.900,00 

3.6.1.1.Транзитни и магистрални телекомуникациони водови                              3.550.000,00 

3.7.1.1.Б  Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева                       49.500.000,00         50.985.000,00       52.540.650,00 

3.7.1.3.Саобраћајна сигнализација                                                                                      3.450.000,00           3.399.000,00        3.494.970,00 

                                                           Укупно:                                                                    441.336.574,88        315.851.924,40    303.919.765,92 

  

 

2.  Примарна мрежа        

                                                                                                                              2019         2020   2021 

3.4.1.1.Одвођење отпадних (фекалних) вода                                                       51.255.594,00     38.285.000,00     16.285.000,00 
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3.4.1.2.Постројења за пречишћавање отпадних вода                                          6.235.798,98   

3.4.1.3.Општи систем каналисања          1.034.060,00                  1.065.082,00                   1.097.034,00 

3.4.1.4.Црпне станице                                                                               9.309.823,41            15.000.000,00 

3.7.1.1.Коловозне површине                                                                                   33.594.854,00             39.600.000,00 

3.7.1.1.А  Рехабилитација локалних и некатегорисаних путева                         13.668.425,00             39.600.000,00 

3.7.1.2.Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе       5.322.926,98 

3.8.1.2.Травњаци са украсним шибљем                                                                    500.000,00                 515.000,00                     530.450,00 

                                              Укупно:                                                                    120.921.482,37              95.780.082,00                    1.627.484,00 

 

3. Секундарна мрежа  

3.5.1.1.Разводна мрежа 0,4 KV                          2.803.080,68 

3.7.1.3.Саобраћајна сигнализација                                                              1.000.000,00 

3.8.1.1.Локалне парковске површине                                                        28.740.000,00                      7.725.000,00      23.156.750,00 

                                                  Укупно:                                                                  32.543.080,68                          7.725.000,00           23.156.750,00 

 

Укупно магистрална, примарна и секундарна потрошња                        594.801.137,93                  419.357.006,00               328.703.999,92                                               

 

 

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ФИНАНСИРАЊА РАДОВА ПЛАНИРАНИХ ПО СПОРАЗУМУ О УРЕЂЕЊУ ЛОКАЦИЈА ЗА 

РАСЕЉАВАЊЕ ГРАЂАНА ИЗ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА СКОБАЉ 

р/б Опис износ дин 

            

  2019 2020 2021 Укупно 

1. Израда Плана генералне регулације за насељено место Јабучје 23,693,160.00     23,693,160.00 

1.1 Израда Плана генералне регулације за насељено место Јабучје 23,693,160.00     23,693,160.00 

2. 

Израда катастарско топографског плана "Војни круг" и 

пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања 

парцела (ПГОП) 1,184,658.00     1,184,658.00 

2.1 

Израда катастарско топографског плана "Војни круг" и пројекта 

парцелације са пројектом геодетског обележавања парцела (ПГОП) 1,184,658.00     1,184,658.00 

3. 

Прибављање земљишта за формирање грађевинских парцела 

на локацији "Војни круг", у површини од 0.66.46 ха, које је у 

својини Општине Лајковац (катастарске парцеле 2212/3, 

2212/4, 2210/3, 2210/2 све КО Лајковац) 11,809,855.60     11,809,855.60 
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3.1 

Прибављање земљишта за формирање грађевинских парцела на 

локацији "Војни круг", у површини од 0.66.46 ха, које је у својини 

Општине Лајковац (катастарске парцеле 2212/3, 2212/4, 2210/3, 

2210/2 све КО Лајковац) 11,809,855.60     11,809,855.60 

4. 

Прибављање земљишта за формирање грађевинских парцела 

на локацији "Војни круг", у површини од 0.85.22 ха, које је у 

приватној својини (катастарске парцеле 2212/1, 2210/1, 2209/1, 

2213/1 све КО Лајковац) 15,143,483.21     15,143,483.21 

4.1 

Прибављање земљишта за формирање грађевинских парцела на 

локацији "Војни круг", у површини од 0.85.22 ха, које је у 

приватној својини (катастарске парцеле 2212/1, 2210/1, 2209/1, 

2213/1 све КО Лајковац) 15,143,483.21     15,143,483.21 

5. 

Прибављање земљишта за изградњу саобраћајница на 

локацији "Војни круг", у површини од 0.77.19 ха, које је у 

приватној својини (катастарске парцеле 2210/1, 2209/1, 2209/2, 

2213/2, 2217, 2213/1, 2212/1, 2218,2220, 2219,2206/1,2182/1, 2183/1, 

2183/2, 2184/2, 2181/1 2181/2 све КО Лајковац) 13,716,562.65     13,716,562.65 

5.1 

Прибављање земљишта за изградњу саобраћајница на локацији 

"Војни круг", у површини од 0.77.19 ха, које је у приватној својини 

(катастарске парцеле 2210/1, 2209/1, 2209/2, 2213/2, 2217, 2213/1, 

2212/1, 2218,2220, 2219,2206/1,2182/1, 2183/1, 2183/2, 2184/2, 

2181/1 2181/2 све КО Лајковац) 13,716,562.65     13,716,562.65 

6. 

Изградња саобраћајница са припадајућом комуналном 

инфраструктуром на локацији "Војни круг" (израда техничке 

документације и изградња саобраћајница са две коловозне 

траке ширине 3,5м и обостраних тротоара ширине 2,5м дужине 

око 1.230,00м и саобраћајница са две коловозне траке ширине 

3,0м и обостраних тротоара ширине 2,0м  дужине око 515,00м, 

као и изградња припадајуће инфраструктуре-водоводне, 

канализационе мреже, јавне расвете, НН мреже и др.) 15,400,554.00 84,787,157.72 14,215,896.00 114,403,607.72 

6.1 

Изградња 200,00м ул. В.Караџића (за које је уговорено 

пројектовање за 800м саобраћајница у ''Војном кругу''), планираног 

коридора ширине 12,0м са две коловозне траке ширине 3,5м и 

обостраних тротоара ширине 2,5м са припадајућом 

инфраструктуром водоводне, канализационе мреже, јавне расвете, 

НН мреже и др.  14,808,225.00   . 14,808,225.00 
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6.2 

Наставак изградње саобраћајница на локацији "Војни круг" 

(спајање Јустина Поповића и Извиђачке улице - код базена), у 

дужини од 360,00м  планираног коридора ширине 12,0м са две 

коловозне траке ширине 3,5м и обостраних тротоара ширине 2,5м 

са припадајућом инфраструктуром водоводне, канализационе 

мреже, јавне расвете, НН мреже и др.   27,365,599.80   27,365,599.80 

6.3 

Изградња саобраћајнице која повезује ул. Борислава Пекића са ул. 

Јустина Поповића, у дужини од 215,00м према задатом профилу 

уличног коридора (ширине 10,0м, са две коловозне траке ширине 

3,0м и обостраним тротоарима ширине 2,0м), са припадајућом 

инфраструктуром водоводне, канализационе мреже, јавне расвете, 

НН мреже и др.     14,215,896.00 14,215,896.00 

6.4 

Израда техничке документације за изградњу локалних 

саобраћајница на локацији "Војни круг", у укупној дужини од 

300,00м, према задатом профилу уличног коридора (ширине 10,0м, 

са две коловозне траке ширине 3,0м и обостраним тротоарима 

ширине 2,0м) са припадајућом инфраструктуром водоводне, 

канализационе мреже, јавне расвете, НН мреже и др. 592,329.00     592,329.00 

6.5 Изградња локалних саобраћајница на локацији "Војни круг", у 

укупној дужини од 300,00м, према задатом профилу уличног 

коридора (ширине 10,0м, са две коловозне траке ширине 3,0м и 

обостраним тротоарима ширине 2,0м), са припадајућом 

инфраструктуром водоводне, канализационе мреже, јавне расвете, 

НН мреже и др.   17,769,870.00   17,769,870.00 

6.6 Израда техничке документације и наставак изградње саобраћајница 

на локацији "Војни круг"-  Извиђачке улице од објекта затвореног 

базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића у дужини од 

670,00м - планираног коридора ширине 12,0м са две коловозне 

траке ширине 3,5м и обостраних тротоара ширине 2,5м са 

припадајућом инфраструктуром водоводне, канализационе мреже, 

јавне расвете, НН мреже и др.    39,651,687.92   39,651,687.92 

7. 

Изградњa потисно – дистрибуционог цевовода Непричава-

Лајковац, дистрибуционих цевовода ВТ (водоторањ) Лајковац – 

''Ловац'' – Ћелије и пратећих објеката у систему, пумпне 

станице ''Непричава – Лајковац'', резервоара ''Непричава-

Лајковац'', мерно-регулационог блока, резервоара 61,602,216.00 107,803,878.00 67,525,506.00 236,931,600.00 
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''Непричава'' и ВТ (водоторањ) Лајковац на локацији ''Војни 

круг'' 

7.1 

Изградња ПС''Непричава-Лајковац'', резервоара ''Непричава-

Лајковац'' и мерно-регулационог блока  61,602,216.00     61,602,216.00 

7.2 Изградња резервоара ''Непричава'' у Непричави   7,107,948.00   7,107,948.00 

7.3 

Изградња водоторња у Лајковцу (ВТ ''Лајковац'') на локацији 

''Војни круг''    53,309,610.00   53,309,610.00 

7.4 

Изградња потисно-дистрибуционог цевовода од ПС''Непричава - 

Лајковац'' до ВТ ''Лајковац'' (на локацији Војни круг)   47,386,320.00   47,386,320.00 

7.5 

Изградња цевовода ВТ ''Лајковац'' – ''Ловац'' – Ћелије, са санацијом 

цевовода у ул. Краља Петра I и изградњом пратећих објеката у 

систему      67,525,506.00 67,525,506.00 

8. 

Прибављање техничке документације и изградња 

дистрибутивне водоводне мреже у насељеном месту Јабучје-

Виш, као и прибављање техничке документације и изградња 

хидростанице у Вишу   41,463,030.00   41,463,030.00 

8.1 

Израда техничке документације и изградња дистрибутивне 

водоводне мреже у насељеном месту Јабучје-Виш   35,184,342.60     

8.2 Израда техничке документације и изградња хидростанице у Вишу   6,278,687.40   6,278,687.40 

9. 

Прибављање земљишта у приватној својини, израда техничке 

документације и опремање бунара у Горњем крају Јабучја 

(постројење за пречишћавање пијаће воде, резервоар и 

хидростаница са прикључком на дистрибутивну мрежу) 29,616,450.00     29,616,450.00 

9.1 

Прибављање земљишта у приватној својини за опремање бунара у 

Горњем крају Јабучја (постројење за пречишћавање пијаће воде, 

резервоар и хидростаница са прикључком на дистрибутивну 

мрежу) 296,164.50     296,164.50 

9.2 

Израда техничке документације и опремање бунара у Горњем крају 

Јабучја (постројење за пречишћавање пијаће воде, резервоар и 

хидростаница са прикључком на дистрибутивну мрежу) 29,320,285.50     29,320,285.50 
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10. 

Прибављање земљишта у приватној својини, израда техничке 

документације и изградња дистрибутивне водоводне мреже и 

пратећих објеката (резервоари и хидростанице) на сеоском 

подручју на територији општине Лајковац (Стрмово, 

Пепељевац, Врачевић, Доњи Лајковац и Боговађа) 65,156,190.00   105,434,562.00 170,590,752.00 

10.1 

Наставак изградње дистрибутивне водоводне мреже у Стрмову и 

Пепељевцу 65,156,190.00     65,156,190.00 

10.2 

Изградња цевовода од резервоара и ПС ''Ратковац'' до будућег 

резервоара ''Врачевић''      27,247,134.00 27,247,134.00 

10.3 

Прибављање земљишта у приватној својини за изградњу 

резервоара ''Врачевић''     399,822.08 399,822.08 

10.4 

Израда техничке документације и изградња резервоара ''Врачевић'' 

са одводом ка Врачевићу, Доњем Лајковцу и Боговађи      24,477,995.92 24,477,995.92 

10.5 

Израда техничке документације и дистрибуционих цевовода са 

пратећим објектима за Врачевић, Доњи Лајковац и Боговађу     53,309,610.00 53,309,610.00 

11. 

Израда техничке документације и завршетак изградње и 

уређења комплекса СРЦ (спортско- рекреативног центра) 

''Војни круг'' (завршетак спортске инфраструктуре – помоћни 

терен са атлетском стазом, бунар са техничком водом и др).   29,616,450.00 0.00 29,616,450.00 

11.1 

Израда техничке документације и изградња бунарa са техничком 

водом у СРЦ   6,871,016.40   6,871,016.40 

11.2 

Завршетак изградње и уређења комплекса СРЦ  – помоћни терен са 

атлетском стазом   22,745,433.60   22,745,433.60 

12 Укупно за Споразум(1-11): 237,323,129.46 263,670,515.72 187,175,964.00 688,169,609.18 

 

ЗАВРШНE ОДРЕДБE 

 Средњорочни програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац у периоду 2019-2021. године објављује се у 

„Службеном гласнику општине Лајковац“ и на званичној интернет страници општине Лајковац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-27/19-II од 21.03.2019. године 

                                 СЕКРЕТАР                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                               Горан Илић                                                            Јованка Гомилановић 

 

************************************************* 
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Општинско веће општине Лајковац,  на седници одржаној дана 06.03.2019. 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  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

I Разрешава се дужности вршиоц дужности начелника Општинске управе општине 

Лајковац,  

- Наташа Ковачевић, дипломирани правник из Ваљева. 

 

II Именована из претходне тачке разрешава се дужности  са даном 06.03.2019. године. 

 

 III Решење доставити именованој, Одељењу за општу управу и друштвене делатности и 

Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 

 

IV Решење ступа на снагу даном доношања и биће објављено у „Службеном гласнику 

општине Лајковац“. 

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-17/19-III од  06.03.2019. године 

 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                       ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                                                                                                             Андрија Живковић,с.р. 

 

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

 

На основу 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 49. 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, 

одржано дана 06.03.2019. године, донело је 

 
РЕШЕЊЕ 

 О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

 I  ПОСТАВЉА СЕ, за начелника Општинске управе општине Лајковац  

 

-  Живорад Бојичић, дипломирани правник из Лајковца. 

 

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

 

III Решење ступа на снагу даном доношања и биће објављено у „Службеном гласнику 

општине Лајковац“. 
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IV  Против овог Решења може се поднети приговор Општинском већу у року од 8 дана од 

дана пријема истог. 

 

V Решење доставити: именованом, Одељењу за општу управу и друштвене делатности  и  

Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-17/19-III од  06.03.2019. године 

 

                                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                   Андрија Живковић,с.р. 

 

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

 

 На основу члана 32. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. Гласник РС“ бр. 

36/2006), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014, 101/16 и 

47/18), члана 61. Статута општине Лајковац („Сл. гласник општине Лајковац“, бр.11/08), члана 4. 

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.9/2015, 1/2018-Прве измене и допуне Правилника и 3/2018-Друге 

измене и допуне Правилника) 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 15.03.2019. године доноси 

 
 О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  ЗА ИЗГРАДЊУ, 

ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ У 2019. ГОДИНИ 

 

Финансијска средства Општине Лајковац опредељена су Одлуком о буџету општине Лајковац за 

следеће програме:  

 - износ од 4.000.000,00 динара - Програм 13, развој културе и информисања, ПА 1201-0003 

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, функција 820 – 

Услуге културе. 

 

Члан 1. 

 

У 2019. години финансираће се и суфинансирати пројекти за изградњу, одржавање и обнову 

верских објеката из буџета општине Лајковац, и то за: 

 

- Изградњу нових црквених и других објеката који припадају цркви (у оквиру или ван порте) 

- Инвестиционе радове на црквеним објектима, торњевима и звоницима и другим објектима 

који припадају цркви (у оквиру или ван порте) 

- Стављање нових фасада и кречење црквених објеката 

- Санирање влаге на црквеним зидовима 

- Обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дужи временски период, а 

посебно црквених објеката који су споменици културе 

- Обнову кровова који прокишњавају на црквеним објектима 

- Обнову верских објеката-споменика 

- Обнову парохијских домова 
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- Обнову капела 

- Обнову икона, верских и сакралних предмета 

- Изградњу нових и обнову пропалих ограда око црквених објеката 

- Уређење и ревитализацију простора верских гробаља 

- Други непоменути радови на црквеним објектима од инвестиционог значаја за цркве. 

 

Члан 2. 

                                                                                                     

Спровођење поступка јавног конкурса за финансирање/суфинансирање пројеката за 

изградњу, одржавање и обнову верских објеката из буџета општине Лајковац за 2019. годину 

вршиће Комисија именована Решењем Општинског већа Општине Лајковац.  

 

Члан 3. 

 

Обавезује се Комисија да по истеку рока за подношење пријава приступи отварању 

конкурсне документације и исту размотри, изврши бодовање сваког пројекта, сачини предлог 

одлуке о избору пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката који се  финансирају 

или суфинансирају из буџета општине Лајковац за 2019. годину и исти достави Општинском већу 

општине Лајковац истовремено са записником о спроведеном поступку јавног конкурса. 

 

Члан 4. 

 

Обавезује се Одељење за општу управу и друштвене делатности да врши стручне и 

административно-техничке послове за потребе Комисије. 

 

Члан 5. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Лајковац“ 

 

Члан 6. 

 

Одлуку доставити члановима Комисије, Одељењу за општу управу и друштвене 

делатности, Одељењу за буџет и финансије и архиви. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-23/19-III  од  15.03.2019. године 

 

 

            ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                    ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                                                                                                                 Андрија Живковић,с.р. 

 

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