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Службени
гласник
општине
Лајковац
ГОДИНА MMXIX

БРОЈ 3

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

17.05.2019.ГОДИНЕ

На основу члана 40. тачка 64. Статута општине Лајковац („Службени гласник општине
Лајковац“, број: 2/19), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 17.05.2019. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ЗАЈЕДНИЧКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''СОЛИДАРНОСТ''
ЗА ОПШТИНЕ ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦА
-ОДЕЉЕЊЕ ЦЕНТРА У ЛАЈКОВЦУ ЗА 2018. ГОДИНУ
I Усваја се Извештај о раду Заједничког центра за социјални рад ''Солидарност'' за општине
Љиг, Лајковац и Мионица – Одељења Центра у Лајковцу за 2018. годину.
II Закључак о усвајању Извештаја о раду Заједничког центра за социјални рад ''Солидарност''
за општине Љиг, Лајковац и Мионица – Одељења Центра у Лајковцу за 2018. годину, доставити
Заједничком центру за социјални рад ''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и Мионица и
Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац.
III Закључак о усвајању Извештаја о раду Заједничког центра за социјални рад ''Солидарност''
за општине Љиг, Лајковац и Мионица – Одељења Центра у Лајковцу за 2018. годину, објавити у
''Службеном гласнику општине Лајковац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-50/19-II од 17.05.2019. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јованка Гомилановић,с.р.

*************************************
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На основу члана 40. тачка 69. Статута општине Лајковац („Службени гласник општине
Лајковац“, број: 2/19), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 17.05.2019. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
ЗАЈЕДНИЧКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''СОЛИДАРНОСТ''
ЗА ОПШТИНЕ ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦА
I Даје се сагласност на Годишњи програм рада за 2019. годину Заједничког центра за
социјални рад ''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и Мионица.
II Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада за 2019. годину Заједничког
центра за социјални рад ''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и Мионица, доставити
Заједничком центру за социјални рад ''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и Мионица и
Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац.
III Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада за 2019. годину Заједничког
центра за социјални рад ''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и Мионица, објавити у
''Службеном гласнику општине Лајковац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-50/19-II од 17.05.2019. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јованка Гомилановић,с.р.

*************************************
На основу члана 14. став 1) тачка 2а, подтачка 1) Закона о буџетском систему („Сл.гл.РС„
,бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 63/2013, 180/2013, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18), члана 6,7,11,12,13,15 - 18. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“„бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 91/15, 83/16..104/2016, 96/2017,
95/2018) , члана 40 став 1. Тачка 3. Статута општине Лајковац ( „ Службени гласник општине
Лајковац“ , бр. 2/2019), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 17.05.2019.
године, донела је
ОДЛУКУ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Овом Одлуком уводе се, утврђују начин и мерила за утврђивање висине локалних
комуналних такса за коришћење права, предмета и услуга на територији општине Лајковац,
олакшице, рокови и начин плаћања.
За коришћење права, предмета и услуга из става 1. овог члана не може се уводити посебна
накнада.
Члан 2.
Обвезник локалне комуналне јесте корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење
прописано плаћање локалне комуналне таксе.

2

17.05.2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Број 3

Члан 3.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуге за чије је
коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.
Таксена обавеза траје док траје коришћење права , предмета или услуга.
Члан 4.
Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране
државних органа и организација, органа и организација јединице локалне самоуправе .
Члан 5.
Локалне комуналне таксе уводе се за :
1)
2)
машина;
3)

Истицање фирме на пословном простору ;
Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и
Држање средстава за игру („ забавне игре „);
Члан 6.

Локалне комуналне таксе из члана 5. Тачкe 1) и 2 ) утврђују се у годишњем износу, а из
тачке 3) утврђују се у дневном износу.
Члан 7.
Фирма, у смислу ове Одлуке и Закона , јесте сваки истакнути назив или име које упућује на
то да правно или физичко лице обавља одређену делатност.
Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса
се плаћа само за једну фирму.
За сваку истакнуту фирму ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту фирму,
под условима предвиђеним овом Одлуком и Законом.
Члан 8.
Јединица локалне самоуправе може утврдити комуналне таксе у различитој висини зависно
од врсте делатности, површине и техничко – употребних објеката, величине правног лица у смислу
закона којим се уређује рачуноводство, зависно где се налазе објекти, предмети или врше услуге за
које се плаћа такса.
Члан 9.
Уплата прихода од локалних комуналних такси врши се на одговарајуће рачуне код
Одељења за буџет и финансије.
Наплата локалне комуналне таксе вршиће се како је предвиђено у одговарајућем члану
Одлуке.
У погледу начина утврђивања локалне комуналне таксе, обрачунавања, застарелости,
наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог, примењују се одредбе важећих Закона.
Члан 10.
Обвезници локалне комуналне таксе које се наплаћују у годишњем износу из члана 5. тачка 1)
ове Одлуке- Истицање фирме на пословном простору, дужни су да поднесу пријаву за утврђивање
обавезе по основу комуналне таксе надлежном органу, најкасније до 15. марта у години у којој се
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врши утврђивање таксе, односно у року од 15 дана од дана почетка коришћења права, предмета и
услуга за које је уведена локална комунална такса.
Обвезник локалне комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном
органу у року од 15 дана од дана настанка промене.
Такса која се утврђује у годишњем износу плаћа се месечно до 15 – ог у месецу за
претходни месец .
Саставни део Одлуке је образац пореске пријаве за утврђивање комуналне таксе ПП - КТ,
коју су обвезници дужни попунити са свим траженим подацима наведеним у истој.
Члан 12.
Саставни део ове Одлуке представља Таксена тарифа, утврђена за поједина права, предмете
и услуге.
ТАКСЕНА ТАРИФА
Тарифни број 1.
Предузетници и правна лица која су према Закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у мала правна лица ( осим предузетника и правних лица која обављају делатност :
банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте;
производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента; поштанских,
мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних
барова и
дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000 динара, не плаћају локалну комуналну таксу за
истицање фирме на пословном простору (у даљем тексту: фирмарина).
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња
правна лица, велика правна лица као и предузетници и мала правна лица која имају приход преко
50.000.000 динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства;
осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и
трговине на велико дуванским производима, производње цемента; поштанских, мобилних и
телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише
до две просечне зараде (до 164.292,00 динара), и то у износу од :
I За средња правна лица
- За средња правна лица на територији КО Лајковац у износу од 27.167, 00 по истакнутој
фирми на пословном простору;
- За средња правна лица на територији сеоских насеља општине Лајковац у износу од
21.729,00 по истакнутој фирми на пословном простору;
II За предузетнике
- За предузетнике на територији КО Лајковац у износу од 14.756, 00 по истакнутој фирми на
пословном простору;
- За предузетнике сеоских насеља општине Лајковац у износу од 9.779,00 динара по
истакнутој фирми на пословном простору;
III За мала правна лица
- За мала правна лица на територији КО Лајковац у износу од 23.900,00 по истакнутој фирми
на пословном простору;

4

17.05.2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Број 3

- За мала правна лица на територији сеоских насеља општине Лајковац у износу од 19.558,00
по истакнутој фирми на пословном простору;
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика
правна лица (осим предузетника и правних лица која која обављају делатности: банкарства;
осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и
трговине на велико дуванским производима, производње цемента; поштанских, мобилних и
телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише
до три просечне зараде (246.438,00) и то у износу од :
За велика правна лица
- За велика правна лица на територији КО Лајковац у износу од 38.021,00 по истакнутој
фирми на пословном простору;
- За велика правна лица на територији сеоских насеља општине Лајковац у износу од
32.594,00 по истакнутој фирми на пословном простору.
Новчани износи одређени у ставу 2. и 3. овог члана су у висини износа законом одређених
просечних зарада, исти се годишње имају усклађивати са стопом пројектоване инфлације
предвиђене Упутством за припрему буџета општине Лајковац.
Под просечном зарадом, сматра се просечна зарада по запосленом остварена на територији
јединице локалне самоуправе у периоду јануар–август године која претходи години за коју се
утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике (за
јануар-август 2018. године износи 82.146,00 динара).
Изузетно од става 3. овог члана, јединица локалне самоуправе може утврдити и већи износ
фирмарине, уз претходну сагласност министарства надлежног за финансије.
Тарифни број 2.
Правна лица која су према Закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика,
средња мала правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а
обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и
дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента,
поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица,
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, фирмарину плаћају на
годишњем нивоу највише до десет просечних зарада (највише до 821.460,00 динара) разврстано по
делатностима сходно Уредби о класификацији делатности и то:
- Делатности производње и трговине нафтом и дериватима нафте плаћају комуналну таксу у
износу до пет просечних зарада и то: 410.000 динара за један истакнути назив, а за сваки
наредни истакнути назив износ комуналне таксе умањује се за 50% ;
- Делатности производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента,
поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, банкарства и осигурања имовине и
лица плаћају комуналну таксу у износу до четири просечних зарада и то: 328.000 динара за један
истакнути назив, а сваки наредни истакнути назив износ комуналне таксе умањује се за 50% ;
- Делатности казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и
ноћних барова и дискотека плаћају комуналну таксу у износу до две просечне зараде и то: 164.000
за један истакнути назив, а сваки наредни истакнути назив износ комуналне таксе се умањује за
50% ;
- Под просечном зарадом , смислу става 1.овог тарифног броја , сматра се
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просечна зарада по запосленом остварена на територији јединице локалне самоуправе у
периоду
јануар–август године која претходи години за коју се утврђује фирмарина, према
подацима републичког органа надлежног за послове статистике (82.146 динара за јануар-август
2018).
Тарифни број 3.
Локална комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина, која се плаћа годишње приликом регистрације возила утврђује
се у износима и то:

1.

ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА

- за камионе до 2т носивости
- за камионе од 2т до 5т носивости
- за камионе од 5т до 12т носивости
- за камионе преко 12т носивости

-

1.730 дин.
2.300 дин.
4.020 дин.
5.740 дин.

2.

ЗА ТЕРЕТНЕ И РАДНЕ ПРИКОЛИЦЕ ( за путничке аутомобиле )

3.

ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА:

до 1.150 cm3
-- преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3
преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3
преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3
преко 2000 cm3 до 3.000 cm3
преко 3.000 cm3
4.

570 дин.
1.140 дин.
1.720 дин.
2.300 дин.
3.470 дин.
5.740 дин.

ЗА МОТОЦИКЛЕ

- до 125 cm3
- преко 125 cm3 до 250 cm3
- преко 250 cm3 до 500 cm3
- преко 500 cm3 до 1.200 cm3
- преко 1.200 cm3

460 дин.
680 дин.
1.140 дин.
1.390 дин.
1.720 дин.

5.
ЗА АУТОБУСЕ:
- За аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту
6.

50 дин.

ЗА ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА: теретне приколице , полуприколице и специјалне
теретне приколице за превоз одређених врста терета

- 1т носивости
- од 1т до 5т носивости
- од 5т до10т носивости
- од 10т до12т носивости
- носивости преко 12т
7.

570,00 дин.

460 дин.
800 дин.
1.090 дин.
1.500 дин.
2.300 дин.

ЗА ВУЧНА ВОЗИЛА ( тегљаче )

- чија је снага мотора до 66 киловата

1.720 дин.
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чија је снага мотора
чија је снага мотора
чија је снага мотора
чија је снага мотора

8.

од 66 киловата до 96 киловата
од 96 киловата до 132 киловата
од 132 киловата до 177 киловата
преко 177 киловата

Број 3

2.300
2.900
3.470
4.610

дин.
дин.
дин.
дин.

ЗА РАДНА ВОЗИЛА, СПЕЦИЈАЗОВАНА АДАПТИРАНА ВОЗИЛА ЗА
ПРЕВОЗ РЕКВИЗИТА ЗА ПУТУЈЕЋЕ ЗАБАВЕ, РАДЊЕ И АТЕСТИРАНА
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ ПЧЕЛА
1.140 дин.

Локалну комуналну таксу по овом тарифном броју наплаћује надлежни орган ПС у Лајковцу,
а при регистровању возила.
Тарифни број 4.
Локална комунална такса из чл. 5. тачка 3) Држање средстава за игру („забавне игре„) утврђује
се дневно и то :
- По апарату за забавне игре ( флипери, билијар , пикадо и слично )
- По рачунару , симулатору , видеоаутомату по групи до 5 рачунара

50,00 динара;
35,00 динара.

Локалну комуналну таксу плаћа корисник простора у коме се држи (приређује) забавна игра,
на основу одобрења надлежног органа Општинске управе, који један примерак одобрења доставља
Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац, са следећим подацима:
- За правна лица: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, тачна адреса
седишта правног лица;
- За физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, број личне
карте и назив радње са тачном адресом.
Ова такса плаћа се сразмерно времену коришћења до 15–ог у месецу за претходни месец.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, исту објавити у
„Службеном гласнику општине Лајковац“ и истом престаје да важи Одлука о локалним комуналним
таксама и наплати јавних јавних прихода („Службени гласник општине Лајковац„ , бр.16/2018 ), а
примењиваће се од 01.01.2019.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-50/19-II од 17.05.2019. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јованка Гомилановић,с.р.

*************************************
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Број 3

На основу члана 20. став 1, тачка 25. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник
Републике Србије“ број 129/07... 83/14...101/16), члана 8, ст. 4 и члана 14. Уредбе о условима,
начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у
закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и
поступак размене непокретности („Службени гласник Републике Србије“ број 30/18) и члана 15. ст.
1 тачка 2 и члана 40, став 1, тачка 21 Статута општине Лајковац („Службени гласник општине
Лајковац“, бр. 2/19), а у складу са Одлуком о Заједничком правобранилаштву града Ваљева и
општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, Скупштина општине Лајковац на седници одржаној
дана 17.05.2019. године донела је
ОДЛУКУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
ЗАЈЕДНИЧКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ВАЉЕВА И ОПШТИНА:
ЛАЈКОВАЦ, ЉИГ, ОСЕЧИНА И МИОНИЦА ДА ПОДНЕСЕ ВЛАДИ РС
ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ
ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА БЕЗ НАКНАДЕ
Члан 1.

Даје се сагласност Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина
Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина да поднесе Влади Републике Србије захтев за давање
претходне сагласности за отуђење без накнаде грађевинског земљишта из јавне својине
Општине Лајковац на ПД – Регионални центар за управљање отпадом „ЕКО- ТАМНАВА“
д.о.о. Уб.
Предмет захтева јесте пренос права јавне својине на кп. бр. 77/2 и кп. бр. 944 обе уписане у
лн. бр. 195 КО Мали Борак као јавна својина општине Лајковац.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику
општине Лајковац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-50/19-II од 17.05.2019. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јованка Гомилановић,с.р.

*************************************
На основу члана 92. 96. 97. и 98. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- УС, 50/2013УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019) и члана 40. Статута општине Лајковац
(Службени гласник Општине Лајковац број 2/2019), Скупштина општине Лајковац на својој
седници одржаној дана 17.05.2019. године, доноси
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗОНА
И КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗОНА ЗА ОБРАЧУН ИЗНОСА ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању зона и коефицијената зона за обрачун доприноса за уређење
грађевинског земљишта („Службени гласник Општине Лајковац“ број 7/2014) врши се измена
правног основа за доношење Одлуке (уводног дела одлуке) тако да сада гласи:
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Број 3

„На основу члана 92. 96. 97. и 98. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- УС, 50/2013УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019) и члана 40. Статута општине Лајковац
(Службени гласник Општине Лајковац број 2/2019)“.
Члан 2.
У осталом делу Одлука остаје непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Лајковац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-50/19-II од 17.05.2019. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јованка Гомилановић,с.р.

*************************************
На основу члана 92. 96. 97. и 98. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- УС,
50/2013- УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019), члана 60. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06, 47/2011, 93/2012,
132/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016, 90/2017, 89/2018 и 15/2018) и члана 40.
Статута општине Лајковац („Службени гласник Општине Лајковац“ број 2/2019),
Скупштина општине Лајковац на својој седници одржаној дана 17.05.2019. године, доноси
ОДЛУКУ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА
ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању износа доприноса за уређење грађевинског земљишта
(„Службени гласник Општине Лајковац“ број 7/2014 и 11/2016) врши се измена правног
основа за доношење Одлуке (уводног дела одлуке) тако да сада гласи:
„На основу члана 92. 96. 97. и 98. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- УС,
50/2013- УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019), члана 60. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06, 47/2011, 93/2012,
132/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016, 90/2017, 89/2018 и 15/2018) и члана 40.
Статута општине Лајковац („Службени гласник Општине Лајковац“ број 2/2019)“.
Члан 2.
У осталом делу Одлука остаје непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Лајковац“.
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Број 3

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-50/19-II од 17.05.2019. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јованка Гомилановић,с.р.

*************************************
На основу члана 92. 96. 97. и 98. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“
број 72/09, 81/09-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- УС, 50/2013- УС, 98/2013УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019) и члана 40. Статута општине Лајковац (Службени
гласник Општине Лајковац број 2/2019), Скупштина општине Лајковац на својој седници одржаној
дана 17.05.2019. године, доноси
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАМЕНИ ОБЈЕКАТА
И КОЕФИЦИЈЕНТИМА НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЗА ОБРАЧУН ИЗНОСА
ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о намени објеката и коефицијентима намене објеката за обрачун износа
доприноса за уређење грађевинског земљишта („Службени гласник Општине Лајковац“ број
7/2014 ) врши се измена правног основа за доношење Одлуке (уводног дела одлуке) тако да сада
гласи:
„На основу члана 92. 96. 97. и 98. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“
број 72/09, 81/09-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- УС, 50/2013- УС, 98/2013УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019) и члана 40. Статута општине Лајковац („Службени
гласник Општине Лајковац“ број 2/2019)“.
Члан 2.
У осталом делу Одлука остаје непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лајковац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-50/19-II од 17.05.2019. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јованка Гомилановић,с.р.

*************************************
На основу чланова 99. став 5. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука
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Број 3

УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 40. став 1. тачка 21. Статута општине
Лајковац („Сл. гласнк општине Лајковац“, бр. 2/2019) Скупштина општине Лајковац на седници
одржаној дана 17.05.2019. године донела је:
ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Овим Програмом отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Лајковац за
2019. годину (у даљем тексту Програм) обухваћене су парцеле које су предвиђене за отуђење у
току 2019. године (припремљене или у припреми), утврђује се рок за покретање и спровођење
поступка отуђења, као и начин отуђења грађевинског земљишта.
Програм се заснива на решењима и условима садржаним у законима, подзаконским актима
и одлукама општине Лајковац којима се уређују односи у области земљишне политике и грађења.
Отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Лајковац ради изградње спроводи се
јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним условима, у складу
са Законом и Одлукама општине Лајковац којима је регулисана материја грађевинског земљишта.
Грађевинско земљиште у јавној својини не може се отуђити ако није донет плански
документ на основу кога се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола, с тим да се
постојеће и планиране површине јавне намене не могу отуђити из јавне својине.
Изузетно, општина Лајковац може отуђити грађевинско земљиште по цени која је мања од
тржишне цене или отуђити грађевинско земшите без накнаде, уз претходно прибављену
сагласност Владе, а на начин и под условима прописаним законом и подзаконским актима.
Грађевинско земљиште у јавној својини се отуђује из јавне својине, полазећи од тржишне
вредности непокретности, коју је проценио порески, односно други надлежни орган, у поступку
јавног надметања, односно прикупљањем писмених понуда, ако законом није другачије одређено.
1. За отуђење грађевинског земљишта у 2019. години припремљене су следеће грађевинске
парцеле:

СПИСАК ПАРЦЕЛА ПРИПРЕМЉЕНИХ ЗА ОТУЂЕЊЕ
Број
катастарске
парцеле

Катастарска
општина

Локација

Површина
ha

a m2

Лист
непокрет
ности

Плански документ

10/36

Лајковац

Улица
Борислава
Пекића 23

0

2 76

554

Измена и допуна плана детаљне
регулације „Војни круг“ Лајковац („Сл.
гл. општине Лајковац“, број 7/14)

10/52

Лајковац

Улица Светог
Саве

0

3 52

554

Измена и допуна плана детаљне
регулације „Војни круг“ Лајковац („Сл.
гл. општине Лајковац“, број 7/14)

10/54
Додаје
се
к.п.бр. 10/52

Лајковац

Улица Светог
Саве

0

1 76

554

Измена и допуна плана детаљне
регулације „Војни круг“ Лајковац („Сл.
гл. општине Лајковац“, број 7/14)

10/55

Лајковац

Улица

0

1 66

554

Измена

Вука

11

и

допуна

плана

детаљне

17.05.2019.

Додаје
к.п.бр. 24/5

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

се

Караџића

Број 3

регулације „Војни круг“ Лајковац („Сл.
гл. општине Лајковац“, број 7/14)

10/63
Додаје
се
к.п.бр.10/44

Лајковац

Улица
Иве
Андрића

0

0 8

554

Измена и допуна плана детаљне
регулације „Војни круг“ Лајковац („Сл.
гл. општине Лајковац“, број 7/14)

10/64
Додаје
се
к.п.бр.10/45

Лајковац

Улица
Иве
Андрића

0

2 13

554

Измена и допуна плана детаљне
регулације „Војни круг“ Лајковац („Сл.
гл. општине Лајковац“, број 7/14)

25/11
Додаје
к.п.бр.25/3

Лајковац

Улица Вука
Караџића

0

0 41

554

се

Измена и допуна плана детаљне
регулације „Војни круг“ Лајковац („Сл.
гл. општине Лајковац“, број 7/14)

26/7
Додаје
к.п.бр.25/3

Лајковац

Улица Вука
Караџића

0

0 4

554

се

Измена и допуна плана детаљне
регулације „Војни круг“ Лајковац („Сл.
гл. општине Лајковац“, број 7/14)

159/1
Додаје
се
к.п.бр.158/1

Лајковац

Улица Боје
Марковића

0

0 72

554

План генералне регулације за насељено
место Лајковац ( „Службени гласник
општине Лајковац“, број 5/2015 и
14/2018)

286/6
Додаје
се
к.п.бр. 286/1

Лајковац

Улица Вука
Караџића

0

1 39

554

План детаљне регулације „Зона 1
Централна“
Лајковац
(„Службени
гласник општине Лајковац“ број
4/2010)

333

Лајковац

Улица Светог
Саве

0

8 74

554

План детаљне регулације „Зона 1
Централна“
Лајковац
(„Службени
гласник општине Лајковац“ број
4/2010)

439/1

Лајковац

Улица
Војводе
Мишића

0

5 05

554

План детаљне регулације „Зона 1
Централна“
Лајковац
(„Службени
гласник општине Лајковац“ број
4/2010)

468/2
Додаје
се
к.п.бр.470/1

Лајковац

Улица
Цвијићева

0

0 83

554

План детаљне регулације „Зона 1
Централна“
Лајковац
(„Службени
гласник општине Лајковац“ број
4/2010)

468/3
Додаје
се
к.п.бр.470/2

Лајковац

Улица
Цвијићева

0

0 76

554

План детаљне регулације „Зона 1
Централна“
Лајковац
(„Службени
гласник општине Лајковац“ број
4/2010)

805/1

Лајковац

Улица
Ложионичка

0

3 25

554

План генералне регулације за насељено
место Лајковац ( „Службени гласник
општине Лајковац“, број 5/2015 и
14/2018)

805/2

Лајковац

Улица
Ложионичка

0

3 30

554

План генералне регулације за насељено
место Лајковац ( „Службени гласник
општине Лајковац“, број 5/2015 и
14/2018)

805/3

Лајковац

Улица
Његошева

0

5 28

554

План генералне регулације за насељено
место Лајковац ( „Службени гласник
општине Лајковац“, број 5/2015 и
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14/2018)
805/4
Потребна
изградња
саобраћајнице

Лајковац

Улица
Његошева

0

4 80

554

План генералне регулације за насељено
место Лајковац ( „Службени гласник
општине Лајковац“, број 5/2015 и
14/2018)

805/5
Додаје
к.п.бр.801

Лајковац

Улица
Ложионичка

0

0 40

554

План генералне регулације за насељено
место Лајковац ( „Службени гласник
општине Лајковац“, број 5/2015 и
14/2018)

805/6
Потребна
изградња
саобраћајнице

Лајковац

Улица
Његошева

0

4 20

554

План генералне регулације за насељено
место Лајковац ( „Службени гласник
општине Лајковац“, број 5/2015 и
14/2018)

805/9
Потребна
изградња
саобраћајнице

Лајковац

Улица
Његошева

0

4 35

554

План генералне регулације за насељено
место Лајковац ( „Службени гласник
општине Лајковац“, број 5/2015 и
14/2018)

805/10

Лајковац

Улица Миће
Поповића

0

4 30

554

План генералне регулације за насељено
место Лајковац ( „Службени гласник
општине Лајковац“, број 5/2015 и
14/2018)

Лајковац

Улица
Ложионичка

0

0 25

554

План генералне регулације за насељено
место Лајковац ( „Службени гласник
општине Лајковац“, број 5/2015 и
14/2018)

806/1
Потребна
изградња
саобраћајнице

Лајковац

Улица
Његошева

0

4 02

554

План генералне регулације за насељено
место Лајковац ( „Службени гласник
општине Лајковац“, број 5/2015 и
14/2018)

806/2
Потребна
изградња
саобраћајнице

Лајковац

Улица
Његошева

0

3 78

554

План генералне регулације за насељено
место Лајковац ( „Службени гласник
општине Лајковац“, број 5/2015 и
14/2018)

2205/4
Додаје
се
к.п.бр. 2205/1

Лајковац

Улица Вука
Караџића

0

5 61

554

План генералне регулације за насељено
место Лајковац ( „Службени гласник
општине Лајковац“, број 5/2015 и
14/2018)

2205/5
Додаје
се
к.п.бр. 2205/2

Лајковац

Улица Вука
Караџића

0

1 55

554

План генералне регулације за насељено
место Лајковац ( „Службени гласник
општине Лајковац“, број 5/2015 и
14/2018)

805/12
Додаје
к.п.бр. 800

се

се

Поступак отуђења наведених парцела спровешће се у 2019. години. Отуђење истих
спровешће се према тржишним условима, на основу спроведеног поступка јавног надметања или
прикупљања писмених понуда. Текстом Јавног огласа ближе ће се дефинисати начин отуђења као
и сви параметри за изградњу објеката на наведеним парцелама у складу са важећим плански
актом.
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2. У поступку припреме за отуђење су следеће парцеле:

СПИСАК ПАРЦЕЛА У ПРИПРЕМИ ЗА ОТУЂЕЊЕ
Број
катастарске
парцеле
10/46
Нема
изграђену
приступну
саобраћајницу
10/47
Нема
изграђену
приступну
саобраћајницу
10/49
Нема
изграђену
приступну
саобраћајницу
56/4
Није
спроведена
препарцелациј
а

Катастарска
општина

Локација

Површина
ha a m2

Лајковац

Улица Иве
Андрића

0

4

45

Лист
непокретн
ости
554

Плански документ

Лајковац

Улица Иве
Андрића

0

4

29

554

Измена и допуна плана детаљне
регулације „Војни круг“ Лајковац („Сл.
гл. општине Лајковац“, број 7/14)

Лајковац

Улица Иве
Андрића

0

6

07

554

Измена и допуна плана детаљне
регулације „Војни круг“ Лајковац („Сл.
гл. општине Лајковац“, број 7/14)

Лајковац

Вука
Караџића

0

8

15

554

План генералне регулације за насељено
место Лајковац ( „Службени гласник
општине Лајковац“, број 5/2015 и
14/2018)

Измена и допуна плана детаљне
регулације „Војни круг“ Лајковац („Сл.
гл. општине Лајковац“, број 7/14)

Планирано је да се поступак отуђења покрене и спроведе током 2019. године и то
сукцесивно, по формирању нових парцела. Отуђење истих спровешће се према тржишним
условима, на основу спроведеног поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда.
Начин отуђења као и ближи услови за изградњу објеката биће дефинисани текстом Јавног огласа у
складу са важећим планским актом.
3. Грађевинско земљиште у јавној својини се може отуђити непосредном погодбом у
случајевима и у поступку који је уређен законом односно Одлуком општине Лајковац
којом се регулише материја грађевинског земљишта ради:
 изградње објеката за потребе обављања послова из надлежности државних органа и
организација, органа јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и
других објеката у јавној својини;
 исправке граница суседних катастарских парцела;
 формирања грађевинске парцеле у складу са чланом 70. Закона о планирању и изградњи;
 отуђења из члана 99. ст. 10 и 12 Закона о планирању и изградњи
 споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет
експропријације, у складу са прописима о експропријацији;
 отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у поступку враћања одузете имовине и
обештећења у складу са посебним законом;
 размене грађевинског земљишта.
Парцеле које представљају предмет отуђења непосредном погодбом, немогуће је унапред
предвидети Програмом а динамика спровођења поступка отуђења зависи од сваког појединачног
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случаја. Поступак и услови за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Лајковац
непосредном погодбом ближе су дефинисани Одлуком општине Лајковац која регулише материју
грађевинског земљишта.
Отуђење других парцела – грађевинског земљишта у јавној својини општине Лајковац које
нису обухваћене овим Програмом, могуће је спровести уколико су испуњени сви услови
предвиђени законом и важећом планском документацијом, уколико је њихово отуђење од
интереса за општину Лајковац и уколико се не утиче на реализацију овог Програма.
Овај програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Лајковац“ а примењиваће се
од дана ступања на снагу Одлуке о грађевинском земљишту општине Лајковац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-50/19-II од 17.05.2019. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јованка Гомилановић,с.р.

*************************************
На основу члана 44. Статута општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“,
бр. 2/19), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 17.05.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за израду
предлога Пословника о раду Скупштине општине Лајковац
I Образује се Комисија за израду предлога Пословника о раду Скупштине општине
Лајковац, у следећем саставу:
- Наташа Ковачевић, дипл.правник из Ваљева, председник;
- Драгица Крунић, дипл. правник из Јабучја, члан;
- Загорка Шалипур, правник из Лајковца, члан;
- Јован Савичић, проф.историје из Лајковца, члан;
- Томислав Биљић, електротехничар из Лајковца, члан.
II Задатак Комисије је да изради предлог Пословника о раду Скупштине општине
Лајковац, који ће бити усклађен са одредбама Статута општине Лајковац („Службени гласник
општине Лајковац“, бр. 2/19) и исти достави Скупштини општине Лајковац у даљу надлежност и
поступање.
III За присусутво и рад на седницама Комисије из тачке I, члановима се утврђује накнада
по седници, у висини 6% просечне месечне бруто зараде по запосленом у привреди Републике,
према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику, сходно члану 5. Одлуке
о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Лајковац и платама и
накнадама изабраних, именованих и постављених лица („Службени гласник општине Лајковац“,
број 11/12, 4/14, 6/14, 1/16).
IV Решење доставити именованима из тачке I.
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V Решење ступа на снагу даном доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-50/19-II од 17.05.2019.године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јованка Гомилановић,с.р.

*************************************
На основу члана 173. Закона о запосленимa у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр: 21/2016, 113/2017, 95/2018), члана
62. тачка 16. Статута општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“ бр.2/19) и члана
5. Пословника о раду Општинског већа Општине Лајковац („Службени гласник општине
Лајковац“ број:12/08), Општинско веће општине Лајковац на седници одржаној дана 10.05.2019.
године донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ
I Образује се Жалбена комисија у општини Лајковац, у следећем саставу:
1. Милан Јанићијевић , дипл. правник, председник Жалбене комисије.
2. Мирјана Ђаковић, дипл. правник, , члан Жалбене комисије.
3. Татијана Панић, дипл. економиста, члан Жалбене комисије .
II Председник и чланови Жалбене комисије именују се на пет година и могу бити поново
именовани.
Члану Жалбене комисије дужност члана Жалбене комисије престаје кад протекне време на
које је именован, ако поднесе писмену оставку, када испуни услове за старосну пензију или када
буде разрешен.
III Жалбена комисија је колегијални орган који, у складу са законом, одлучује у другом
степену о жалбама службеника у Општинској управи општине Лајковац на решења којима се
одлучује о њиховим правима и дужностима и жалбама учесника интерног и јавног конкурса.
IV Жалбена комисија примењује закон којим се уређује општи управни поступак.
V Чланови Жалбене комисије имају право на накнаду за рад у висини од 6% просечне
месечне бруто зараде по запосленом у привреди Републике, према последњем објављеном податку
Републичког завода за статистику.
VI Жалбена комисија има свој печат, према закону којим се уређује печат државних органа.
VII Стручно-техничке и административне послове за Жалбену комисију врши надлежно
Одељење Општинске управе.
VIII Решење ступа на снагу даном доношења. Ступањем на снагу овог решења престаје да
важи Решење о образовању жалбене комисије број: 06-121/16-III од 09.12.2016. године.
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IX Ово Решење објавити у „Службеном
презентацији општине Лајковац.

Број 3

гласнику општине Лајковац“ и званичној

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-49/19-III од 10.05.2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Андрија Живковић,с.р.

************************************
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
Скупштина општине
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
Број:320-99/2019-II
Датум: 14.05.2019. године

На основу члана 64а. става 22. и члана 64. став 6. Закона о пољопривредном
земљишту (''Службени гласник РС'', број: 62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 112/15, 80/17 и
95/18), Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине ЛАЈКОВАЦ (у
даљем тексту: Комисија), утврдила је почетну цену пољопривредног земљишта у државној
својини на територији општине ЛАЈКОВАЦ које је обухваћено Годишњим програмом
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територји општине
ЛАЈКОВАЦ за 2019. годину за давање у закуп донела је:

ЗАКЉУЧАК
1.Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на
треиторији општине ЛАЈКОВАЦ у првом кругу за укупно 180 јавних надметања, која су
обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територји општине ЛАЈКОВАЦ за 2019. годину и планираних за давање у закуп по класама и
културама, и то:
Култра
Класа
Цена ЕУР
Цена РСД
ЊИВА
1
58,68
6.920,98
ЊИВА
2
53,40
6.298,23
ЊИВА
3
47,53
5.605,90
ЊИВА
4
42,25
4.983,15
ЊИВА
5
36,97
4.360,40
ЊИВА
6
29,93
3.530,07
ВОЋЊАК
2
53,40
6.298,23
ВОЋЊАК
3
47,53
5.605,90
ЛИВАДА
2
16,02
1.889,47
ЛИВАДА
3
14,26
1.681,88
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ЛИВАДА
ЛИВАДА
ПАШЊАК
ПАШЊАК
ПАШЊАК
ТРСТИК-МОЧВАРА
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4
5
2
3
4
2

12,68
11,09
10,68
9,51
8,45
2,67

Број 3

1.495,53
1.308,00
1.259,64
1.121,65
996,63
314,91

2. Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини на територији општине ЛАЈКОВАЦ је на основу табеле из тачке 1.
уврдила почетне цене за свако јавно надметање које је предмет Одлуке о расписивању јавног
огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине
ЛАЈКОВАЦ у првом кругу, односно за укупно 180 јавних надметања обухваћених Годишњим
програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територји општине
ЛАЈКОВАЦ за 2019. годину.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Милеса Павловић, с.р.
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