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Службени 

гласник 

општине 

Лајковац 

 

 

 

 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 62. Статута општине Лајковац („Сл. гласник општине 

Лајковац“, бр.2/19), 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 и 3/2018), Одлуке о буџету Општине Лајковац за 

2020.годину („Сл. гласник општине Лајковац“, бр.9/19), члана 9. и 61. Пословника о 

раду Општинског већа општине Лајковац („Сл. гласник општине Лајковац“ бр. 12/08), 

Општинско веће општине Лајковац на седници одржаној дана 07.08.2020. 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 2020. 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 2020. 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) 
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- 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 

- 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 2020. 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 

на основу критеријума који се дефинишу конкурсом, сачини предлог одлуке о избору 

пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката који се  финансирају или 

суфинансирају из буџета општине Лајковац за 2020. годину и исти достави 

Општинском већу општине Лајковац истовремено са записником о спроведеном 

поступку јавног конкурса на усвајање. 

Председник општине Лајковац закључује уговоре са корисницима средстава 

одобрених пројеката. 

 

                                                         Члан 4. 

 

Чланом 15. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС, бр. 91/2019“), 

Општина Лајковац је дужна као наручилац радова по закљученом уговору, ако 

финансира/суфинансира више од 50% радова за делатности у грађевинарству да 

обезбеди Јавну набавку применом Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 5. 

 

Обавезује се Одељење за општу управу и друштвене делатности да врши 

стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије. 

 

Члан 6. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лајковац“ 
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Члан 7. 

 

Одлуку доставити члановима Комисије, Одељењу за општу управу и друштвене 

делатности, Одељењу за буџет и финансије и архиви. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-68/20-III од  07.08.2020. године 

 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                               ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                                                                                                Андрија Живковић, с.р. 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за општу управу и 

друштвене делатности 

Број: 560-11/IV-2020 

Датум: 23.07.2020.године 

Л а ј  к о в а ц 

 

 

На основу члана 77. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“ број: 88/2017 и 27/2018- др. закон), члана 5. Правилника о 

додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом 

(„Службени гласник РС“ број:80/2018), и члана 30. Одлуке о Општинској управи 

општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, бр.14/08, 5/11, 11/16 и 

1/019), начелник Општинске управе општине Лајковац доноси, 

 

 

РЕШЕЊЕ О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА 

РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ИНТЕРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ  

ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ДЕТЕТА, УЧЕНИКА И ОДРАСЛОГ ЗА ДОДАТНОМ 

ОБРАЗОВНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОДРШКОМ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

 

1. Мења се тачка 5. Решења о образовању и именовању члана Интересорне 

комисије за процену потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, 

здравственом и социјалном подршком на територији општине Лајковац бр: 560-3/2019-

02 од 18.02.2019. године тако што у тачки 5. под 2) стоји Горан Милинчић, дипл. 

психолог, члан, представник образовно-васпитног система (стручни сарадник психолог 

у Средњој школи „17. септембар“ у Лајковцу), Сања Симић, дипл. психолог, заменик 
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члана представник образовно васпитног система (стручни сарадник психолог у 

Основној школи „Миле Дубљевић“ у Лајковцу), а треба да стоји: 

Стални члан представник образовно-васпитног система –стручни сарадник- психолог 

у Основној школи „Миле Дубљевић“ у Лајковцу Сања Симић и заменик члана Сенка 

Вучић представник образовно-васпитног система- стручни сарадник – психолог у 

Средњој школи „17. септембар“ у Лајковцу. 

 

2. У свему осталом решење остаје непромењено. 

 

                                                                                 Начелник Општинске управе 

                                                                               Живорад Бојичић, дипл. правник, с.р. 

 
 

 
С А Д Р Ж А Ј 
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ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Лајковац, Омладински трг број 1,  Лајковац 

ТЕЛЕФОН: 014/ 3433 – 109 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Горан Илић, секретар Скупштине општине Лајковац 

РЕДАКЦИЈА: Служба за скупштинске послове 


