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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број: 129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 44. Статута општине Лајковац (''Службени гласник 

општине Лајковац'', број: 2/19 ) и члана 62., члана 78. став 2. тачка 2) и члана 84. Пословника о раду 

Скупштине општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 1/20), Скупштина општине 

Лајковац, на седници одржаној дана  30.09.2020. године, донела је 
 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ 
МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 
 I Образује се Мандатно-имунитетска Комисија Скупштине општине Лајковац, у следећем саставу: 

 1. Милош Грчић, из Јабучја, 

 2. Загорка Шалипур, из Лајковца,  

 3. Слађана Милошевић, из Лајковца,  
 4. Никола Радивојевић, из Рубрибрезе, 

 5. Јелена Мијаиловић, из Словца. 

 
 II Мандатно-имунитетска Комисија Скупштине општине Лајковац разматра Извештај Општинске 

изборне комисије о спроведеним изборима и уверење о избору одборника и подноси Скупштини 

извештај са предлогом за потврђивање мандата одборника, разматра разлоге престанка мандата 
одборника и о томе подноси Скупштини Извештај са предлогом за доделу мандата новом одборнику, на 

начин прописан Законом и разматра друга питања у вези са мандатно-имунитетским  правима 

одборника. 
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  III Решење о образовању Мандатно-имунитетске Комисије Скупштине општине Лајковац 

доставити именованима из тачке I и Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине 

Лајковац. 
 IV Решење о образовању Мандатно-имунитетске Комисије Скупштине општине Лајковац ступа 

на снагу даном доношења. 

 
 V Решење о образовању Мандатно-имунитетске Комисије Скупштине општине Лајковац објавити 

у ''Службеном гласнику општине Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 

 

 
            СЕКРЕТАР                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Горан Илић,с.р.                                                                 Ненад Џајевић,с.р. 
 

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

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број: 129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 44. Статута општине Лајковац (''Службени гласник 

општине Лајковац'', број: 2/19 ) и члана 62., члана 78. став 1. тачка 1) и члана 79. Пословника о раду 

Скупштине општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 1/20), Скупштина општине 

Лајковац, на седници одржаној дана  30.09.2020. године, донела је 
 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКА ПИТАЊА, 
 БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

 I Образује се Савет за социјално-економска питања, буџет и финансије Скупштине општине 

Лајковац, у следећем саставу: 
 1. Весна Арсеновић, из Лајковца,  

 2. Душица Ивановић, из Врачевића,  

 3. Јована Бркић, из Ратковца, 
 4. Маријана Хамзић, из Лајковца,  

 5. Славица Станошевић, из Лајковца,  

 6. Бојана Аничић, из Непричаве, 
 7. Дејан Адамовић, из Лајковца. 

 

 II Савет за социјално-економска питања, буџет и финансије Скупштине општине Лајковац 

разматра и даје мишљења на предлог програма развоја Општине и појединих делатности везаних за 
наведене области и предлаже мере за њихово спровођење, разматра стратешке планове и друга документа 

од значаја за економски развој Општине, разматра предлоге одлука из области привреде, занатства, 

туризма, угоститељства и трговине, разматра и предлоге одлука и других општих аката који се односе на 
финансирање послова Општине, таксе, накнаде и друге јавне приходе, програме развоја делатности за 

које је надлежна Скупштина, одлуку о буџету и завршном рачуну буџета, зајмове и задуживање Општине 

и друга финансијско-економска питања, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје 
мишљења о предлозима других овлашћених предлагача и даје мишљење за утврђивање основице за 

обрачун и исплату плата службеника и намештеника у органима, организацијама и јавним службама, чији 

је оснивач јединица локалне самоуправе, код којих се плате претежно исплаћују из буџета оснивача. 
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 III Решење о образовању Савета за социјално-економска питања, буџет и финансије Скупштине 

општине Лајковац доставити именованима из тачке I и Одељењу за буџет и финансије Општинске управе 

општине Лајковац. 
 

 IV Решење о образовању Савета за социјално-економска питања, буџет и финансије Скупштине 

општине Лајковац ступа на снагу даном доношења. 
 

 V Решење о образовању Савета за социјално-економска питања, буџет и финансије Скупштине 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 

            СЕКРЕТАР                                                                              ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Горан Илић,с.р.                                                                 Ненад Џајевић,с.р. 

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

 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број: 
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 44. Статута општине Лајковац (''Службени 

гласник општине Лајковац'', број: 2/19 ) и члана 62., члана 78. став 1. тачка 2) и члана 80. Пословника о 

раду Скупштине општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 1/20), Скупштина 

општине Лајковац, на седници одржаној дана  30.09.2020. године, донела је 
 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ 
САВЕТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И СЕЛО 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

 I Образује се Савет за пољопривреду и село Скупштине општине Лајковац, у следећем саставу: 
 1. Дејан Срећковић, из Степања, 

 2. Никола Живковић, из Јабучја, 

 3. Вељко Сретеновић, из Ћелија, 
 4. Горан Гавриловић, из Ратковца, 

 5. Александар Жујовић, из Врачевића, 

 6. Иван Лазаревић, из Степања, 
 7. Радован Стојановић, из Јабучја. 

 

 II Савет за пољопривреду и село Скупштине општине Лајковац разматра питања из области 

развоја и планирања, усмеравања и подстицања развоја пољопривреде и уређења сеоских подручја и 
развоја села, шумарства и водопривреде, разматра Годишњи програм заштите, унапређења и коришћења 

пољопривредног земљишта, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука из наведених области 

и даје мишљења о предлозима овлашћених предлагача. 
 

 III Решење о образовању Савет за пољопривреду и село Скупштине општине Лајковац доставити 

именованима из тачке I и Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 
 

 IV Решење о образовању Савет за пољопривреду и село Скупштине општине Лајковац ступа на 

снагу даном доношења. 
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 V Решење о образовању Савет за пољопривреду и село Скупштине општине Лајковац објавити у 

''Службеном гласнику општине Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 

            СЕКРЕТАР                                                                              ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Горан Илић,с.р.                                                                 Ненад Џајевић,с.р. 

***************************************************** 
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број: 

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 44. Статута општине Лајковац (''Службени 

гласник општине Лајковац'', број: 2/19 ) и члана 62., члана 78. став 1. тачка 3) и члана 81. Пословника о 

раду Скупштине општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 1/20), Скупштина 
општине Лајковац, на седници одржаној дана  30.09.2020. године, донела је 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ 

САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
 

 I Образује се Савет за међунационалне односе Скупштине општине Лајковац, у следећем саставу: 

 1. Биљана Гавриловић, из Непричаве, 

 2. Милета Мирковић, из Јабучја, 
 3. Бранко Перић, из Лајковца,  

 4. Радослав Негић, из Јабучја,  

 5. Предраг Милиновић, из Лајковца, 
 6. Зорица Кларић, из Врачевића, 

 7. Драгана Љубисављевић, из Лајковца. 

 

 II Савет за међунационалне односе Скупштине општине Лајковац разматра питања и проблеме 
који се односе на остваривање права и положај националних мањина у локалној заједници. 

 

 III Решење о образовању Савета за међунационалне односе Скупштине општине Лајковац 
доставити именованима из тачке I и Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине 

Лајковац. 

 
 IV Решење о образовању Савета за међунационалне односе Скупштине општине Лајковац ступа 

на снагу даном доношења. 

 

 V Решење о образовању Савета за међунационалне односе Скупштине општине Лајковац 
објавити у ''Службеном гласнику општине Лајковац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 

 

            СЕКРЕТАР                                                                              ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Горан Илић,с.р.                                                                 Ненад Џајевић,с.р. 

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

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број: 
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 44. Статута општине Лајковац (''Службени 
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гласник општине Лајковац'', број: 2/19 ) и члана 62., члана 78. став 1. тачка 4) и члана 82. Пословника о 

раду Скупштине општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 1/20), Скупштина 

општине Лајковац, на седници одржаној дана  30.09.2020. године, донела је 
 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ 
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 
 I Образује се Савет за безбедност Скупштине општине Лајковац, у следећем саставу: 

 1. Војислав Станисављевић, из Јабучја, 

 2. Зоран Урошевић, из Непричаве, 

 3. Слободан Јовановић, из Јабучја, 
 4. Немања Петровић, из Лајковца,   

 5. Ненад Милошевић, из Јабучја, 

 6. Владан Мирковић, из Јабучја, 
 7. Зоран Грујевић, из Лајковца. 

 

 II Савет за безбедност Скупштине општине Лајковац разматра предлоге аката из области 
безбедности и даје мишљења на исте и покреће иницијативе код надлежних државних органа за 

доношење одговарајућих аката из области безбедности грађана на територији Општине Лајковац 

(области безбедности саобраћаја, криминалитета, малолетничке деликвенције, наркоманије, саобраћаја 

на путевима, елементарних и других непогода..). 
 

 III Решење о образовању Савета за безбедност односе Скупштине општине Лајковац доставити 

именованима из тачке I и Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 
 

 IV Решење о образовању Савета за безбедност Скупштине општине Лајковац ступа на снагу 

даном доношења. 

 
 V Решење о образовању Савета за безбедност  Скупштине општине Лајковац објавити у 

''Службеном гласнику општине Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 

 
            СЕКРЕТАР                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Горан Илић,с.р.                                                                 Ненад Џајевић,с.р. 

***************************************************** 
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број: 

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 44. Статута општине Лајковац (''Службени 

гласник општине Лајковац'', број: 2/19 ) и члана 62., члана 78. став 2. тачка 1) и члана 83. Пословника о 
раду Скупштине општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 1/20), Скупштина 

општине Лајковац, на седници одржаној дана  30.09.2020. године, донела је 

 
Р  Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
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 I Образује се Комисија за кадровска и административна питања и радне односе Скупштине 

општине Лајковац, у следећем саставу: 

 1. Мила Лончар Митровић, из Лајковца,  
 2. Дејан Ивковић, из Бајевца, 

 3. Милош Милошевић, из Придворице, 

 4. Радован Јовичић, из Пепељевца, 
 5. Јелена Пучијашевић, из Лајковца. 

 

 II Комисија за кадровска и административна питања и радне односе припрема предлоге за избор, 
именовања, постављења и разрешења, за које посебним актом није предвиђен други предлагач. Комисија 

даје предлоге за избор, именовања, постављења и разрешења чланова органа и представника Скупштине 

у органе одређене законом и Статутом за које није предвиђено предлагање од стране других органа и 

даје предлоге  и мишљења Скупштини о испуњености услова за спровођење поступка разрешења тих 
лица, прописује садржину, облик и начин издавања одборничких легитимација и води евиденцију о 

истим. Комисија припрема и предлаже прописе, којима се уређују питања из остваривања права и 

дужности одборника, доноси појединачне акте о статусним питањима одборника и лица које бира, 
именује и поставља Скупштина, утврђује предлоге за избор и именовање директора, чланова управних и 

надзорних одбора у предузећима, установама, организацијама и службама чији је оснивач Општина. 

 
 III Решење о образовању Комисије за кадровска и административна питања и радне односе 

Скупштине општине Лајковац доставити именованима из тачке I и Одељењу за буџет и финансије 

Општинске управе општине Лајковац. 

 
 IV Решење о образовању Комисије за кадровска и административна питања и радне односе 

Скупштине општине Лајковац ступа на снагу даном доношења. 

 
 V Решење о образовању Комисије за кадровска и административна питања и радне односе 

Скупштине општине Лајковац објавити у ''Службеном гласнику општине Лајковац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 

 

            СЕКРЕТАР                                                                              ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Горан Илић,с.р.                                                                 Ненад Џајевић,с.р. 

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

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број: 

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 44. Статута општине Лајковац (''Службени 

гласник општине Лајковац'', број: 2/19 ) и члана 62., члана 78. став 2. тачка 3) и члана 85. Пословника о 
раду Скупштине општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 1/20), Скупштина 

општине Лајковац, на седници одржаној дана  30.09.2020. године, донела је 

 
Р  Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈA ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

 I Образује се Комисија за родну равноправност Скупштине општине Лајковац, у следећем 

саставу: 
 1. Биљана Жујовић, из Врачевића, 
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 2. Мирослав Лукић, из Доњег Лајковца, 

 3. Драган Ивановић, из Рубрибрезе, 

 4. Светлана Којић, из Стрмова. 
 5. Милош Ташић, из Лајковца. 

 

 II Комисија за родну равноправност Скупштине општине Лајковац разматра предлоге одлука и 
других општих аката које доноси Скупштина са становишта унапређивања родне равноправности, 

сагледава резултате вођења политике и извршавања аката Скупштине од стране извршних органа 

Општине и других органа и функционера, одговорних Скупштини у погледу поштовања родне 
равноправноправности и примене стандарда о равномерној заступљености жена и мушкараца на местима 

одлучивања у јавном и политичком  животу Општине. 

 III Решење о образовању Комисије за родну равноправност Скупштине општине Лајковац 

доставити именованима из тачке I и Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине 
Лајковац. 

 

 IV Решење о образовању Комисије за родну равноправност Скупштине општине Лајковац ступа 
на снагу даном доношења. 

 

 V Решење о образовању Комисије за родну равноправност Скупштине општине Лајковац објавити 
у ''Службеном гласнику општине Лајковац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 
 

            СЕКРЕТАР                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Горан Илић,с.р.                                                                 Ненад Џајевић,с.р. 

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

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број: 

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 44. Статута општине Лајковац (''Службени 
гласник општине Лајковац'', број: 2/19 ) и члана 62., члана 78. став 2. тачка 6) и члана 88. Пословника о 

раду Скупштине општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 1/20), Скупштина 

општине Лајковац, на седници одржаној дана  30.09.2020. године, донела је 
 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ 
КОМИСИЈA ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ   

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

 I Образује се Комисија за представке и жалбе Скупштине општине Лајковац, у следећем саставу: 
 1. Загорка Шалипур, из Лајковца,  

 2. Биљана Петровић, из Лајковца,  

 3. Ненад Живојиновић, из Стрмова, 
 4. Зоран Васиљевић, из Рубрибрезе, 

 5. Ненад Петровић, из Непричаве. 

 
 II Комисија за представке и жалбе Скупштине општине Лајковац разматра представке и жалбе 

које грађани упућују Скупштини, председнику Општине и Општинском већу, као и представке 

уступљене од стране републичких органа, испитује њихову основаност, предлаже Скупштини доношење 

одговарајуће одлуке и мере које треба предузети у циљу отклањања утврђених неправилности у раду 
органа Општине, о чему обавештава подносиоце. У поступку разматрања представки и притужби, 
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Комисија прибавља извештаје од органа и организација на које се наведени поднесци односе, у року који 

сама одређује. Ако орган или организација из става 2.овог члана не доставе извештај у одређеном року, 

Комисија о томе обавештава Скукпштину, односно орган који је упутио представку, односно притужбу. 

 

 III Решење о образовању Комисије за представке и жалбе Скупштине општине Лајковац 

доставити именованима из тачке I и Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине 
Лајковац. 

 

 IV Решење о образовању Комисије за представке и жалбе Скупштине општине Лајковац ступа на 
снагу даном доношења. 

 

 V Решење о образовању Комисије за представке и жалбе Скупштине општине Лајковац објавити у 
''Службеном гласнику општине Лајковац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 
 

            СЕКРЕТАР                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Горан Илић,с.р.                                                                 Ненад Џајевић,с.р. 

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

 

 Скупштина општине Лајковац, на основу члана 56. Закона о локалним изборима ("Службени 
гласник Републике Србије", број: 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутентично тумачење и 

68/20),  члана 31. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број: 129/07, 

83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 17. Пословника Скупштине Лајковац (''Службени 
гласник општине Лајковац'', број: 1/20), на  седници одржаној дана 30.09.2020. године,  донела је  

 

О Д Л У К У 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА ИЗАБРАНИМ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ, 

 ОДРЖАНИМ 21.06.2020. ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

 

Потврђују се мандати одборницима Скупштине општине Лајковац, изабраним на изборима за 
одборнике Скупштине општине Лајковац одржаним 21.06.2020. године, и то: 

 

''АЛЕКСАНАДР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ'' 
 

 1. Мирославу Лукићу, из Доњег Лајковца, 

 2. Николи Живковићу, из Јабучја, 

 3. Вељку Сретеновићу, из Ћелија  и 
 4. Ненаду Живојиновићу, из Стрмова. 

 

Члан 2. 
 

 Против Одлуке о потврђивању мандата одборницима изабраним на изборима за одборнике 

Скупштине општине Лајковац, одржаним 21.06.2020. године, може се изјавити жалба Управном суду у 

року од 48 сати од  дана доношења Одлуке. 
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Члан 3. 

 
 Oдлуку о потврђивању мандата одборницима изабраним на изборима за одборнике Скупштине 

општине Лајковац, одржаним 21.06.2020. године објавити у ''Службеном гласнику општине Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 

 
            СЕКРЕТАР                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Горан Илић,с.р.                                                                 Ненад Џајевић,с.р. 

***************************************************** 
 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/2007 

и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и 

члана 40. Статута општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број: 02/2019), Скупштинa општине 

Лајковац на седници одржаној дана 30.09.2020. године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 Утврђују се остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у завршном 

рачуну буџета општине Лајковац у 2019. години у следећим износима: 

 

 I  Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине         791.509     у 

хиљадама динара.  

 II  Укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину                                            836.704     у 

хиљадама динара. 

             III  Разлика укупних примања и укупних издатака  ( I-II )                                                      - 45.195     у 

хиљадама динара. 
              IV Пренета неутрошена средства из претходних година                                                         377.109     у 

хиљадама динара. 

 V  Разлика укупних примања и укупних издатака  са пренетим  

                   неутрошеним средствима      (I-II+III)                                                                                   307.215    у 

хиљадама динара. 

 

Члан 2. 

       

У Билансу стања на дан 31. децембра 2019. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 

5.958.404 у хиљадама динара и укупна пасива у износу од 5.958.404 у хиљадама динара, као и ванбилансна актива у 

укупном износу од 62.371 у хиљадама динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 62.371 у хиљадама динара. 

(У наставку се даје из Обрасца 1 структура активе и пасиве на нивоу категорије према економској 
класификацији.) 

 

Биланс стања на дан 31.12.2019. године 

 

                                    (у хиљадама динарa) 
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Број 

конта 
Опис 

Износ из 

претходне 

године 

(почетно 

стање) 

Износ текуће године 

Бруто 
Исправка 

вредности 

Нето 

(5 - 6) 

1 2 3 4 5 6 

  АКТИВА         

000000 Нeфинансијска имовина  5,168,915 6,656,765 1,275,007 5,381,758 

010000 
Нефинансијска имовина у  

сталним средствима  
5,164,307 6,637,962 1,260,005 5,377,957 

011000 Некретнине и опрема  3,411,338 4,771,409 1,200,976 3,570,433 

012000 Култивисана имовина  524 524 0 524 

013000 Драгоцености 0 0 0 0 

014000 Природна имовина  1,220,782 1,348,880 0 1,348,880 

015000 
Нефинансијска имовина у припреми и 

аванси  
503,927 441,609 0 441,609 

016000 Нематеријална имовина  27,736 75,540 59,029 16,511 

020000 Нефинансијска имовина у залихама  4,608 18,803 15,002 3,801 

021000 Залихе  2,033 1,790 0 1,790 

022000 
Залихе ситног инвентара и  

потрошног материјала  
2,575 17,013 15,002 2,011 

100000 Финансијска имовина  553,454 576,646 0 576,646 

110000 Дугорочна финансијска имовина  10,790 10,790 0 10,790 

111000 
Дугорочна домаћа финансијска  

имовина  
10,790 10,790 0 10,790 

112000 
Дугорочнa страна финансијска  

имовина  
0 0 0 0 

120000 

Новчана средства, племенити метали, 

хартије од вредности, потраживања и 

краткорочни пласмани  

523,357 541,056 0 541,056 

121000 
Новчана средства, племенити метали, 

хартије од вредности  
377,133 311,985 0 311,985 

122000 Краткорочна потраживања  124,762 205,539 0 205,539 

123000 Краткорочни пласмани  21,462 23,532 0 23,532 

130000 Активна временска разграничења  19,307 24,800 0 24,800 

131000 Активна временска разграничења  19,307 24,800 0 24,800 

  Укупна актива  5,722,369 7,233,411 1,275,007 5,958,404 

351000 Ванбилансна актива 47,611 62,371 0 62,371 

 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

Претходна година Текућа година 

2 3 4 5 

  Пасива     

200000 Обавезе  377,054 439,573 

210000 Дугорочне обавезе  211,506 185,673 

211000 Домаће дугорочне обавезе  211,506 185,673 

212000 Стране дугорочне обавезе  0 0 

213000 
Дугорочне обавезе по основу  

гаранција  
0 0 

214000 
Обавезе по основу отплате главнице за 

финансијски лизинг  
0 0 
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215000 
Обавезе по основу отплата гаранција по 

комерцијалним трансакцијама  
0 0 

220000 Краткорочне обавезе  0 0 

221000 Краткорочне домаће обавезе  0 0 

222000 Краткорочне стране обавезе 0 0 

223000 Краткорочне обавезе по основу гаранција  0 0 

230000 Обавезе по основу расхода за запослене  794 404 

231000 Обавезе за плате и додатке  0 0 

232000 Обавезе по основу накнада запосленима  0 0 

233000 
Обавезе за награде и остале посебне 

расходе 
0 0 

234000 
Обавезе по основу социјалних доприноса 

на терет послодавца  
0 0 

235000 Обавезе по основу накнада у натури  0 0 

236000 
Обавезе по основу социјалне помоћи 

запосленима  
523 102 

237000 Службена путовања и услуге по уговору  271 302 

238000 Обавезе по основу посланичких додатака  0 0 

239000 Обавезе по основу судијских додатака  0 0 

240000 
Обавезе по основу осталих расхода, 

изузев расхода за запослене  
9,019 13,189 

241000 
Обавезе по основу отплате камата и 

пратећих трошкова задуживања  
2,005 1,727 

242000 Обавезе по основу субвенција  0 0 

243000 
Обавезе по основу донација, дотација и 

трансфера  
35 277 

244000 Обавезе за социјално осигурање  168 3,445 

245000 Обавезе за остале расходе 6,811 7,740 

250000 Обавезе из пословања  8,407 10,254 

251000 Примљени аванси, депозити и кауције  20 0 

252000 Обавезе према добављачима  8,385 10,252 

253000 Обавезе за издате чекове и обвезнице  0 0 

254000 Остале обавезе  2 2 

290000 Пасивна временска разграничења  147,328 230,053 

291000 Пасивна временска разграничења  147,328 230,053 

300000 
Капитал, утврђивање резултата 

пословања и ванбилансна евиденција 
5,345,315 5,518,831 

310000 Капитал  5,083,976 5,334,759 

311000 Капитал  5,083,976 5,334,759 

311100 
Нефинансијска имовина у сталним 
средствима 

5,164,307 5,377,957 

311200 Нефинансијска имовина у залихама 4,608 3,801 

311300 

Исправка вредности сопствених извора 

нефинансијске имовине, у сталним 

средствима, за набавке из кредита 

215,236 185,673 

311400 Финансијска имовина 10,790 10,790 

311500 Извори новчаних средстава 1,095 181 

311600 

Утрошена средства текућих прихода и 

примања од продаје нефинансијске 

имовине у току једне године 

0 0 

311700 
Пренета неутрошена средства из ранијих 

година 
114,682 122,962 

311900 Остали сопствени извори 3,730 4,741 

321121 Вишак прихода и примања – суфицит 245,370 142,541 



30.09.2020.                             СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ           Број   15 

 

13 
 

 

 

Члан 3. 

  

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 2) утврђени 

су: 
                                                                                                                                                              (у хиљадама динара) 

 
Р.Б. Образца  2 И з н о с 

1.Укупно остварени текући приходи и примања остварена од продаје 

нефинансијске имовине 
OП 2001 791,509 

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 
OП 2131 836,704 

3.Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (ред.бр.1– ред.бр.2) OП 2346   

4. Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (ред.бр.2 – ред.бр.1) OП 2347 45,195 

4.Кориговани вишак прихода и примања – буџетски суфицит (ОП 

2349+ОП 2350+ОП 2351+OП 2352+ОП 2353)                                                     

  а) увећан за укључивање: 
 

212,558 

-дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је 

коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 
OП 2349 43,536 

-дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку 

нефинансијске имовине 
OП 2350   

-дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћеног за 

покриће расхода и издатака текуће године 
OП  2351 167,927 

-износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из 

кредита 
OП  2352   

-износа приватизационих примања коришћених за покриће расхода и 

издатака текуће године 
OП  2353 1,095 

      б) умањен за укључивање издатака (ОП 2355+ОП 2356)   24,822 

-утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске 

имовине за отплату обавеза по кредитима 
OП  2355 24,822 

-утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске 
имовине за набавку финансијске имовине 

OП  2356 0 

     в) вишак прихода и примања – буџетски суфицит ОП 2357 142,541 

 

 

 

  (У наставку се даје из Обрасца 2 структура текућих прихода и текућих расхода и утврђивање резултата 

пословања) 

 

321122 Мањак прихода и примања – дефицит 0 0 

321311 
Нераспоређени вишак прихода и 

примања из ранијих година 
15,969 41,531 

321312 Дефицит из ранијих година 0 0 

  Промене у вредности и обиму 0 0 

  Позитивне промене у вредности и обиму  0 0 

  Негативне промене у вредности и обиму  0 0 

330000 
Добити које су резултат промене 

вредности - потражни салдо 
0 0 

330000 
Добити које су резултат промене 

вредности - дуговни салдо 
0 0 

340000 
Друге промене у обиму - потражни  

салдо 
0 0 

340000 Друге промене у обиму - дуговни салдо 0 0 

  Укупна пасива  5,722,369 5,958,404 

352000 Ванбилансна пасива  47,611 62,371 
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БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА 

у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године 
                                                                                                                                                        (у хиљадама динара) 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

Претходна 

година 
Текућа година 

2 3 4 5 

  
Текући приходи и примања од продаје нефинансијске 

имовине  
845,348 791,509 

700000 Текући приходи                                                                                                843,532 789,841 

710000 Порези  468,416 407,255 

711000 Порез на доходак, добит и капиталне добитке  302,914 328,731 

712000 Порез на фонд зарада  0 0 

713000 Порез на имовину  41,050 43,671 

714000 Порез на добра и услуге  114,172 26,888 

715000 Порез на међународну трговину и трансакције  0 0 

716000 Други порези  10,280 7,965 

717000 Акцизе  0 0 

719000 
Једнократни порез на екстра профит и екстра имовину 

стечену коришћењем посебних погодности  
0 0 

720000 Социјални доприноси  0 0 

721000 Доприноси за социјално осигурање  0 0 

722000 Остали социјални доприноси  0 0 

730000 Донације, помоћи и трансфери  43,050 49,577 

731000 Донације од иностраних држава  0 0 

732000 Донације и помоћи од међународних организација  1,725 4,729 

733000 Трансфери од других нивоа власти  41,325 44,848 

740000 Други приходи  316,876 330,513 

741000 Приходи од имовине  295,114 280,795 

742000 Приходи од продаје добара и  15,249 20,872 

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист  5,695 9,346 

744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица  0 16,590 

745000 Мешовити и неодређени приходи  818 2,910 

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода  15,190 2,496 

771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода  14,078 1,975 

772000 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 

претходне године 
1,112 521 

780000 
Трансфери између буџетских корисника на истом 

нивоу  
0 0 

781000 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу  0 0 

790000 Приходи из буџета  0 0 

791000 Приходи из буџета  0 0 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине  1,816 1,668 

810000 Примања од продаје основних средстава  1,582 843 

811000 Примања од продаје непокретности  1,551 678 

812000 Примања од продаје покретне имовине  0 165 

813000 Примања од продаје осталих основних средстава  31 0 

820000 Примања од продаје залиха  155 44 

821000 Примања од продаје робних резерви  0 0 
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822000 Примања од продаје залиха производње 5 14 

823000 Примања од продаје робе за даљу продају  150 30 

830000 Примања од продаје драгоцености  0 0 

831000 Примања од продаје драгоцености 0 0 

840000 Примања од продаје природне  79 781 

841000 Примања од продаје земљишта  79 781 

842000 Примања од продаје подземних блага  0 0 

843000 Примања од продаје шума и вода 0 0 

  Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину  970,537 836,704 

400000 Текући расходи   687,901 694,448 

410000 Расходи за запослене  156,018 168,390 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  114,030 125,167 

412000 
Социјални доприноси на терет  

послодавца  
20,358 21,430 

413000 Накнаде у натури  2,123 1,341 

414000 Социјална давања запосленима  10,265 10,742 

415000 Накнаде трошкова за запослене  4,259 4,939 

416000 
Награде запосленима и остали  

посебни расходи 
4,983 4,771 

417000 Посланички додатак  0 0 

418000 Судијски додатак 0 0 

420000 Коришћење услуга и роба  270,480 257,733 

421000 Стални трошкови  95,447 101,211 

422000 Трошкови путовања  2,195 2,646 

423000 Услуге по уговору  69,865 57,317 

424000 Специјализоване услуге 38,807 41,029 

425000 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 41,092 30,115 

426000 Материјал  23,074 25,415 

430000 Амортизација и употреба средстава за рад   0 0 

431000 
Амортизација некретнина и опреме  

 
0 0 

432000 Амортизација култивисане опреме 0 0 

433000 Употреба драгоцености  0 0 

434000 Употреба природне имовине  0 0 

435000 Амортизација нематеријалне имовине  0 0 

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања  9,487 9,581 

441000 Отплата домаћих камата  9,451 9,564 

442000 Отплата страних камата  0 0 

443000 Отплата камата по гаранцијама  0 0 

444000 Пратећи трошкови задуживања  36 17 

450000 Субвенције 46,292 47,887 

451000 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 
44,047 41,887 

452000 Субвенције приватним финансијским  институцијама  0 0 

453000 Субвенције јавним финансијским  институцијама 0 0 

454000 Субвенције приватним предузећима  2,245 6,000 

460000 Донације, дотације и трансфери  129,519 122,624 

461000 Донације страним владама  0 0 

462000 
Дотације међународним  

организацијама  
0 0 

463000 Трансфери осталим нивоима власти 89,218 85,570 

464000 
Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања  
28,867 26,360 

465000 Остале дотације и трансфери  11,434 10,694 
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470000 
Социјално осигурање и социјална  

заштита  
37,274 37,362 

471000 
Права из социјалног осигурања (организације обавезног 

социјалног осигурања)  
0 0 

472000 
Накнаде за социјалну заштиту из  

буџета  
37,274 37,362 

480000 Остали расходи  38,831 50,871 

481000 Дотације невладиним организацијама  31,655 30,439 

482000 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате  1,039 1,629 

483000 
Новчане казне и пенали по решењу  

судова  
1,088 842 

484000 
Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних узрока  
0 0 

485000 
Накнада штете за повреде или штету  

нанету од стране државних органа 
5,049 17,961 

489000 

Расходи који се финансирају из  

средстава за реализацију  

националног инвестиционог плана  

0 0 

500000 Издаци за нефинансијску имовину  282,636 142,256 

510000 Основна средства  272,025 132,052 

511000 Зграде и грађевински објекти  255,698 125,856 

512000 Машине и опрема  12,817 5,062 

513000 Остале некретнине и опрема  0 0 

514000 Култивисана имовина  109 0 

515000 Нематеријална имовина 3,401 1,134 

520000 Залихе  38 15 

521000 Робне резерве  0 0 

522000 Залихе производње  0 0 

523000 Залихе робе за даљу продају  38 15 

530000 Драгоцености  0 0 

531000 Драгоцености  0 0 

540000 Природна имовина  10,573 10,189 

541000 Земљиште  10,573 10,189 

542000 Рудна богатства  0 0 

543000 Шуме и воде  0 0 

550000 

Нефинансијска имовина која се 

финансира из средстава за реализацију националног 

инвестиционог плана  

0 0 

551000 
Нефинансијска имовина која се финансира из средстава 

за реализацију националног инвестиционог плана  
0 0 

  Утврђивање резултата пословања  0 0 

  
Вишак прихода и примања - буџетски суфицит  

(2001 - 2131) > 0 
0 0 

  
Мањак прихода и примања - буџетски дефицит  

(2131 - 2001) > 0 
125,189 45,195 

  
КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА 

ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353) 
395,438 212,558 

  

Део нераспоређеног вишка прихода и примања из  

ранијих година који је коришћен за покриће расхода и 

издатака текуће године 

66,002 43,536 

  
Део новчаних средстава амортизације који је коришћен  

за набавку нефинансијске имовине 
0 0 

  
Део пренетих неутрошених средстава из ранијих  

година коришћен за покриће расхода и издатака текуће  
232,715 167,927 
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године 

  
Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, 

финансираних из кредита 
96,721 0 

  

Износ приватизационих примања и примања од отплате 

датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака 

текуће године 

0 1,095 

  
Покриће извршених издатака из  

текућих прихода и примања  
24,879 24,822 

  

Утрошена средства текућих прихода и примања од  

продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по  

кредитима 

24,879 24,822 

  

Утрошена средства текућих прихода и примања од  

продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске  

имовине 

0 0 

321121 Вишак прихода и примања – суфицит  245,370 142,541 

321122 Мањак прихода и примања - дефицит  0 0 

  
Вишак прихода и примања – суфицит (за пренос у 

наредну годину)  
245,370 142,541 

  
Део вишка прихода и примања наменски опредељен за 

наредну годину 
176,271 91,346 

  
Нераспоређени део вишка прихода и примања за  

пренос у наредну годину  
69,099 51,195 

 

Члан 4. 

 У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. 

године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 1.849 у хиљадама динара и укупни издаци у износу од 

167.078 у хиљадама динара и мањак примања у износу од 165.229 динара. 

 

 (У наставку се даје Образац 3 структура извора финансирања и издатака.) 

 

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА 

У периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године 

   (у хиљадама динара) 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

Претходна 

година 
Текућа година 

2 3 4 5 

  Примања  99,632 1,849 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине  1,816 1,668 

810000 
Примања од продаје основних  

средстава  1,582 843 

811000 Примања од продаје непокретности  1,551 678 

812000 Примања од продаје покретне имовине  0 165 

813000 Примања од продаје осталих основних средстава  31 0 

820000 Примања од продаје залиха 155 44 

821000 Примања од продаје робних резерви  0 0 

822000 
Примања од продаје залиха  

производње  5 14 

823000 
Примања од продаје робе за даљу  

продају 150 30 
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830000 Примања од продаје драгоцености  0 0 

831000 Примања од продаје драгоцености  0 0 

840000 Примања од продаје природне имовине  79 781 

841000 Примања од продаје земљишта 79 781 

842000 Примања од продаје подземних блага  0 0 

843000 Примања од продаје шума и вода  0 0 

900000 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 97,816 181 

910000 Примања од задуживања  96,721 0 

911000 Примања од домаћих задуживања  96,721 0 

912000 Примања од иностраног задуживања 0 0 

920000 Примања од продаје финансијске имовине  1,095 181 

921000 
Примања од продаје домаће  

финансијске имовине  1,095 181 

922000 
Примања од продаје стране  

финансијске имовине 0 0 

  Издаци 307,515 167,078 

500000 Издаци за нефинансијску имовину  282,636 142,256 

510000 Основна средства  272,025 132,052 

511000 Зграде и грађевински објекти  255,698 125,856 

512000 Машине и опрема 12,817 5,062 

513000 Остале некретнине и опрема  0 0 

514000 Култивисана имовина 109 0 

515000 Нематеријална имовина 3,401 1,134 

520000 Залихе  38 15 

521000 Робне резерве 0 0 

522000 Залихе производње 0 0 

523000 Залихе робе за даљу продају 38 15 

530000 Драгоцености 0 0 

531000 Драгоцености  0 0 

540000 Природна имовина  10,573 10,189 

541000 Земљиште 10,573 10,189 

542000 Рудна богатства  0 0 

543000 Шуме и воде  0 0 

550000 
Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за  

реализацију националног инвестиционог плана  0 0 

551000 
Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за  

реализацију националног инвестиционог плана  0 0 

600000 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине  24,879 24,822 

610000 Отплата главнице  24,879 24,822 

611000 
Отплата главнице домаћим 

кредиторима 24,879 24,822 

612000 
Отплата главнице страним  

кредиторима  0 0 

613000 Отплата главнице по гаранцијама 0 0 

614000 Отплата главнице за финансијски лизинг  0 0 

615000 Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама  0 0 

620000 Набавка финансијске имовине  0 0 

621000 Набавка домаће финансијске имовине  0 0 

622000 Набавка стране финансијске имовине  0 0 

623000 

Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за 

реализацију националног  

инвестиционог плана 0 0 

  Вишак примања  0 0 

  Мањак примања  207,883 165,229 
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Члан 5. 

 

 У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 4), 

утврђени су укупни новчани приливи у износу од 791.690 у хиљадама динара, укупни новчани одливи у износу од 

861.526 у хиљадама динара и салдо готовине на крају године у износу од 307.215 у хиљадама динара. 

 

 (У наставку се даје из Обрасца 4 структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на крају 

године.) 

 

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА 

У периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године 

 

(у хиљадама динара) 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

Претходна година Текућа година 

1 2 3 4 

  Н о в ч а н и  п р и л и в и  943,164 791,690 

700000 Текући приходи  843,532 789,841 

710000 Порези 468,416 407,255 

711000 
Порез на доходак, добит и капиталне  
добитке  

302,914 328,731 

712000 Порез на фонд зарада 0 0 

713000 Порез на имовину  41,050 43,671 

714000 Порез на добра и услуге  114,172 26,888 

715000 Порез на међународну трговину и трансакције  0 0 

716000 Други порези  10,280 7,965 

717000 Акцизе  0 0 

719000 
Једнократни порез на екстра профит и екстра имовину 

стечену коришћењем посебних погодности  
0 0 

720000 Социјални доприноси  0 0 

721000 Доприноси за социјално осигурање  0 0 

722000 Остали социјални доприноси  0 0 

730000 Донације, помоћи и трансфери  43,050 49,577 

731000 Донације од иностраних држава 0 0 

732000 Донације и помоћи од међународних организација 1,725 4,729 

733000 Трансфери од других нивоа власти  41,325 44,848 

740000 Други приходи  316,876 330,513 

741000 Приходи од имовине  295,114 280,795 

742000 Приходи од продаје добара и услуга 15,249 20,872 

743000 
Новчане казне и одузета имовинска  
корист 

5,695 9,346 

744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица  0 16,590 

745000 Мешовити и неодређени приходи  818 2,910 

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода  15,190 2,496 

771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода  14,078 1,975 

772000 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 
претходне године 

1,112 521 

780000 
Трансфери између буџетских корисника  

на истом нивоу  
0 0 

781000 
Трансфери између буџетских корисника  
на истом нивоу 

0 0 

790000 Приходи из буџета  0 0 
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791000 Приходи из буџета  0 0 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 1,816 1,668 

810000 
Примања од продаје основних  

средстава  
1,582 843 

811000 Примања од продаје непокретности  1,551 678 

812000 Примања од продаје покретне имовине 0 165 

813000 
Примања од продаје осталих основних 

средстава  
31 0 

820000 Примања од продаје залиха  155 44 

821000 Примања од продаје робних резерви 0 0 

822000 Примања од продаје залиха производње  5 14 

823000 
Примања од продаје робе за даљу  
продају  

150 30 

830000 Примања од продаје драгоцености  0 0 

831000 Примања од продаје драгоцености 0 0 

831100 Примања од продаје драгоцености 0 0 

840000 Примања од продаје природне имовине  79 781 

841000 Примања од продаје земљишта  79 781 

842000 Примања од продаје подземних блага 0 0 

842100 Примања од продаје подземних блага 0 0 

843000 Примања од продаје шума и вода  0 0 

843100 Примања од продаје шума и вода 0 0 

900000 
Примања од задуживања и продаје финансијске 

имовине  
97,816 181 

910000 Примања од задуживања  96,721 0 

911000 Примања од домаћих задуживања 96,721 0 

912000 Примања од иностраног задуживања  0 0 

920000 
Примања од продаје финансијске  

имовине 
1,095 181 

921000 
Примања од продаје домаће  
финансијске имовине 

1,095 181 

922000 
Примања од продаје стране  
финансијске имовине  

0 0 

  Новчани одливи 995,416 861,526 

400000 Текући расходи 687,901 694,448 

410000 Расходи за запослене 156,018 168,390 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 114,030 125,167 

412000 
Социјални доприноси на терет  

послодавца 
20,358 21,430 

413000 Накнаде у натури 2,123 1,341 

414000 Социјална давања запосленима 10,265 10,742 

415000 Накнаде трошкова за запослене 4,259 4,939 

416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 4,983 4,771 

417000 Посланички додатак  0 0 

418000 Судијски додатак  0 0 

420000 Коришћење услуга и роба  270,480 257,732 

421000 Стални трошкови 95,447 101,211 

422000 Трошкови путовања  2,195 2,646 

423000 Услуге по уговору  69,865 57,316 

424000 
 

Специјализоване услуге  38,807 41,029 

425000 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 41,092 30,115 

426000 Материјал 23,074 25,415 

430000 
Амортизација и употреба средстава за  

рад 
0 0 

431000 Амортизација некретнина и опреме  0 0 

432000 Амортизација култивисане имовине  0 0 

433000 Употреба драгоцености 0 0 

434000 Употреба природне имовине  0 0 

435000 Амортизација нематеријалне имовине  0 0 

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 9,487 9,581 
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441000 Отплата домаћих камата  9,451 9,564 

442000 Отплата страних камата  0 0 

443000 Отплата камата по гаранцијама  0 0 

444000 Пратећи трошкови задуживања  36 17 

450000 Субвенције 46,292 47,887 

451000 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама  

44,047 41,887 

452000 Субвенције приватним финансијским институцијама  0 0 

453000 Субвенције јавним финансијским институцијама 0 0 

454000 Субвенције приватним предузећима  2,245 6,000 

460000 Донације, дотације и трансфери 129,519 122,624 

461000 Донације страним владама 0 0 

462000 
Дотације међународним  
организацијама  

0 0 

463000 Трансфери осталим нивоима власти  89,218 85,570 

464000 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 28,867 26,360 

465000 Остале дотације и трансфери 11,434 10,694 

470000 
Социјално осигурање и социјална  

заштита 
37,274 37,362 

471000 
Права из социјалног осигурања (организације обавезног 
социјалног осигурања) 

0 0 

472000 
Накнаде за социјалну заштиту из  

буџета  
37,274 37,362 

480000 Остали расходи  38,831 50,872 

481000 Дотације невладиним организацијама  31,655 30,439 

482000 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 1,039 1,629 

483000 
Новчане казне и пенали по решењу  

судова 
1,088 842 

484000 
Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода  
или других природних узрока  

0 0 

485000 
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа  

5,049 17,962 

489000 
Расходи који се финансирају из  
средстава за реализацију националног инвестиционог 
плана (4339) 

0 0 

489100 
Расходи који се финансирају из средстава за реализацију 
националног инвестиционог плана 

0 0 

500000 Издаци за нефинансијску имовину  282,636 142,256 

510000 Основна средства  272,025 132,052 

511000 Зграде и грађевински објекти  255,698 125,856 

512000 Машине и опрема 12,817 5,062 

513000 Остале некретнине и опрема  0 0 

514000 Култивисана имовина 109 0 

515000 Нематеријална имовина 3,401 1,134 

520000 Залихе  38 15 

521000 Робне резерве  0 0 

522000 Залихе производње  0 0 

523000 Залихе робе за даљу продају 38 15 

530000 Драгоцености 0 0 

531000 Драгоцености 0 0 

540000 Природна имовина  10,573 10,189 

541000 Земљиште 10,573 10,189 

542000 Рудна богатства  0 0 

543000 Шуме и воде  0 0 

55000 

Нефинансијска имовина која се  

финансира из средстава за реализацију  

националног инвестиционог плана (4384) 

0 0 

551000 
Нефинансијска имовина која се  
финансира из средстава за реализацију  

0 0 
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националног инвестиционог плана  

600000 
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 

имовине  
24,879 24,822 

610000 Отплата главнице  24,879 24,822 

611000 
Отплата главнице домаћим  
кредиторима  

24,879 24,822 

612000 Отплата главнице страним кредиторима 0 0 

613000 Отплата главнице по гаранцијама 0 0 

614000 
Отплата главнице за финансијски  
лизинг  

0 0 

615000 Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама 0 0 

620000 Набавка финансијске имовине  0 0 

621000 Набавка домаће финансијске имовине  0 0 

622000 Набавка стране финансијске имовине  0 0 

623000 

Набавка финансијске имовине која се финансира из 

средстава за реализацију националног инвестиционог 

плана  

0 0 

  Вишак новчаних прилива  0 0 

  Мањак новчаних прилива  52,252 69,836 

  Салдо готовине на почетку године 430,126 377,116 

  
Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну 

(4001 + 4438) 
943,208 791,690 

  
Корекција новчаних прилива за наплаћена средства којa се 
не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000 

44 0 

  Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну 996,218 861,591 

  
Корекција новчаних одлива за износ обрачунате 
амортизације књижене на терет сопствених прихода 

0 0 

  
Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода 
који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 

600000 

802 65 

  Салдо готовине на крају године  377,116 307,215 

 

 

Члан 6. 

 

 У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 5), 
утврђена је укупна разлика (мањак) у износу од 69.836 у хиљадама динара, између укупних прихода и примања у 

износу од 791.690 у хиљадама динара и укупних расхода и издатака у износу од 861.526 у хиљадама динара по 

нивоима финансирања из: Републике, општине, донација и осталих извора, као и мањак примања 204.094 у 

хиљадама динара и вишак новчаних прилива 134.258 у хиљадама динара. 

 

 (У наставку се даје из Обрасца 5 структура прихода и примања, расхода и издатака, као и остварена 

разлика између примљених и утрошених средстава.) 

 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

У ПЕРИОДУ 01.01.2019.-31.12.2019. ГОДИНЕ 

 

 I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА           

                                                                                                                                                               (у хиљадама динара) 

О
зн

ак
а 

О
П

 Број 

конт

а 

Опис 

Износ 

плани-

раних 

приход

а и 

прима

ња 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно  

(од 6 до 

11) 

Приходи и примања из буџета 
Из 

донациј

а и 

помоћи 

Из  

остал

их 

извора 

Републи

ке 

Аутоном

не 

покрајин

е 

Општи

не / 

града 

ООС

О 

   

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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500

1 
  

Текући приходи и 

примања од 

продаје 

нефинансијске 

имовине (5002 + 

5106) 

903,592 791,509 0 0 744,114 9,128 21,319 16,948 

500

2 

7000

00 

Текући приходи  

(5003 + 5047 + 5057 

+ 5069 + 5094 + 

5099 + 5103) 

901,766 789,841 0 0 744,114 9,128 21,319 15,280 

500

3 

7100

00 

Порези (5004 + 

5008 + 5010 + 5017 

+ 5023 + 5030 + 

5033 + 5040) 

395,474 407,255 0 0 407,255 0 0 0 

500
4 

7110
00 

Порез на доходак, 
добит и  

капиталне добитке 

333,199 328,731 0 0 328,731 0 0 0 

500
8 

7120
00 

Порез на фонд 
зарада  

0 0 0 0 0 0 0 0 

501
0 

7130
00 

Порез на имовину  44,030 43,671 0 0 43,671 0 0 0 

501

7 

7140

00 

Порез на добра и 

услуге  
10,258 26,888 0 0 26,888 0 0 0 

502
3 

7150
00 

Порез на 
међународну 
трговину и 
трансакције  

0 0 0 0 0 0 0 0 

503
0 

7160
00 

Други порези 7,987 7,965 0 0 7,965 0 0 0 

503
3 

7170
00 

Акцизе  0 0 0 0 0 0 0 0 

504
0 

7190
00 

Једнократни порез 
на екстра  
профит и екстра 
имовину  
стечену 

коришћењем 
посебних  
погодности  

0 0 0 0 0 0 0 0 

504

7 

7200

00 

Социјални 

доприноси (5048 + 

5053) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

504
8 

7210
00 

Доприноси за 
социјално  
осигурање  

0 0 0 0 0 0 0 0 

505
3 

7220
00 

Остали социјални 
доприноси  

0 0 0 0 0 0 0 0 

505

7 

7300

00 

Донације, помоћи 

и трансфери  

(5058 + 5061 + 5066) 

57,907 49,577 0 0 23,463 6,632 4,729 14,753 

505
8 

7310
00 

Донације од 
иностраних држава  

0 0 0 0 0 0 0 0 

506
1 

7320
00 

Донације и помоћи 
од међународних 
организација  

11,760 4,729 0 0 0 0 4,729 0 

506
6 

7330
00 

Трансфери од 
других нивоа  
власти ) 

46,147 44,848 0 0 23,463 6,632 0 14,753 

506

9 

7400

00 

Други приходи  

(5070 + 5077 + 5082 

+ 5089 + 5092) 

444,985 330,513 0 0 313,396 0 16,590 527 
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507

0 

7410

00 

Приходи од 

имовине 
280,880 280,795 0 0 280,795 0 0 0 

507

7 

7420

00 

Приходи од продаје 
добара и  
услуга 

21,059 20,872 0 0 20,345 0 0 527 

508
2 

7430
00 

Новчане казне и 
одузета  

имовинска корист 

9,091 9,346 0 0 9,346 0 0 0 

508
9 

7440
00 

Добровољни 
трансфери од  
физичких и правних 
лица  

131,609 16,590 0 0 0 0 16,590 0 

509
2 

7450
00 

Мешовити и 
неодређени приходи  

2,346 2,910 0 0 2,910 0 0 0 

509

4 

7700

00 

Меморандумске 

ставке за 

рефундацију 

расхода  

3,400 2,496 0 0 0 2,496 0 0 

509

5 

7710

00 

Меморандумске 
ставке за 

рефундацију 
расхода  

2,868 1,975 0 0 0 1,975 0 0 

509
7 

7720
00 

Меморандумске 
ставке за 
рефундацију 
расхода из  
претходне године  

532 521 0 0 0 521 0 0 

509

9 

7800

00 

Трансфери између 

буџетских 

корисника на 

истом нивоу  

0 0 0 0 0 0 0 0 

510
0 

7810
00 

Трансфери између 
буџетских 
корисника на истом 
нивоу  

0 0 0 0 0 0 0 0 

510

3 

7900

00 

Приходи из буџета 

(5104) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

510
4 

7910
00 

Приходи из буџета  0 0 0 0 0 0 0 0 

510

6 

8000

00 

Примања од 

продаје  

нефинансијске 

имовине 

(5107 + 5114 + 5121 

+ 5124) 

1,826 1,668 0 0 0 0 0 1,668 

510

7 

8100

00 

Примања од 

продаје основних 

средстава (5108 + 

5110 + 5112) 

995 843 0 0 0 0 0 843 

510
8 

8110
00 

Примања од продаје  
непокретности  

830 678 0 0 0 0 0 678 

511
0 

8120
00 

Примања од продаје 
покретне имовине  

165 165 0 0 0 0 0 165 

511
2 

8130
00 

Примања од продаје 
осталих основних 

средстава  

0 0 0 0 0 0 0 0 

511

4 

8200

00 

Примања од 

продаје залиха  

(5115 + 5117 + 5119) 

50 44 0 0 0 0 0 44 

511
5 

8210
00 

Примања од продаје 
робних  

0 0 0 0 0 0 0 0 
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резерви  

511
7 

8220
00 

Примања од продаје 
залиха производње  

15 14 0 0 0 0 0 14 

511
9 

8230
00 

Примања од продаје 
робе за даљу 
продају 

35 30 0 0 0 0 0 30 

512

1 

8300

00 

Примања од 

продаје  

драгоцености 

0 0 0 0 0 0 0 0 

512

2 

8310

00 

Примања од 

продаје  

драгоцености  

0 0 0 0 0 0 0 0 

512

4 

8400

00 

Примања од 

продаје природне  

имовине (5125 + 

5127 + 5129) 

781 781 0 0 0 0 0 781 

512
5 

8410
00 

Примања од продаје 
земљишта  

781 781 0 0 0 0 0 781 

512
7 

8420
00 

Примања од продаје 
подземних 

блага  

0 0 0 0 0 0 0 0 

512
9 

8430
00 

Примања од продаје 
шума и вода 
(5130) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

513

1 

9000

00 

Примања од 

задуживања и  

продаје 

финансијске 

имовине  

(5132 + 5151) 

0 181 0 0 181 0 0 0 

513

2 

9100

00 

Примања од 

задуживања  

(5133 + 5143) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

513
3 

9110
00 

Примања од 

домаћих  
задуживања 

0 0 0 0 0 0 0 0 

514

3 

9120

00 

Примања од 
иностраног  
задуживања 

0 0 0 0 0 0 0 0 

515

1 

9200

00 

Примања од 

продаје 

финансијске 

имовине (5152 + 

5162) 

0 181 0 0 181 0 0 0 

515
2 

9210
00 

Примања од продаје 
домаће финансијске 
имовине  

0 181 0 0 181 0 0 0 

516
2 

9220
00 

Примања од продаје 

стране финансијске 
имовине  

0 0 0 0 0 0 0 0 

517

1 
  

Укупни приходи и 

примања  

(5001 + 5131) 

903,592 791,690 0 0 744,295 9,128 21,319 16,948 

  II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

  

Оз
нак
а 

О

П 

Број 

конт

а 

Опис 

Износ 

одобре

н-их 

апропр

и-

јација 

Износ извршених расхода и издатака 

Укупно  

(од 6 до 

11) 

Расходи и издаци на терет буџета 
Из 

донациј

а и 

помоћи 

Из  

остал

их 

извора 

Републи Аутоном Општи ООС    
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ке не 

покрајин

е 

не / 

града 

О 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

517

2 
  

Текући расходи и 

издаци за 

нефинансијске 

имовине (5173 + 

5341) 

1,251,6

70 
836,704 0 0 587,083 9,128 19,451 

221,04

2 

517

3 

4000

00 

Текући расходи 

(5174 + 5196 + 5241 

+ 5256 + 5280 + 

5293 + 5309 + 5324) 

821,781 694,448 0 0 572,764 9,128 5,942 
106,61

4 

517

4 

4100

00 

Расходи за 

запослене (5175 + 

5177 + 5181 + 5183 

+ 5188 + 5190 + 

5192 + 5194) 

171,833 168,390 0 0 165,530 2,496 0 364 

517
5 

4110
00 

Плате, додаци и 
накнаде  

запослених (зараде) 

125,208 125,167 0 0 125,167 0 0 0 

517
7 

4120
00 

Социјални 
доприноси на терет 
послодавца  

21,442 21,430 0 0 21,430 0 0 0 

518
1 

4130
00 

Накнаде у натури 1,475 1,341 0 0 977 0 0 364 

518

3 

4140

00 

Социјална давања 

запосленима  
12,909 10,742 0 0 8,246 2,496 0 0 

518
8 

4150
00 

Накнада трошкова 
за запослене  
(5189) 

5,494 4,939 0 0 4,939 0 0 0 

519

0 

4160

00 

Награде 
запосленима и 

остали посебни 
расходи  

5,305 4,771 0 0 4,771 0 0 0 

519
2 

4170
00 

Посланички додатак  0 0 0 0 0 0 0 0 

519
4 

4180
00 

Судијски додатак  0 0 0 0 0 0 0 0 

519

6 

4200

00 

Коришћење услуга 

и роба  

(5197 + 5205 + 5211 

+ 5220 + 5228 + 

5231) 

335,158 257,733 0 0 168,755 6,632 0 82,346 

519
7 

4210
00 

Стални трошкови 136,151 101,211 0 0 53,291 0 0 47,920 

520
5 

4220
00 

Трошкови путовања  3,409 2,646 0 0 2,124 0 0 522 

521
1 

4230
00 

Услуге по уговору  72,094 57,317 0 0 46,578 6,444 0 4,295 

522
0 

4240
00 

Специјализоване 
услуге  

52,835 41,029 0 0 21,889 0 0 19,140 

522
8 

4250
00 

Текуће поправке и 
одржавање  

41,831 30,115 0 0 25,964 0 0 4,151 

523
1 

4260
00 

Материјал  28,838 25,415 0 0 18,909 188 0 6,318 

524

1 

4300

00 

Амортизација и 

употреба средстава 

за рад (5242 + 5246 

+ 5248 + 5250 + 

5254) 

0 0 0 0 0 0 0 0 



30.09.2020.                             СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ           Број   15 

 

27 
 

524
2 

4310
00 

Амортизација 

некретнина и 
опреме  

0 0 0 0 0 0 0 0 

524
6 

4320
00 

Амортизација 
култивисане  
имовине  

0 0 0 0 0 0 0 0 

524

8 

4330

00 

Употреба 

драгоцености  
0 0 0 0 0 0 0 0 

525
0 

4340
00 

Употреба природне 
имовине  

0 0 0 0 0 0 0 0 

525
4 

4350
00 

Амортизација 
нематеријалне 
имовине  

0 0 0 0 0 0 0 0 

525

6 

4400

00 

Отплата камата и 

пратећи трошкови 

задуживања (5257 

+ 5267 + 5274 + 

5276) 

9,614 9,581 0 0 9,581 0 0 0 

525
7 

4410
00 

Отплате домаћих 
камата 

9,564 9,564 0 0 9,564 0 0 0 

526
7 

4420
00 

Отплата страних 
камата  

0 0 0 0 0 0 0 0 

527
4 

4430
00 

Отплата камата по 
гаранцијама  

0 0 0 0 0 0 0 0 

527
6 

4440
00 

Пратећи трошкови 
задуживања 

50 17 0 0 17 0 0 0 

528

0 

4500

00 

Субвенције  (5281 + 

5284 + 5287 + 5290) 
48,914 47,887 0 0 45,044 0 0 2,843 

528
1 

4510
00 

Субвенције јавним  
нефинансијским 
предузећима и  
организацијама 

42,914 41,887 0 0 39,044 0 0 2,843 

528
4 

4520
00 

Субвенције 

приватним 
финансијским 
институцијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

528
7 

4530
00 

Субвенције јавним 
финансијским 
институцијама  

0 0 0 0 0 0 0 0 

528
8 

4531
00 

Текуће субвенције 

јавним 
финансијским 
институцијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

528
9 

4532
00 

Капиталне 
субвенције јавним 
финансијским 
институцијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

529
0 

4540
00 

Субвенције 
приватним  
предузећима  

6,000 6,000 0 0 6,000 0 0 0 

529

3 

4600

00 

Донације, дотације 

и трансфери  

(5294 + 5297 + 5300 

+ 5303 + 5306) 

132,618 122,624 0 0 121,426 0 850 348 

529
4 

4610
00 

Донације страним 
владама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

529
7 

4620
00 

Дотације 
међународним 
организацијама  

0 0 0 0 0 0 0 0 

530

0 

4630

00 

Трансфери осталим 

нивоима  
92,870 85,570 0 0 84,372 0 850 348 
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власти  

530

3 

4640

00 

Дотације 
организацијама  
обавезног 
социјалног  
осигурања  

28,281 26,360 0 0 26,360 0 0 0 

530

6 

4650

00 

Остале дотације и 

трансфери  
11,467 10,694 0 0 10,694 0 0 0 

530

9 

4700

00 

Социјално 

осигурање и 

социјална заштита 

(5310 + 5314) 

60,384 37,362 0 0 25,137 0 5,092 7,133 

531
0 

4710
00 

Права из социјалног 
осигурања 

(организације 
обавезног 
социјалног 
осигурања)  

0 0 0 0 0 0 0 0 

531
4 

4720
00 

Накнаде за 
социјалну заштиту 
из буџета 

60,384 37,362 0 0 25,137 0 5,092 7,133 

532

4 

4800

00 

Остали расходи  

(5325 + 5328 + 5332 

+ 5334 + 5337 + 

5339) 

63,260 50,871 0 0 37,291 0 0 13,580 

532
5 

4810
00 

Дотације 
невладиним 
организацијама 

31,259 30,439 0 0 30,439 0 0 0 

532
8 

4820
00 

Порези, обавезне 
таксе, казне, пенали 
и камате 

5,038 1,629 0 0 1,629 0 0 0 

533
2 

4830
00 

Новчане казне и 
пенали по  
решењу судова 

1,525 842 0 0 842 0 0 0 

533
4 

4840
00 

Накнада штете за 

повреде или штету 
насталу услед 
елементарних 
непогода или 
других природних 
узрока  

0 0 0 0 0 0 0 0 

533
7 

4850
00 

Накнада штете за 

повреде или  
штету нанету од 
стране државних  
органа  

25,438 17,961 0 0 4,381 0 0 13,580 

533
9 

4890
00 

Расходи који се 
финансирају  
из средстава за 

реализацију 
националног 
инвестиционог  
плана 

0 0 0 0 0 0 0 0 

534

1 

5000

00 

Издаци за 

нефинансијску  

имовину (5342 + 

5364 + 5373 + 5376 

+ 5384) 

429,889 142,256 0 0 14,319 0 13,509 
114,42

8 

534

2 

5100

00 

Основна средства  

(5343 + 5348 + 5358 

+ 5360 + 5362) 

415,785 132,052 0 0 14,304 0 13,509 
104,23

9 
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534

3 

5110

00 

Зграде и 

грађевински 

објекти  

402,498 125,856 0 0 8,743 0 13,509 
103,60

4 

534

8 

5120

00 
Машине и опрема  11,455 5,062 0 0 4,427 0 0 635 

535

8 

5130

00 

Остале некретнине 

и опрема 
0 0 0 0 0 0 0 0 

536

0 

5140

00 

Култивисана 

имовина  
632 0 0 0 0 0 0 0 

536

2 

5150

00 

Нематеријална 

имовина  
1,200 1,134 0 0 1,134 0 0 0 

536

4 

5200

00 

Залихе (5365 + 5367 

+ 5371) 
35 15 0 0 15 0 0 0 

536

5 

5210

00 
Робне резерве  0 0 0 0 0 0 0 0 

536
7 

5220
00 

Залихе производње 0 0 0 0 0 0 0 0 

537
1 

5230
00 

Залихе робе за даљу 
продају  

35 15 0 0 15 0 0 0 

537

3 

5300

00 

Драгоцености 

(5374) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

537
4 

5310
00 

Драгоцености 0 0 0 0 0 0 0 0 

537

6 

5400

00 

Природна имовина 

(5377 + 5379 + 5381) 
14,069 10,189 0 0 0 0 0 10,189 

537
7 

5410
00 

Земљиште  14,069 10,189 0 0 0 0 0 10,189 

537
9 

5420
00 

Рудна богатства  0 0 0 0 0 0 0 0 

538
1 

5430
00 

Шуме и воде  0 0 0 0 0 0 0 0 

538

4 

5500

00 

Нефинансијска 

имовина која се 

финансира из 

средстава за 

реализацију 

националног 

инвестиционог 

плана (5385) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

538

5 

5510

00 

Нефинансијска 

имовина која се 

финансира из 

средстава за 

реализацију 

националног 

инвестиционог 

плана  

0 0 0 0 0 0 0 0 

538

7 

6000

00 

Издаци за отплату 

главнице и 

набавку 

финансијске 

имовине (5388 + 

5413) 

24,822 24,822 0 0 24,822 0 0 0 

538

8 

6100

00 

Отплата главнице  

(5389 + 5399 + 5407 

+ 5409 + 5411) 

24,822 24,822 0 0 24,822 0 0 0 

538
9 

6110
00 

Отплата главнице 
домаћим 
кредиторима  

24,822 24,822 0 0 24,822 0 0 0 

539

9 

6120

00 

Отплата главнице 

страним 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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кредиторима 

540
7 

6130
00 

Отплата главнице 
по  
гаранцијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

540
9 

6140
00 

Отплата главнице за  
финансијски лизинг  

0 0 0 0 0 0 0 0 

541
1 

6150
00 

Отплата гаранција 

по комерцијалним 
трансакцијама  

0 0 0 0 0 0 0 0 

541
3 

6200

00 

Набавка 

финансијске 

имовине  

(5414 + 5424 + 5433) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

541
4 

6210
00 

Набавка домаће 

финансијске 
имовине 

0 0 0 0 0 0 0 0 

542
4 

6220
00 

Набавка стране 
финансијске 
имовине  

0 0 0 0 0 0 0 0 

543
3 

6230
00 

Набавка 

финансијске 
имовине  
која се финансира 
из средстава за 
реализацију 
националног 
инвестиционог 
плана  

0 0 0 0 0 0 0 0 

543
5 

  

Укупни расходи и 

издаци (5172 + 

5387) 

1,276,4

92 
861,526 0 0 611,905 9,128 19,451 

221,04

2 

  III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА 

  

Оз
нак
а 

О

П 

Број 

конт

а 

Опис 

Плани

рани 

приход

и и 

прима

ња / 

расход

и и 

издаци 

Остварени приходи и примања / расходи и издаци 

Укупно  

(од 6 до 

11) 

Из буџета 
Из 

донациј

а и 

помоћи 

Из  

остал

их 

извора 

Републи

ке 

Аутоном

не 

покрајин

е 

Општи

не / 

града 

ООС

О 

   

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

543

6 
  

Текући приходи и 

примања од 

продаје 

нефинансијске 

имовине (5001) 

903,592 791,509 0 0 744,114 9,128 21,319 16,948 

543

7 
  

Текући расходи и 

издаци за 

нефинансијску 

имовину (5172) 

1,251,6

70 
836,704 0 0 587,083 9,128 19,451 

221,04

2 

543
8 

  

Вишак прихода и 
примања – буџетски 
суфицит  
(5436 – 5437) > 0 

0 0 0 0 157,031 0 1,868 0 

543
9 

  

Мањак прихода и 

примања – буџетски 
дефицит  
(5437 – 5436) > 0 

348,078 45,195 0 0 0 0 0 
204,09

4 

544 9000 Примања од 0 181 0 0 181 0 0 0 
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0 00 задуживања и 

продаје 

финансијске 

имовине (5131) 

544

1 

6000

00 

Издаци за отплату 

главнице и 

набавку 

финансијске 

имовине (5387) 

24,822 24,822 0 0 24,822 0 0 0 

544

2 
  

Вишак примања 

(5440 – 5441) > 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

544

3 
  

Мањак примања 

(5441 – 5440) > 0 
24,822 24,641 0 0 24,641 0 0 0 

544

4 
  

Вишак новчаних 

прилива  

(5171 - 5435) > 0 

0 0 0 0 132,390 0 1,868 0 

544

5 
  

Мањак новчаних 

прилива  

(5435 - 5171) > 0 

372,900 69,836 0 0 0 0 0 
204,09

4 

 

У наставку се даје приказ структуре планираних прихода и примања и расхода и издатака из осталих извора 

(колона 11 из извештаја о извршењу буџета у периоду 01.01.2019.-31.12.2019. године) : 

 

О
зн

ак
а 

О
П

 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

плани-

раних 

прихода и 

примања 

Износ остварених прихода и примања из осталих извора (колона 11 Обрасца 5. 

  

Укупно 

(од 6 до 

12) 

07 извор 

09 извор  10 извор  13 извор  14 извор  16 извор  

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

5001   

Текући приходи и 

примања од продаје 

нефинансијске 

имовине (5002 + 

5106) 

18,221 16,948 14,753 1,668 0 0 0 

527 

5002 700000 

Текући приходи 

16,395 15,280 14,753 0 0 0 0 

527 

(5003 + 5047 + 5057 

+ 5069 + 5094 + 5099 

+ 5103) 

5003 710000 

Порези (5004 + 5008 

+ 5010 + 5017 + 5023 

+ 5030 + 5033 + 

5040) 

0 0 0 0 0 0 0 

  

5004 711000 

Порез на доходак, 

добит и капиталне 

добитке 

0 0 0   0 0 0 

  

5008 712000 Порез на фонд зарада  0 0 0   0 0 0   

5010 713000 Порез на имовину  0 0 0   0 0 0   

5017 714000 
Порез на добра и 

услуге  
0 0 0   0 0 0 

  

5023 715000 

Порез на 

међународну 

трговину и 

трансакције  

0 0 0   0 0 0 

  

5030 716000 Други порези 0 0 0   0 0 0   

5033 717000 Акцизе  0 0 0 0 0 0 0   
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5040 719000 

Једнократни порез на 

екстра профит и 

екстра имовину 

стечену коришћењем 

посебних погодности  

0 0 0 0 0 0 0 

  

5047 720000 

Социјални 

доприноси (5048 + 

5053) 

0 0 0 0 0 0 0 

  

5048 721000 
Доприноси за 

социјално осигурање  
0 0 0 0 0 0 0 

  

5053 722000 
Остали социјални 

доприноси  
0 0 0 0 0 0 0 

  

5057 730000 

Донације, помоћи и 

трансфери (5058 + 

5061 + 5066) 

15,645 14,753 14,753 0 0 0 0 

0 

5058 731000 
Донације од 

иностраних држава  
0 0 0 0 0 0 0 

  

5061 732000 

Донације и помоћи 

од међународних 

организација  

0 0 0 0 0 0 0 

  

5066 733000 
Трансфери од других 

нивоа власти ) 
15,645 14,753 14,753   0 0 0 

  

5069 740000 

Други приходи 

(5070 + 5077 + 5082 

+ 5089 + 5092) 

750 527 0 0 0 0 0 

527 

5070 741000 Приходи од имовине 0 0 0 0 0 0 0   

5077 742000 
Приходи од продаје 

добара и услуга 
750 527 0 0 0 0 0 

527 

5082 743000 

Новчане казне и 

одузета имовинска 
корист 

0 0 0 0 0 0 0 

  

5089 744000 

Добровољни 

трансфери од 

физичких и правних 
лица  

0 0 0 0 0 0 0 

  

5092 745000 
Мешовити и 
неодређени приходи  

0 0 0 0 0 0 0 
  

5094 770000 

Меморандумске 

ставке за 

рефундацију 

расхода  

0 0 0 0 0 0 0 

0 

5095 771000 

Меморандумске 

ставке за 

рефундацију расхода  

0 0 0 0 0 0 0 

  

5097 772000 

Меморандумске 

ставке за 

рефундацију расхода 

из претходне године 

0 0 0 0 0 0 0 

  

5099 780000 

Трансфери између 

буџетских 

корисника на истом 

нивоу  

0 0 0 0 0 0 0 

  

5100 781000 

Трансфери између 

буџетских корисника 

на истом нивоу  

0 0 0 0 0 0 0 

  

5103 790000 
Приходи из буџета 

(5104) 
0 0 0 0 0 0 0 

0 

5104 791000 Приходи из буџета  0 0 0 0 0 0 0   

5106 800000 

Примања од 

продаје 

нефинансијске 

имовине (5107 + 

5114 + 5121 + 5124) 

1,826 1,668 0 1,668 0 0 0 

0 

5107 810000 

Примања од 

продаје основних 

средстава (5108 + 

5110 + 5112) 

995 843 0 843 0 0 0 

0 
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5108 811000 
Примања од продаје 

непокретности  
830 678 0 678 0 0 0 

  

5110 812000 
Примања од продаје 

покретне имовине  
165 165 0 165 0 0 0 

  

5112 813000 

Примања од продаје 

осталих основних 

средстава  

0 0 0 0 0 0 0 

  

5114 820000 

Примања од 

продаје залиха (5115 

+ 5117 + 5119) 

50 44 0 44 0 0 0 

0 

5115 821000 
Примања од продаје 

робних резерви  
0 0 0 0 0 0 0 

  

5117 822000 
Примања од продаје 

залиха производње  
15 14 0 14 0 0 0 

  

5119 823000 
Примања од продаје 

робе за даљу продају 
35 30 0 30 0 0 0 

  

5121 830000 

Примања од 

продаје 

драгоцености 

0 0 0 0 0 0 0 

  

5122 831000 

Примања од 

продаје 

драгоцености  

0 0 0 0 0 0 0 

  

5124 840000 

Примања од 

продаје природне 

имовине (5125 + 

5127 + 5129) 

781 781 0 781 0 0 0 

0 

5125 841000 
Примања од продаје 

земљишта  
781 781 0 781 0 0   

  

5127 842000 
Примања од продаје 
подземних блага  

0 0 0 0 0 0 0 
  

5129 843000 
Примања од продаје 
шума и вода 5130 

0 0 0 0 0 0 0 
  

5131 900000 

Примања од 

задуживања и 

продаје 

финансијске 

имовине (5132 + 

5151) 

0 0 0 0 0 0 0 

  

5132 910000 

Примања од 

задуживања (5133 + 

5143) 

0 0 0   0 0 0 

  

5133 911000 
Примања од домаћих 

задуживања 
0 0 0 0 0 0 0 

  

5143 912000 
Примања од 
иностраног 

задуживања 

0 0 0   0 0 0 

  

5151 920000 

Примања од 

продаје 

финансијске 

имовине (5152 + 

5162) 

0 0 0 0 0 0 0 

  

5152 921000 

Примања од продаје 

домаће финансијске 

имовине  

0 0 0 0 0 0 0 

  

5162 922000 

Примања од продаје 

стране финансијске 

имовине  

0 0 0 0 0 0 0 

  

5171   

Укупни приходи и 

примања (5001 + 

5131) 

18,221 16,948 14,753 1,668 0 0 0 

527 
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II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

  

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

одобрен-   

их 

апропри-

јација 

Износ извршених расхода и издатака 

Укупно 

(од 6 до 

12) 

07 извор 

09 извор  10 извор  13 извор  14 извор  16 извор  

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11   

5172   

Текући расходи и 

издаци за 

нефинансијске 

имовине (5173 + 

5341) 

390,285 221,042 7,599 1,668 0 210,153 1,095 

527 

5173 400000 

Текући расходи 

(5174 + 5196 + 5241 

+ 5256 + 5280 + 5293 

+ 5309 + 5324) 

146,381 106,614 7,062 1,668 0 97,357 0 

527 

5174 410000 

Расходи за 

запослене (5175 + 

5177 + 5181 + 5183 + 

5188 + 5190 + 5192 + 

5194) 

465 364 364 0 0 0 0 

0 

5175 411000 

Плате, додаци и 

накнаде запослених 

(зараде) 

  0 0 0 0 0 0 

  

5177 412000 
Социјални 
доприноси на терет 

послодавца  

  0 0 0 0 0 0 

  

5181 413000 Накнаде у натури 365 364 364 0 0 0 0 0 

5183 414000 
Социјална давања 

запосленима  
  0 0 0 0 0 0 

  

5188 415000 
Накнада трошкова за 

запослене-5189 
100 0 0 0 0 0 0 

  

5190 416000 

Награде запосленима 

и остали посебни 

расходи  

  0 0 0 0 0 0 

  

5192 417000 Посланички додатак  0 0 0 0 0 0 0   

5194 418000 Судијски додатак  0 0 0 0 0 0 0   

5196 420000 

Коришћење услуга 

и роба (5197 + 5205 

+ 5211 + 5220 + 5228 

+ 5231) 

109,525 82,346 6,263 1,668 0 73,888 0 

527 

5197 421000 Стални трошкови 60,651 47,920 1,461 1,638 0 44,821     

5205 422000 Трошкови путовања  733 522 302   0 220     

5211 423000 Услуге по уговору  10,076 4,295 1,331   0 2,437   527 

5220 424000 
Специјализоване 

услуге  
23,420 19,140 80   0 19,060   

  

5228 425000 
Текуће поправке и 

одржавање  
7,714 4,151 375   0 3,776   

  

5231 426000 Материјал  6,931 6,318 2,714 30 0 3,574     

5241 430000 

Амортизација и 

употреба средстава 

за рад (5242 + 5246 + 

5248 + 5250 + 5254) 

0 0 0 0 0 0 0 

  

5242 431000 
Амортизација 

некретнина и опреме  
0 0 0 0 0 0 0 

  

5246 432000 
Амортизација 

култивисане имовине  
0 0 0 0 0 0 0 

  

5248 433000 
Употреба 

драгоцености  
0 0 0 0 0 0 0 

  

5250 434000 
Употреба природне 

имовине  
0 0 0 0 0 0 0 
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5254 435000 

Амортизација 

нематеријалне 

имовине  

0 0 0 0 0 0 0 

  

5256 440000 

Отплата камата и 

пратећи трошкови 

задуживања (5257 + 

5267 + 5274 + 5276) 

0 0 0 0 0 0 0 

0 

5257 441000 
Отплате домаћих 

камата 
  0 0 0 0 0 0 

  

5267 442000 
Отплата страних 

камата  
0 0 0 0 0 0 0 

  

5274 443000 
Отплата камата по 

гаранцијама  
0 0 0 0 0 0 0 

  

5276 444000 
Пратећи трошкови 

задуживања 
0 0 0 0 0 0 0 

  

5280 450000 
Субвенције  (5281 + 

5284 + 5287 + 5290) 
2,986 2,843 0 0 0 2,843   

  

5281 451000 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

институцијама 

организацијама 

2,986 2,843 0 0 0 2,843   

  

5284 452000 

Субвенције 

приватним 

финансијским 

институцијама 

0 0 0 0 0 0 0 

  

5287 453000 

Субвенције јавним 

финансијским 

институцијама  

0 0 0 0 0 0 0 

  

5288 453100 

Текуће субвенције 

јавним финансијским 
институцијама 

0 0 0 0 0 0 0 
  

5289 453200 

Капиталне 

субвенције јавним 

финансијским 

институцијама 

0 0 0 0 0 0 0 

  

5290 454000 

Субвенције 

приватним 

предузећима   

0 0 0 0 0 0 0 

  

5293 460000 

Донације, дотације 

и трансфери (5294 + 

5297 + 5300 + 5303 + 

5306) 

348 348 0 0 0 348 0 

0 

5294 461000 
Донације страним 

владама 
0 0 0 0 0 0 0 

  

5297 462000 

Дотације 

међународним 

организацијама  

0 0 0 0 0 0 0 

  

5300 463000 
Трансфери осталим 

нивоима власти  
348 348 0 0 0 348 0 

  

5303 464000 

Дотације 

организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања  

0 0 0 0 0 0 0 

  

5306 465000 
Остале дотације и 

трансфери  
0 0 0 0 0 0 0 

  

5309 470000 

Социјално 

осигурање и 

социјална заштита 

(5310 + 5314) 

16,265 7,133 435 0 0 6,698 0 

0 
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5310 471000 

Права из социјалног 

осигурања 

(организације 

обавезног социјалног 

осигурања)  

0 0 0 0 0 0 0 

  

5314 472000 
Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
16,265 7,133 435 0 0 6,698 0 

  

5324 480000 

Остали расходи 

(5325 + 5328 + 5332 

+ 5334 + 5337 + 

5339) 

16,792 13,580 0 0 0 13,580 0 

  

5325 481000 
Дотације невладиним 

организацијама 
300 0 0 0 0 0 0 

  

5328 482000 

Порези, обавезне 

таксе, казне, пенали 

и камате 

165 0 0 0 0 0 0 

  

5332 483000 

Новчане казне и 

пенали по решењу 

судова 

0 0 0 0 0 0 0 

  

5334 484000 

Накнада штете за 

повреде или штету 

насталу услед 

елементарних 

непогода или других 

природних узрока  

0 0 0 0 0 0 0 

  

5337 485000 

Накнада штете за 

повреде или штету 

насталу услед 

елементарних 

непогода или других 

природних узрока  

органа  

16,327 13,580 0 0 0 13,580 0 

  

5339 489000 

Расходи који се 

финансирају из 

средстава за 

реализацију 

националног 

инвестиционог плана 

0 0 0 0 0 0 0 

  

5341 500000 

Издаци за 

нефинансијску 

имовину (5342 + 

5364 + 5373 + 5376 + 

5384) 

243,904 114,428 537 0 0 112,796 1,095 

0 

5342 510000 

Основна средства 

(5343 + 5348 + 5358 

+ 5360 + 5362) 

231,601 104,239 537 0 0 102,607 1,095 

0 

5343 511000 

Зграде и 

грађевински 

објекти  

227,257 103,604 0 0 0 102,509 1,095 

  

5348 512000 Машине и опрема  3,712 635 537 0 0 98 0   

5358 513000 
Остале некретнине 

и опрема 
0 0 0 0 0 0 0 

  

5360 514000 
Култивисана 

имовина  
632 0 0 0 0 0 0 

  

5362 515000 
Нематеријална 

имовина  
0 0 0 0 0 0 0 

  

5364 520000 
Залихе (5365 + 5367 

+ 5371) 
0 0 0 0 0 0 0 

  

5365 521000 Робне резерве  0 0 0 0 0 0 0   

5367 522000 Залихе производње 0 0 0 0 0 0 0   

5371 523000 
Залихе робе за даљу 

продају  
0 0 0 0 0 0 0 

  

5373 530000 Драгоцености (5374) 0 0 0 0 0 0 0   

5374 531000 Драгоцености 0 0 0 0 0 0 0   

5376 540000 
Природна имовина 

(5377 + 5379 + 5381) 
12,303 10,189 0 0 0 10,189 0 

  

5377 541000 Земљиште  12,303 10,189 0 0 0 10,189 0   

5379 542000 Рудна богатства  0 0 0 0 0 0 0   
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5381 543000 Шуме и воде  0 0 0 0 0 0 0   

5384 550000 

Нефинансијска 

имовина која се 

финансира из 

средстава за 

реализацију 

националног 

инвестиционог 

плана (5385) 

0 0 0 0 0 0 0 

  

5385 551000 

Нефинансијска 

имовина која се 

финансира из 

средстава за 

реализацију 

националног 

инвестиционог 

плана  

0 0 0 0 0 0 0 

  

5387 600000 

Издаци за отплату 

главнице и набавку 

финансијске 

имовине (5388 + 

5413) 

0 0 0 0 0 0 0 

  

5388 610000 

Отплата 

главнице(5389 + 

5399 + 5407 + 5409 + 

5411) 

0 0 0 0 0 0 0 

0 

5389 611000 

Отплата главнице 

домаћим 

кредиторима  

0 0 0 0 0 0 0 

  

5399 612000 

Отплата главнице 

страним 

кредиторима 

0 0 0 0 0 0 0 

  

5407 613000 
Отплата главнице по 

гаранцијама  
0 0 0 0 0 0 0 

  

5409 614000 
Отплата главнице за 

финансијски лизинг  
0 0 0 0 0 0 0 

  

5411 615000 

Отплата гаранција по 

комерцијалним 

трансакцијама  

0 0 0 0 0 0 0 

  

5413 620000 

Набавка 

финансијске 

имовине (5414 + 

5424 + 5433) 

0 0 0 0 0 0 0 

  

5414 621000 
Набавка домаће 

финансијске имовине 
0 0 0 0 0 0 0 

  

5424 622000 
Набавка стране 

финансијске имовине  
0 0 0 0 0 0 0 

  

5433 623000 

Набавка финансијске 

имовине која се 

финансира из 

средстава за 

реализацију 

националног 
инвестиционог плана  

0 0 0 0 0 0 0 

  

5435   
Укупни расходи и 

издаци (5172 + 5387) 
390,285 221,042 7,599 1,668 0 210,153 1,095 

527 

  

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА 

  

Ознака Број 

Опис 

Планирани 

приходи и 

примања / 

расходи и 

издаци 

Остварени приходи и примања / расходи и издаци11 

ОП конта 

Укупно 

(од 6 до 

12) 

07 извор 

09 извор  10 извор  13 извор  14 извор  16 извор  

    

    

    

    

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 



30.09.2020.                             СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ           Број   15 

 

38 
 

5436   

Текући приходи и 

примања од продаје 

нефинансијске 

имовине (5001) 

18,221 16,948 14,753 1,668 0 0 0 

527 

5437   

Текући расходи и 

издаци за 

нефинансијску 

имовину (5172) 

390,285 221,042 7,599 1,668 0 210,153 1,095 

527 

5438   

Вишак прихода и 

примања – буџетски 

суфицит(5436 – 

5437) > 0 

0 7,154 7,154 0 0   0 

  

5439   

Мањак прихода и 

примања – буџетски 

дефицит (5437 – 

5436) > 0 

372,064 211,248 0 0 0 210,153 1,095 

  

5440 900000 

Примања од 

задуживања и 

продаје 

финансијске 

имовине (5131) 

0 0 0 0 0 0 0 

  

5441 600000 

Издаци за отплату 

главнице и набавку 

финансијске 

имовине (5387) 

0 0 0 0 0 0 0 

  

5442   
Вишак примања 

(5440 – 5441) > 0 
0 0 0 0 0 0 0 

  

5443   
Мањак примања 

(5441 – 5440) > 0 
0 0 0 0 0 0 0 

  

5444   

Вишак новчаних 

прилива (5171 - 

5435) > 0 

  7154 7,154 0 0     

0 

5445   

Мањак новчаних 

прилива (5435 - 

5171) > 0 

372,064 204,094 0 0 0 210,153 1,095 

  

 
Члан 7. 

 

 Остварени вишак прихода и примања – суфицит економска класификација 321121 (консолидовани) из 

члана 3. ове Одлуке износи  142.540.466,82 динара и састоји се од:   

 

1) дела вишка прихода и примања – суфицита који је наменски опредељен за наредну годину и који ће 

директни и индиректни корисници користити у складу са Одлуком о буџету у износу од 91.346.024,43 

динара и то: 

 

 - средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије за помоћ избеглицама 

кроз доделу средстава за доходовне активности у износу од 1.260.000,00 динара; 
 - средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије за помоћ интерно 

расељеним лицима за куповину сеоске куће са окућницом или непокретности за становање и додатна помоћ 

у грађевинском материјалу и/или опреми у износу од 2.520.000,00 динара;  

 - средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије за решавање 

стамбених потреба избеглица доделом пакета и грађевинског материјала у износу од 2.475.000,00 динара;  

 - средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије за помоћ за 

доходовне актривности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица 

у износу од 900.000,00 динара; 

 - средства добијена на основу Уговора о финансирању завршетка комплекса спортстог центра- 

затвореног базена у Лајковцу од ЈП „Електропривреда Србије“, Београд – Огранак РБ Колубара, Лазаревац у 

износу од 3.080.668,80 динара.  

 -  средства добијена од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за 
реализацију пројекта СШ „17. септембар“, Лајковац „Кутак за заједнички тренутак“, као део пројекта 
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„Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у РС-МАДАД 

2“, у износу од 94.972,20 динара-  за повраћај Министарству просвете, науке и технолошког развоја. 

 - приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје у износу од 3.549.207,06 динара; 

 - средства од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта у износу од 173.195,40 динара;   

 - средства од накнаде за заштиту и унапређење животне средине у износу од 16.737.016,91 динара - за 

финансирање Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине износ 393.659,61 

динара а износ од 16.343.357,30 динара за повраћај аконтативне уплате по жалби ЈП ЕПС огранак Колубара 

Лазаревац код Министарства финансија РС.  

 - средства од накнаде за коришћење минералних сировина у износу од 60.555.964.06 динара - за 

финансирање Програма за унапређење услова живота локалне заједнице; 
  

 2)   нераспоређеног дела вишка прихода и примања – суфицита за пренос у наредну годину, који ће 

бити распоређен Одлуком о ребалансу буџета општине Лајковац за 2019. годину у износу од 51.194.442,39 

динара и то: 

  - вишка општих прихода буџета у износу од 47.069.287,02 динара;  

  - вишка прихода и примања остварених продајом услуга индиректних корисника буџета 

Општине, у износу од 4.119.806,62 динара а који се састоји од: 

  - дела вишка прихода остварених продајом услуга ПУ „Лептирић“ у износу од 2.751.993,19 

динара који се распоређује ПУ Лептирић ребалансом буџета; 

  - дела вишка прихода и примања остварених продајом услуга Градске библиотеке „Лајковац“ у 

износу од 3.290,43 динара - распоређује се ребалансом као општи приход буџета; 
  - дела вишка прихода остварених продајом услуга Културног центра „Хаџи Рувим“, Лајковац у 

износу од 48.273,00 динара - распоређује се ребалансом као општи приход буџета; 

  - дела вишка прихода и примања остварених продајом услуга ЈУ „Установа за спорт и 

омладину“ у износу од 1.316.250,00 динара – распоређује се ребалансом као општи приход буџета; 

  - суфицит индиректних корисника - Месних заједница у износу од 5.348,75 динара - пренета 

неутрошена средства Месних заједница у 2019. години која нису враћена у буџет 31.12.2019. године –за 

уплату на рачун буџета као општи приход. 
                                                                       

Члан 8. 

 

 Пренета неутрошена средства из ранијих година за посебне намене (из 2018. године) економска 

класификација 311712 износе 122.962.336,94 динара и састоје се од:  

 - наменски опредељена а неутрошена средства додељена Општинској управи на име помоћи 

социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица и помоћи за набавку огрева социјално 

угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица у износу од 0,12 динара распоредити као општи 

приход буџета; 

 - средства Општинске управе добијена од Комесаријата за избеглице намењена економском 

оснаживању интерно расељених лица која живе на територији општине, кроз доходовне активности у износу 

од 540.000,00 динара; 
 - средства Општинске управе добијена од Комесаријата за избеглице на име куповине сеоских кућа са 

окућницом за интерно расељена лица и доделу пакета грађевинског материјала који иде уз откупљену кућу – 

ГРАНТ пројекат у износу од 196.425,00 динара, од чега је 16.425,00 динара за повраћај Комесаијату; 

 - средства Општинске управе добијена од Комесаријата за избеглице на име стварања и побољшања 

услова становања породица интерно расељених лица и породица избеглица на територији општине 

куповином грађевинског материјала у износу од 1.665.000,00 динара;  

 - средства Општинске управе добијена од Комесаријата за избеглице на име помоћи за побољшање 

услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини 

сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или 

адаптацију предметне сеоске куће са окућницом у износу од 197.731,80 динара, од чега је 17.731,80 динара за 

повраћај Комесаријату. 
  - средства добијена од Комесаријата за избеглице за набавку и доделу робе и материјала за 

покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој 

области за интерно расељена лица, док су у расељеништву у износу од 540.000,00 динара; 

 - средства добијена од Комесаријата за избеглице за побољшање услова становања породица 

избеглица кроз доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са 
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окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из 

средстава буџета Републике Србије у износу од 540.000,00 динара; 

 - средства за Програм расподеле средстава од накнада за коришћење шума и шумског земљишта у 

износу од 748.065,22 динара; 

 - средства за финансирање Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине - средства од накнаде за заштиту и унапређење животне средине у износу од 24.486.275,98 динара; 

 - средства за финансирање Програма за унапређење услова живота локалне заједнице -  средства од 

накнаде за коришћење минералних сировина у износу од 92.903.692,04 динара; 

 - средства од самодоприноса месне заједнице Доњи Лајковац у износу од  98.900,44 динара; 

 - приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје у износу од 1.046.246,34 динара. 
 Пренета неутрошена средства за посебне намене (из става 1. овог члана) биће распоређена Одлуком о 

ребалансу буџета општине Лајковац за 2020. годину. 

 

Члан 9. 

 

 Примања од продаје финансијске имовине на економској класификацији 311511 у износу од 

181.106,30 динара биће распоређена Одлуком о ребалансу буџета за 2020. годину по посебном Програму 

коришћења средстава остварених продајом имовине у поступку приватизације. 

 

Члан 10. 

   
 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 41.531.350,79 динара (вишак прихода из 

2019. године) економска класификација 321311 биће распоређен Одлуком о ребалансу буџета општине 

Лајковац за 2020. годину.  

 

Члан 11. 

 

Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске 

имовине општине Лајковац на дан 31.12.2019. године утврђен је у следећим износима: 

 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ И УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ЛАЈКОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ 

     
        

 у динарима  

    Опис 

Економска 

класификациј

а 

План за 2019. 

годину 

  

Буџетска 

средства 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупна 

средства      

(4+5) 

разлика% 

1 2 3 4 5 6 7 
(6х100:3) 

I  УКУПНА 

СРЕДСТВА (II+III) 
3+7+8+9 

1,280,700,963.7

2 

744,294,937.4

8 

424,504,399.0

5 

1,168,799,336.5

3 
91.26 

II УКУПНА 

ПРИМАЊА (1+2+3) 
7+8+9 903,591,876.28 

744,294,937.4

8 
47,395,311.61 791,690,249.09 87.62 

 1. Текући приходи 7 901,765,425.28 
744,113,831.1

8 
45,726,900.14 789,840,731.32 87.59 

    1.1. од којих су камате                                      7411 10,200,000.00 9,713,165.99 0.00 9,713,165.99 95.23 

 2. Примања од продаје 
нефинансијске имовине  

8 1,826,451.00 0.00 1,668,411.47 1,668,411.47 91.35 

 3. Примања од 
задуживања и  продаје 
финансијске имовине          

9 0.00 181,106.30 0.00 181,106.30 - 

    3.1. примања од 
продаје финансијске 

имовине 

92 0.00 181,106.30 0.00 181,106.30 - 

III  ПРЕНЕТА 

СРЕДСТВА 
3 377,109,087.44 0.00 

377,109,087.4
4 

377,109,087.44 100.00 

IV  УКУПНИ ИЗДАЦИ 4+5+6 1,280,700,963.7 611,904,005.3 249,621,860.9 861,525,866.32 67.27 
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(4+5+6) 2 6 6 

4. Текући расходи 4 825,990,333.61 
572,763,648.8

5 
121,684,255.1

6 
694,447,904.01 84.07 

4.1. од чега отплата 
камата 

44 9,614,310.00 9,580,864.63 0.00 9,580,864.63 99.65 

5. Издаци за 
нефинансијску имовину  

5 429,888,980.11 14,318,750.77 
127,937,605.8

0 
142,256,356.57 33.09 

 6. Издаци за отплату 
главнице и набавку 
финансијске имовине 

6 24,821,650.00 24,821,605.74 0.00 24,821,605.74 100.00 

   6.1.Набавка 
финансијске имовине 

62 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

V УКУПНА 

СРЕДСТВА минус 

УКУПНИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ (I-IV) 

(3+7+8+9)-
(4+5+6) 

- 
132,390,932.1

2 
174,882,538.0

9 
307,273,470.21 - 

VI  БУЏЕТСКИ 

ДЕФИЦИТ-

СУФИЦИТ (1+2)-(4+5) 

(7+8)-(4+5) -352,287,437.44 
157,031,431.5

6 
-202,226,549.35 -45,195,117.79 12.83 

VII УКУПНИ 

ФИСКАЛНИ 

СУФИЦИТ/ДЕФИЦИ

Т   

(VI +(3.1-6.1)) 

(7+8)-
(4+5)+(92-62) 

-352,287,437.44 
157,212,537.8

6 
-202,226,549.35 -45,014,011.49 12.78 

                                                                                                                  

               Буџетски дефицит као разлика између укупних текућих прихода и примања остварених по основу 

продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине 

утврђен је у износу од 45.195.117,79 динара. 

               Укупан фискални дефицит је буџетски дефицит, коригован за нето разлику између примања од 

продаје финансијске имовине и одлива по основу набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од 

45.014.011,49 динара. 

 
Члан 12. 

 

Утврђује се рачун финансирања општине Лајковац за 2019. годину у износу од 352.468.588,00 у хиљадама динара, и 

то: 

 

Редни 

број 
Назив 

План за 

2019.годину 

Остварење у 

2019.години 

Разлика у 

% 

 1 2 3 4 5 
 

I Примања од задуживања 0.00 0.00 0.00% 
 

II 
Примања од продаје финансијске 

имовине 
0.00 181,106.30 

0.00% 

 

III 
Неутрошена средства из претходних 

година 
377,109,087.44 377,109,087.44 

100.00% 

 

IV Укупно (I+II+III) 377,109,087.44 377,290,193.74 100.05% 
 

V Издаци за отплату главнице дуга 24,821,650.00 24,821,605.74 100.00% 
 

VI Нето  финансирање -352,287,437.44 -352,468,588.00 100.05% 
 

 

   
Члан 13. 

 

Утврђује се стање јавног дуга општине Лајковац, према параметрима важећим на дан 31.12.2019. године, у 

износу од 185.672.841,13 динара (1.578.947,36 ЕУР по средњем курсу од 117,5928 динара) и то: 
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 1. Директне обавезе - унутрашњи дуг 

___________________________________________________________________________________________________

_________ 

Р.б. Назив дуга                                            Услови                 Стање дуга         Стање дуга                                                                                            

            у EUR      у RSD    

1.1 Addiko bank а.д. Београд                                                   1.578.947,36       185.672.841,13 

Изградња затвореног базена 

Први датум отплате главнице                  20.07.2017. 

Последњи датум отплате главнице         20.04.2027. 
Рата главнице за 2019.год.                   52.631,58 EUR                 

Каматна стопа                                         3M EURIBOR 

                                                                       +5,15% 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Члан 14. 

 

 Укупно планирани и извршени капитални издаци за 2019. годину и планирани капитални издаци за 2020. и 2020. 

годину износе:  

у динарима 

 

Опис 

Реализовани 

трошкови 

закључно са 

31.12.2018. 

године 

2019 План 
2019 

Реализација  

Укупна 

реализација 

пројекта до 

31.12.2019. 

године 

2020 2021 

Програм   1101   СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ 

И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ   
          

0003 Уређење трга Железничарa 
240,000.00 

0.00 0.00 240,000.00   
15,200,000.0

0 

0003 Санацијa клизишта у Пепељевцу  133,560.00 133,560.00 133,560.00 267,120.00 7,000,000.00   

0023 
Уређење простора испред зграде 

општине Лајковац 2,005,778.40 
13,304,072.14 13,285,015.50 15,290,793.90     

0024 
Изградња градског трга са елементима 

парковског уређења 294,000.00 
7,014,806.00 1,713,408.00 2,007,408.00     

Укупно за програм:   1101   СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

2,673,338.40 20,452,438.14 15,131,983.50 17,805,321.90 7,000,000.00 
15,200,000.0

0 

        Програм   1102   КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ   
          

0006 Санација капеле у Јабучју   921,339.12 801,339.12 801,339.12     

0006 Изградња капеле у Пепељевцу   300,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00   

0008 Изградња подстанице у Ћелијама   300,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00   

0008 Изградња подстанице у Извиђачкој    300,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00   

0008 Изградња водовода у Марковој Цркви   400,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00   

0008 
Примарни довод воде од амбуланте до 

школе у Врачевићу 
36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 1,200,000.00   

0008 Изградња водоводне мреже у Степању   312,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00   

0008 

Израда техничке документације за 

изградњу цевовода Ратковац-Врачевић 

и резервоара у Врачевићу 

  1,464,000.00 0.00 0.00     

0008 
Усаглашавање техничке  

документације (ГП ВДС Лајковац) 
  1,419,840.00 0.00 0.00     

0008 Студије изводљивости   0.00   0.00     

0008 

Радови на прикључку на постојећу 

водоводну  

инсталацију на Извиђачку улицу 

  2,250,420.36 1,744,258.20 1,744,258.20     

0008 

Израда техничке документације у 

циљу опремања бунара у Горњем 

крају Јабучја (постројење за 

пречишћавање пијаће воде, резервоар 

и хидростанице са прикључком на 

дистрибутивну мрежу 

  770,028.00 0.00 0.00     

0105 Повезивање постојећег цевовода 10,122,434.6 2,567,600.00 0.00 10,122,434.66     
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Словац-Ратковац са резервоаром 

Оштриковац и са црпном станицом 

Словац  и повезивање локалног 

цевовода у Ратковцу на затварачницу 

ПК Оштриковац 

6 

0106 
Изградња водоводне мреже 

Пепељевац-Стрмово-Придворица 
473,100.00 11,472,780.00 8,633,783.59 9,106,883.59     

0107 

Водоснабдевање дела општине 

Лајковац - изградња водоводне мреже 

у Јабучју 

1,440,000.00 87,529,279.88 11,209,955.52 12,649,955.52     

0108 Изградња затворене градске пијаце 588,000.00 16,508,825.37 16,507,218.97 17,095,218.97     

0111 

Реконструкција и санација водоводне 

мреже на територији насељеног места 

Лајковац 

  8,000,000.00 3,567,000.00 3,567,000.00     

Укупно за програм:   1102   КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

12,659,534.6

6 

134,516,112.7

3 
42,463,555.40 55,123,090.06 35,200,000.00 0.00 

        Програм   0401   ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ   
          

0004 
Изградња фекалне црпне станице 

Словац 
  4,228,000.00 528,000.00 528,000.00     

0004 Изградња црпне станице Борверк   4,432,403.96 1,077,515.95 0.00 4,432,403.96     

0004 
Изградња фекалне канализације у 

улици Лајковачка пруга 
120,000.00 2,723,149.20 2,721,387.27 2,841,387.27     

0004 
Наставак изградње фекалне 

канализације у МЗ Рубрибреза 
0.00 338,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00   

0004 
Изградња фекалне црпне станице 

Ћелије 
0.00 372,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00   

0004 

Изградња фекалне канализације-

Железнички мост у Ћелијама ППОВ 

Ћелије 

0.00     0.00 7,300,000.00   

0004 

Изградња фекалне канализације и 

фекалне црпне станице у ул. Петра 

Бојовића 

0.00 384,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00   

0004 

Изградња кишне и фекалне 

канализације у улици Момчила 

Радовановића 

0.00 

0.00 0.00 0.00 

2,500,000.00   

0004 
Изградња фекалне и кишне 

канализације у ул. Балканској 
0.00 

0.00 0.00 0.00 
2,100,000.00   

0004 
Изградња фекалне канализације у 

улици Моравској 
240,000.00 

0.00 0.00 240,000.00 
3,000,000.00   

0004 
Изградња фекалне канализације у 

улици Дринској 
0.00 0.00 0.00 0.00 2,650,000.00   

0004 
Изградња фекалне канализације у 

улици Милована Глишића 
0.00 0.00 0.00 0.00 2,120,000.00   

0004 
Изградња фекалне канализације 

Шеринка-крак Милиновића 
0.00 198,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00   

0004 
Изградња фекалне канализације у 

улици Београдски пут 
0.00 300,000.00 0.00 0.00   4,000,000.00 

0020 
Изградња фекалног колектора у 

Индустријској зони 1 
7,446,350.94 8,429,221.70 0.00 7,446,350.94     

0021 

Изградња постројења за 

пречишћавање отпадних вода у 

насељеном месту Словац 

23,120,698.1

6 
9,219,753.84 1,645,626.56 24,766,324.72     

0023 

Изградња постројења за 

пречишћавање отпадних вода у 

Ћелијама 

86,851,916.0

2 
1,905,200.00 355,200.00 87,207,116.02     

0024 

Улагање у санацију, чишћење и 

уређење водотокова на територији 

општине Лајковац 

8,651,520.48 10,188,928.44 10,188,928.44 18,840,448.92 8,600,000.00   

0026 
Постројење за пречишћавање 

отпадних вода у Боговађи 
86,400.00 321,600.00 0.00 86,400.00 30,821,100.00   

0027 
Изградња мреже фекалне 

канализације Словац 
287,000.00 21,020,620.00 0.00 287,000.00 16,285,000.00 

16,285,000.0

0 

0028 
Изградња фекалне канализације у 

Боговађи 
268,800.00 

0.00 0.00 268,800.00 
20,000,000.00   

Укупно за програм:   0401   ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

131,505,089.

56 
60,705,989.13 15,439,142.27 

146,944,231.8

3 
126,476,100.00 

20,285,000.0

0 

  
   

0.00 
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Програм   0701   ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

            

0002 Изградња улице Војводе Путника 208,000.00 0.00 0.00 208,000.00 15,000,000.00   

0002 
Изградња улице која повезује улицу 

Вука Караџића и Извиђачку улицу 
  752,000.00 0.00 0.00     

0002 
Изградња улице Момчила 

Радовановића 
132,000.00 162,000.00 0.00 132,000.00 5,500,000.00   

0002 Изградња улице Балканске  175,824.00 215,824.00 0.00 175,824.00 12,900,000.00   

0002 
Изградња и реконструкција дела улице 

Димитрија Туцовића  
1,059,876.00 550,690.45 550,690.45 1,610,566.45     

0002 
Изградња новопланираних улица у 

Војном кругу 
  4,000,000.00 97,200.00 97,200.00 25,000,000.00 

16,000,000.0

0 

0002 
Изградња улице 1300 каплара са 

кишном и фекалном канализацијом 
300,000.00 360,000.00 0.00 300,000.00 3,000,000.00   

0002 
Изградња локалног и некатегорисаног 

пута у Врачевићу-Бабовићи 
  700,000.00 0.00 0.00   

20,000,000.0

0 

0065 
Безбедност у саобраћају- Пешачка 

стаза у Рубрибрези 
8,060,142.92 4,862,926.98 4,392,609.00 12,452,751.92     

0068 

Периодично одржавање локалних и  

некатегорисаних  путева на територији 

општине Лајковац са израдом 

техничке документације и надзором 

26,928,424.4

4 
12,070,001.92 12,055,012.82 38,983,437.26     

0069 

Реконструкција локалног  и 

некатегорисаног пута Врачевић-

Протићи 

  15,048,200.00 8,298,389.85 8,298,389.85 14,000,000.00   

0070 Рехабилитација путева  217,200.00 19,369,051.00 0.00 217,200.00 41,800,000.00   

Укупно за програм:   0701   

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

37,081,467.3

6 
58,090,694.35 25,393,902.12 62,475,369.48 117,200,000.00 

36,000,000.0

0 

        Програм   2001   ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
            

0024 
Завршетак спољашњег уређења терена 

Предшколске установе Лептирић 

106,516,815.

87 
9,186,353.98 9,186,319.10 

115,703,134.9

7 
    

Укупно за програм:   2001   

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

106,516,815.

87 
9,186,353.98 9,186,319.10 

115,703,134.9

7 
0,00 0.00 

        Програм   2002   ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 
            

0029 
Изградња школске спортске хале у 

Јабучју 
396,000.00 796,000.00 0.00 396,000.00     

0039 

Адаптација, санација и инвестиционо 

одржавање објекта Основне школе 

Миле Дубљевић у Бајевцу 

528,630.00 1,778,464.00 398,400.00 927,030.00     

0045 
Завршетак радова на ОШ Миле 

Дубљевић – амфитеатар 
267,120.00 4,300,000.00 1,274,220.22 1,541,340.22     

Укупно за програм:   2002   ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
1,191,750.00 6,874,464.00 1,672,620.22 2,864,370.22 0.00 0.00 

        Програм   2003   СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 
            

0023 

Адаптација, санација и инвестиционо 

одржавање објеката Средње школе 

17.септембар Лајковац 

923,370.00 4,606,630.00 576,000.00 1,499,370.00     

Укупно за програм:   2003   СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
923,370.00 4,606,630.00 576,000.00 1,499,370.00 0.00 0.00 

        Програм   1201   РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
            

0023 

Завршни радови на конацима Брена 

Михаиловић и Радић са партерним 

уређењем 

32,199,704.0

5 
700,000.00 0.00 32,199,704.05 13,797,772.87   

Укупно за програм:  1201   РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА  

32,199,704.0

5 
700,000.00 0.00 32,199,704.05 13,797,772.87 0.00 

        Програм   1301   РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 
            

0032 
Изградња затвореног базена 

260,297,043.

21 

123,401,234.5

1 
26,766,889.18 

287,063,932.3

9 
    

0036 
Реконструкција и доградња 

свлачионице ФК Задругар 
  120,000.00 0.00 0.00 3,050,000.00   
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Укупно за програм:   1301   РАЗВОЈ 

СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

260,297,043.

21 

123,521,234.5

1 
26,766,889.18 

287,063,932.3

9 
3,050,000.00 0.00 

        Програм   0602   ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
            

0023 
Изградња сеоске куће у Пепељевцу 

  520,800.00 520,800.00 520,800.00   
18,750,000.0

0 

Укупно за програм:   0602   ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
  520,800.00 520,800.00 520,800.00 

 
18,750,000.0

0 

        Програм   0501   ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ 

            

0021 

Изградња котларнице на биомасу 

школско - спортског - здравственог 

комплекса са надзором 

  0.00 0.00 0.00 300,000.00   

Укупно за програм:   0501   ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ 

  0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 
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  ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 15. 

          

   Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији износе у динарима: 

 
 

ПЛАН ПРИХОДА 

  

Економ. 

класиф. Опис 

Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 

04 Средства из осталих извора Укупно % 

Структура 

( % ) 

План Остварење План Остварење План Остварење План Остварење Остварења План Остварење 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

311712 

Пренета неутрошена 

средства за посебне 

намене 0.00 0.00 0.00 0.00 290,947,122.62 290,947,122.62 290,947,122.62 290,947,122.62 100.00 22.72 24.89 

311711 

Пренета неутрошена 

средства oд 

приватизације 0.00 0.00 0.00 0.00 1,094,730.22 1,094,730.22 1,094,730.22 1,094,730.22 100.00 0.09 0.09 

311000 КАПИТАЛ 0.00 0.00   0.00 292,041,852.84 292,041,852.84 292,041,852.84 292,041,852.84 100.00 22.80 24.99 

321311 

Нераспоређени вишак 

прихода и примања из 

ранијих година 0.00   0.00 0.00 85,067,234.60 85,067,234.60 85,067,234.60 85,067,234.60 100.00 6.64 7.28 

321000 

УТВРЂИВАЊЕ 

РЕЗУЛТАТА 

ПОСЛОВАЊА 0.00 0.00 0.00 0.00 85,067,234.60 85,067,234.60 85,067,234.60 85,067,234.60 100.00 6.64 7.28 

711111 Порез на зараде 302,400,000.00 297,763,862.63 0.00 0.00 0.00 0.00 302,400,000.00 297,763,862.63 98.47 23.61 25.48 

711121 

Порез на приходе од 

самосталних 

делатности који се 

плаћа према стварно 

оствареном приходу, 

по решењу Пореске 

управе 150,000.00 118,322.85 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 118,322.85 78.88 0.01 0.00 
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711122 

Порез на приходе од 

самосталних 

делатности који се 

плаћа према паушално 

утврђеном приходу, по 

решењу Пореске 

управе 4,664,000.00 5,204,589.26 0.00 0.00 0.00 0.00 4,664,000.00 5,204,589.26 111.59 0.36 0.45 

711123 

Порез на приходе од 

самосталних 

делатности који се 

плаћа према стварно 

оствареном приходу 

самоопорезивањем 5,722,000.00 5,409,841.66 0.00 0.00 0.00 0.00 5,722,000.00 5,409,841.66 94.54 0.45 0.46 

711145 

Порез на приходе од 

давања у закуп 

покретних ствари - по 

основу 

самоопорезивања и по 

решењу Пореске 

управе 290,000.00 305,748.75 0.00 0.00 0.00 0.00 290,000.00 305,748.75 105.43 0.02 0.03 

711147 Порез на земљиште 13,000.00 14,425.29 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 14,425.29 110.96 0.00 0.00 

711191 

Порез на остале 

приходе 19,552,000.00 19,454,888.51 0.00 0.00 0.00 0.00 19,552,000.00 19,454,888.51 99.50 1.53 1.66 

711193 

Порез на приходе 

спортиста и спортских 

стручњака 408,000.00 459,017.64 0.00 0.00 0.00 0.00 408,000.00 459,017.64 112.50 0.03 0.04 

711000 

ПОРЕЗ НА 

ДОХОДАК, ДОБИТ 

И КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ 333,199,000.00 328,730,696.59 0.00 0.00 0.00 0.00 333,199,000.00 328,730,696.59 98.66 26.02 28.13 

713121 

Порез на имовину 

обвезника који не воде 

пословне књиге 13,795,000.00 13,745,745.36 0.00 0.00 0.00 0.00 13,795,000.00 13,745,745.36 99.64 1.08 1.18 

713122 

Порез на имовину 

обвезника који воде 

пословне књиге 24,514,000.00 24,084,572.42 0.00 0.00 0.00 0.00 24,514,000.00 24,084,572.42 98.25 1.91 2.06 

713311 

Порез на наслеђе и 

поклон, по решењу 

Пореске управе 1,670,000.00 1,708,698.17 0.00 0.00 0.00 0.00 1,670,000.00 1,708,698.17 102.32 0.13 0.15 

713421 

Порез на пренос 

апсолутних права на 

непокретности, по 

решењу Пореске 

управе 3,051,000.00 3,125,469.99 0.00 0.00 0.00 0.00 3,051,000.00 3,125,469.99 102.44 0.24 0.27 
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713423 

Порез на пренос 

апсолутних права на 

моторним возилима, 

пловилима и 

ваздухопловима, по 

решењу Пореске 

управе 1,000,000.00 1,006,211.74 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,006,211.74 100.62 0.08 0.09 

713000 

ПОРЕЗ НА 

ИМОВИНУ 44,030,000.00 43,670,697.68 0.00 0.00 0.00 0.00 44,030,000.00 43,670,697.68 99.18 3.44 3.74 

714431 

Комунална такса за 

коришћење рекламних 

паноа, укључујући и 

истицање и 

исписивање фирме ван 

пословног простора на 

објектима и 

просторима који 

припадају јединици 

локалне самоуправе 

(коловози, тротоари, 

зелене површине, 

бандере и сл.) 300,000.00 266,476.43 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 266,476.43 88.83 0.02 0.02 

714513 

Комунална такса за 

држање моторних 

друмских и 

прикључних возила, 

осим пољопривредних 

возила и машина 8,500,000.00 8,586,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500,000.00 8,586,320.00 101.02 0.66 0.73 

714543 

Накнада за промену 

намене 

пољопривредног 

земљишта 331,000.00 260,893.60 0.00 0.00 0.00 0.00 331,000.00 260,893.60 78.82 0.03 0.02 

714549 

Накнада за емисије 

СО2, НО2, прашкасте 

материје и 

произведени или 

одложени отпад 30,000.00 13,431.04 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 13,431.04 44.77 0.00 0.00 

714552 Боравишна такса 15,000.00 4,830.56 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 4,830.56 32.20 0.00 0.00 

714562 

Накнада за заштиту и 

унапређивање животне 

средине 1,000,000.00 17,678,601.71 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 17,678,601.71 

 

1,767.86 

 0.08 1.51 
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714565 

Накнада за коришћење 

простора на јавној 

површини у пословне 

и друге сврхе, осим 

ради продаје штампе, 

књига и других 

публикација, 

производа старих и 

уметничких заната и 

домаће радиности 50,000.00 46,351.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 46,351.00 92.70 0.00 0.00 

714567 

Накнада за коришћење 

јавне површине по 

основу заузећа 

грађевинским 

материјалом и за 

извођење 

грађевинских радова и 

изградњу 31,650.00 31,648.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,650.00 31,648.00 99.99 0.00 0.00 

714000 

ПОРЕЗ НА ДОБРА И 

УСЛУГЕ 10,257,650.00 26,888,552.34   0.00 0.00   10,257,650.00 26,888,552.34 262.13 0.80 2.30 

716111 

Комунална такса за 

истицање фирме на 

пословном простору 7,987,000.00 7,964,652.33 0.00 0.00 0.00 0.00 7,987,000.00 7,964,652.33 99.72 0.62 0.68 

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 7,987,000.00 7,964,652.33   0.00 0.00   7,987,000.00 7,964,652.33 99.72 0.62 0.68 

732151 

Текуће донације од 

међународних 

организација у корист 

нивоа општина 0.00 0.00 0.00 0.00 11,453,291.82 4,423,411.53 11,453,291.82 4,423,411.53 38.62 0.89 0.38 

732251 

Капиталне донације од 

међународних 

организација у корист 

нивоа општина 0.00 0.00 0.00 0.00 306,419.00 306,289.20 306,419.00 306,289.20 99.96 0.02 0.03 

732000 

ДОНАЦИЈЕ И 

ПОМОЋИ ОД 

МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 0.00 0.00   0.00 11,759,710.82 4,729,700.73 11,759,710.82 4,729,700.73 40.22 0.92 0.40 

733151 

Ненаменски 

трансфери од 

Републике у корист 

нивоа општина 23,463,000.00 23,463,192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,463,000.00 23,463,192.00 100.00 1.83 2.01 

733152 

Други текући 

трансфери од 

Републике у корист 

нивоа општина 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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733154 

Текући наменски 

трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у 

корист нивоа општина 0.00 0.00 0.00 0.00 22,683,812.11 21,384,818.83 22,683,812.11 21,384,818.83 94.27 1.77 1.83 

733251 

Капитални наменски 

трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у 

корист нивоа општина 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

733000 

ТРАНСФЕРИ ОД 

ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 23,463,000.00 23,463,192.00 0.00 0.00 22,683,812.11 21,384,818.83 46,146,812.11 44,848,010.83 0.00 3.60 3.84 

741151 

Приходи буџета 

општине од камата на 

средства 

консолидованог 

рачуна трезора 

укључена у депозит 

банака 10,200,000.00 9,713,165.99 0.00 0.00 0.00 0.00 10,200,000.00 9,713,165.99 95.23 0.80 0.83 

741152 

Приходи од камата на 

средства корисника 

буџета општине 

укључена у депозите 

код пословних банака 

код којих овлашћени 

општински орган 

потписује уговор о 

депоновању средстава 

по виђењу 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

741511 

Накнада за коришћење 

ресурса и резерви 

минералних сировина 269,000,000.00 269,645,237.85 0.00 0.00 0.00 0.00 269,000,000.00 269,645,237.85 100.24 21.00 23.07 

741526 

Накнада за коришћење 

шума и шумског 

земљишта 50,334.22 50,334.22 0.00 0.00 0.00 0.00 50,334.22 50,334.22 100.00 0.00 0.00 
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741531 

Комунална такса за 

коришћење простора 

на јавним површинама 

или испред пословног 

простора у пословне 

сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига 

и других публикација, 

производа старих и 

уметничких заната и 

домаће радиности 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

741534 

Накнада за коришћење 

грађевинског 

земљишта 0.00 20,803.00 0.00 0.00   0.00 0.00 20,803.00 0.00 0.00 0.00 

741538 

Допринос за 

уређивање 

грађевинског 

земљишта 1,500,000.00 1,242,878.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,242,878.58 82.86 0.12 0.11 

741596 

Накнада за коришћење 

дрвета 129,665.78 122,861.18 0.00 0.00 0.00 0.00 129,665.78 122,861.18 94.75 0.01 0.01 

741000 

ПРИХОДИ ОД 

ИМОВИНЕ 280,880,000.00 280,795,280.82 0.00 0.00 0.00 0.00 280,880,000.00 280,795,280.82 99.97 21.93 24.02 

742151 

Приходи од продаје 

добара и услуга од 

стране тржишних 

организација у корист 

нивоа општина 120,000.00 128,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 128,200.00 106.83 0.01 0.01 

742152 

Приходи од давања у 

закуп, односно на 

коришћење 

непокретности у 

државној својини које 

користе општине и 

индиректни корисници 

њиховог буџета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

742153 

Приходи од закупнине 

за грађевинско 

земљиште у корист 

нивоа општина 220,000.00 205,091.29 0.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00 205,091.29 93.22 0.02 0.02 
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742155 

Приходи од давања у 

закуп, односно на 

коришћење 

непокретности у 

општинској својини 

које користе општине 

и индиректни 

корисници њиховог 

буџета 2,337,340.00 2,586,729.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2,337,340.00 2,586,729.52 110.67 0.18 0.22 

742156 

Приходи остварени по 

основу пружања 

услуга боравка деце у 

предшколским 

установама у корист 

нивоа општина 14,884,960.00 14,617,912.90 0.00 0.00 750,000.00 526,700.00 15,634,960.00 15,144,612.90 96.86 1.22 1.30 

742251 

Општинске 

административне 

таксе 600,000.00 632,520.48 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 632,520.48 105.42 0.05 0.05 

742255 

Такса за озакоњење 

објеката у корист 

општина 828,000.00 810,358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 828,000.00 810,358.00 97.87 0.06 0.07 

742351 

Приходи које својом 

делатношћу остваре 

органи и организације 

општина 1,319,000.00 1,364,523.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,319,000.00 1,364,523.00 103.45 0.10 0.12 

742000 

ПРИХОДИ ОД 

ПРОДАЈЕ ДОБАРА 

И УСЛУГА 20,309,300.00 20,345,335.19 0.00 0.00 750,000.00 526,700.00 21,059,300.00 20,872,035.19 99.11 1.64 1.79 

743324 

Приходи од новчаних 

казни за прекршаје и 

привредне преступе 

предвиђене прописима 

о безбедности 

саобраћаја на 

путевима 9,086,306.68 9,340,607.95 0.00 0.00 0.00 0.00 9,086,306.68 9,340,607.95 102.80 0.71 0.80 

743351 

Приходи од новчаних 

казни изречених у 

прекршајном поступку 

за прекршаје 

прописане актом 

скупштине општине, 

као и одузета 

имовинска корист у 

том поступку 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 100.00 0.00 0.00 
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743000 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 

ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА 

КОРИСТ 9,091,306.68 9,345,607.95   0.00 0.00 0.00 9,091,306.68 9,345,607.95 102.80 0.71 0.80 

744151 

Текући добровољни 

трансфери од 

физичких и правних 

лица у корист нивоа 

општина 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

744251 

Капитални 

добровољни 

трансфери од 

физичких и правних 

лица у корист нивоа 

општина 0.00 0.00 0.00 0.00 131,608,645.67 16,590,013.20 131,608,645.67 16,590,013.20 12.61 10.28 1.42 

744000 

ДОБРОВОЉНИ 

ТРАНСФЕРИ ОД 

ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА 0.00 0.00   0.00 131,608,645.67 16,590,013.20 131,608,645.67 16,590,013.20 12.61 10.28 1.42 

745151 

Остали приходи у 

корист нивоа општина 2,346,000.00 2,909,816.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2,346,000.00 2,909,816.28 124.03 0.18 0.25 

745000 

МЕШОВИТИ И 

НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ 2,346,000.00 2,909,816.28   0.00 0.00 0.00 2,346,000.00 2,909,816.28 124.03 0.18 0.25 

771100 

Меморандумске ставке 

за рефундацију 

расхода 0.00 0.00 0.00 0.00 2,868,000.00 1,974,667.11 2,868,000.00 1,974,667.11 68.85 0.22 0.17 

771000 

МЕМОРАНДУМСКЕ 

СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА 0.00 0.00   0.00 2,868,000.00 1,974,667.11 2,868,000.00 1,974,667.11 68.85 0.22 0.17 

772111 

Меморандумске ставке 

за рефундацију 

расхода буџета 

Републике из 

претходне године 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

772114 

Меморандумске ставке 

за рефундацију 

расхода буџета 

општине из претходне 

године 0.00 0.00 0.00 0.00 532,000.00 521,000.27 532,000.00 521,000.27 97.93 0.04 0.04 

772000 

МЕМОРАНДУМСКЕ 

СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА ИЗ 

ПРЕТХОДНЕ 

ГОДИНЕ 0.00 0.00   0.00 532,000.00 521,000.27 532,000.00 521,000.27 97.93 0.04 0.04 
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811152 

Примања од продаје 

станова у корист нивоа 

општина 0.00 0.00 0.00 0.00 830,200.00 677,881.36 830,200.00 677,881.36 81.65 0.06 0.06 

811000 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 0.00 0.00 0.00 0.00 830,200.00 677,881.36 830,200.00 677,881.36 81.65 0.06 0.06 

812151 

Примања од продаје 

покретних ствари у 

корист нивоа општина 0.00 0.00 0.00 0.00 165,500.00 165,500.00 165,500.00 165,500.00 100.00 0.01 0.01 

812000 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ 

ПОКРЕТНЕ 

ИМОВИНЕ 0.00 0.00 0.00 0.00 165,500.00 165,500.00 165,500.00 165,500.00 100.00 0.01 0.01 

822151 

Примања од продаје 

залиха производње у 

корист нивоа општина 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 14,260.00 15,000.00 14,260.00 95.07 0.00 0.00 

822000 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 

ПРОИЗВОДЊЕ 0.00     0.00 15,000.00 14,260.00 15,000.00 14,260.00 95.07 0.00 0.00 

823151 

Примања од продаје 

робе за даљу продају у 

корист нивоа општина 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 30,020.00 35,000.00 30,020.00 85.77 0.00 0.00 

823000 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА 

ДАЉУ ПРОДАЈУ 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 30,020.00 35,000.00 30,020.00 85.77 0.00 0.00 

841151 

Примања од продаје 

земљишта у корист 

нивоа општина 0.00 0.00 0.00 0.00 780,751.00 780,750.11 780,751.00 780,750.11 100.00 0.06 0.07 

841000 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ 

ЗЕМЉИШТА 0.00 0.00 0.00 0.00 780,751.00 780,750.11 780,751.00 780,750.11 100.00 0.06 0.07 

921951 

Примања од продаје 

домаћих акција и 

осталог капитала 0.00 181,106.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,106.30 0.00 0.00 0.02 

921000   0.00 181,106.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,106.30 0.00 0.00 0.02 

Укупно 731,563,256.68 744,294,937.48 0.00 0.00 549,137,707.04 424,504,399.05 1,280,700,963.72 1,168,799,336.53 91.26 100.00 100.00 

 



30.09.2020.                             СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ           Број   15 

 

55 
 

Oстварени текући приходи и примања према економској класификацији из осталих извора износе у динарима: 
 

Ек. 

кла-

сиф. 

Опис 

Извор  03 

Социјалне 

доприносе 

 Извор 06 

Донације од 

међунаро-

дних 

организација 

Извор 07 

Трансфери 

од других 

нивоа 

власти 

Извор 08 

Добровољне 

трансфере 

од физичких 

и правних 

лица 

Извор 09 

Примања од 

продаје 

нефинансијс

ке имовине 

извор 

10  

Извор 13 

Нераспоређен

и вишак 

прихода из 

ранијих 

година 

Извор 14 

Неутрошена 

средства од 

приватизације 

из ранијих 

година 

Извор 15 

Неутрошена 

средства 

донација из 

ранијих 

година 

Извор 16 

Родитељски 

динар за 

ваннаставн

е 

активности 

Укупно 

311712 

Пренета неутрошена 

средства за посебне 

намене 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285,902,478.62 0.00 5,044,644.00 0.00 290,947,122.62 

311711 

Пренета неутрошена 

средства од 

приватизације 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,094,730.22 0.00 0.00 1,094,730.22 

311000 КАПИТАЛ 0.00           285,902,478.62      1,094,730.22  5,044,644.00 0.00 292,041,852.84 

321311 

Нераспоређени вишак 

прихода и примања из 

ранијих година 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,067,234.60 0.00 0.00 0.00 85,067,234.60 

321000 

УТВРЂИВАЊЕ 

РЕЗУЛТАТА 

ПОСЛОВАЊА 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,067,234.60 0.00 0.00 0.00 85,067,234.60 

711111 Порез на зараде 0.00                   0.00 

711121 

Порез на приходе од 

самосталних 

делатности који се 

плаћа према стварно 

оствареном приходу, 

по решењу Пореске 

управе 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

711122 

Порез на приходе од 

самосталних 

делатности који се 

плаћа према паушално 

утврђеном приходу, по 

решењу Пореске 

управе 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

711123 

Порез на приходе од 

самосталних 

делатности који се 

плаћа према стварно 

оствареном приходу 

самоопорезивањем 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

711145 

Порез на приходе од 

давања у закуп 

покретних ствари - по 

основу 

самоопорезивања и по 

решењу Пореске 

управе 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

711147 Порез на земљиште 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

711191 

Порез на остале 

приходе 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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711193 

Порез на приходе 

спортиста и спортских 

стручњака 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

711000 

ПОРЕЗ НА 

ДОХОДАК, ДОБИТ 

И КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

713121 

Порез на имовину 

обвезника који не воде 

пословне књиге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

713122 

Порез на имовину 

обвезника који воде 

пословне књиге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

713311 

Порез на наслеђе и 

поклон, по решењу 

Пореске управе 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

713421 

Порез на пренос 

апсолутних права на 

непокретности, по 

решењу Пореске 

управе 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

713423 

Порез на пренос 

апсолутних права на 

моторним возилима, 

пловилима и 

ваздухопловима, по 

решењу Пореске 

управе 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

713000 

ПОРЕЗ НА 

ИМОВИНУ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

714431 

Комунална такса за 

коришћење рекламних 

паноа, укључујући и 

истицање и 

исписивање фирме ван 

пословног простора на 

објектима и 

просторима који 

припадају јединици 

локалне самоуправе 

(коловози, тротоари, 

зелене површине, 

бандере и сл.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

714513 

Комунална такса за 

држање моторних 

друмских и 

прикључних возила, 

осим пољопривредних 

возила и машина 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

714543 

Накнада за промену 

намене 

пољопривредног 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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земљишта 

714549 

Накнада за емисије 

СО2, НО2, прашкасте 

материје и 

произведени или 

одложени отпад 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

714552 Боравишна такса 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

714562 

Накнада за заштиту и 

унапређивање животне 

средине 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

714565 

Накнада за коришћење 

простора на јавној 

површини у пословне 

и друге сврхе, осим 

ради продаје штампе, 

књига и других 

публикација, 

производа старих и 

уметничких заната и 

домаће радиности 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

714567 

Накнада за коришћење 

јавне површине по 

основу заузећа 

грађевинским 

материјалом и за 

извођење 

грађевинских радова и 

изградњу 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

714000 

ПОРЕЗ НА ДОБРА И 

УСЛУГЕ  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

716111 

Комунална такса за 

истицање фирме на 

пословном простору 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

732151 

Текуће донације од 

међународних 

организација у корист 

нивоа општина 0.00 4,423,411.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,423,411.53 

732251 

Капиталне донације од 

међународних 

организација у корист 

нивоа општина 0.00 306,289.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306,289.20 

732000 

ДОНАЦИЈЕ И 

ПОМОЋИ ОД 

МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 0.00 4,729,700.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,729,700.73 

733151 

Ненаменски 

трансфери од 

Републике у корист 

нивоа општина 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

733152 

Други текући 

трансфери од 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Републике у корист 

нивоа општина 

733154 

Текући наменски 

трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у 

корист нивоа општина 6,632,004.83 0.00 14,752,814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,384,818.83 

733251 

Капитални наменски 

трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у 

корист нивоа општина   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

733000 

ТРАНСФЕРИ ОД 

ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 6,632,004.83 0.00 14,752,814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,384,818.83 

741151 

Приходи буџета 

општине од камата на 

средства 

консолидованог рачуна 

трезора укључена у 

депозит банака 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

741152 

Приходи од камата на 

средства корисника 

буџета општине 

укључена у депозите 

код пословних банака 

код којих овлашћени 

општински орган 

потписује уговор о 

депоновању средстава 

по виђењу 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

741511 

Накнада за коришћење 

ресурса и резерви 

минералних сировина 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

741526 

Накнада за коришћење 

шума и шумског 

земљишта 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

741531 

Комунална такса за 

коришћење простора 

на јавним површинама 

или испред пословног 

простора у пословне 

сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига 

и других публикација, 

производа старих и 

уметничких заната и 

домаће радиности 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

741534 

Накнада за коришћење 

грађевинског 

земљишта 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

741538 

Допринос за 

уређивање 

грађевинског 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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земљишта 

741596 

Накнада за коришћење 

дрвета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

741000 

ПРИХОДИ ОД 

ИМОВИНЕ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

742151 

Приходи од продаје 

добара и услуга од 

стране тржишних 

организација у корист 

нивоа општина 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 

742152 

Приходи од давања у 

закуп, односно на 

коришћење 

непокретности у 

државној својини које 

користе општине и 

индиректни корисници 

њиховог буџета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 

742153 

Приходи од закупнине 

за грађевинско 

земљиште у корист 

нивоа општина 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 

742155 

Приходи од давања у 

закуп, односно на 

коришћење 

непокретности у 

општинској својини 

које користе општине 

и индиректни 

корисници њиховог 

буџета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 

742156 

Приходи остварени по 

основу пружања 

услуга боравка деце у 

предшколским 

установама у корист 

нивоа општина 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 526,700.00 526,700.00 

742251 

Општинске 

административне таксе 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

742255 

Такса за озакоњење 

објеката у корист 

општина 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

742351 

Приходи које својом 

делатношћу остваре 

органи и организације 

општина 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

742000 

ПРИХОДИ ОД 

ПРОДАЈЕ ДОБАРА 

И УСЛУГА 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 526,700.00 526,700.00 

743324 

Приходи од новчаних 

казни за прекршаје и 

привредне преступе 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 
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предвиђене прописима 

о безбедности 

саобраћаја на 

путевима 

743351 

Приходи од новчаних 

казни изречених у 

прекршајном поступку 

за прекршаје 

прописане актом 

скупштине општине, 

као и одузета 

имовинска корист у 

том поступку 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

743000 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 

ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА 

КОРИСТ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

744151 

Текући добровољни 

трансфери од 

физичких и правних 

лица у корист нивоа 

општина 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

744251 

Капитални 

добровољни 

трансфери од 

физичких и правних 

лица у корист нивоа 

општина 0.00 0.00 0.00 16,590,013.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,590,013.20 

744000 

ДОБРОВОЉНИ 

ТРАНСФЕРИ ОД 

ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА 0.00 0.00 0.00 16,590,013.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,590,013.20 

745151 

Остали приходи у 

корист нивоа општина 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

745000 

МЕШОВИТИ И 

НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

771100 

Меморандумске ставке 

за рефундацију 

расхода 1,974,667.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,974,667.11 

771000 

МЕМОРАНДУМСКЕ 

СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА 1,974,667.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,974,667.11 

772111 

Меморандумске ставке 

за рефундацију 

расхода буџета 

Републике из 

претходне године 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

772114 

Меморандумске ставке 

за рефундацију 

расхода буџета 521,000.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521,000.27 
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општине из претходне 

године 

772000 

МЕМОРАНДУМСКЕ 

СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА ИЗ 

ПРЕТХОДНЕ 

ГОДИНЕ 521,000.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521,000.27 

811152 

Примања од продаје 

станова у корист нивоа 

општина 0.00       677,881.36           677,881.36 

811000 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 0.00 0.00 0.00 0.00 677,881.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 677,881.36 

812151 

Примања од продаје 

покретних ствари у 

корист нивоа општина 0.00       165,500.00           165,500.00 

812000 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ 

ПОКРЕТНЕ 

ИМОВИНЕ 0.00 0.00 0.00 0.00 165,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,500.00 

822151 

Примања од продаје 

залиха производње у 

корист нивоа општина 0.00 0.00 0.00 0.00 14,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,260.00 

822000 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 

ПРОИЗВОДЊЕ 0.00 0.00 0.00 0.00 14,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,260.00 

823151 

Примања од продаје 

робе за даљу продају у 

корист нивоа општина 0.00 0.00 0.00 0.00 30,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,020.00 

823000 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА 

ДАЉУ ПРОДАЈУ 0.00 0.00 0.00 0.00 30,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,020.00 

841151 

Примања од продаје 

земљишта у корист 

нивоа општина 0.00 0.00 0.00 0.00 780,750.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780,750.11 

841000 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ 

ЗЕМЉИШТА 0.00 0.00 0.00 0.00 780,750.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780,750.11 

921951 

Примања од продаје 

домаћих акција и 

осталог капитала 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

921000   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно 9,127,672.21 4,729,700.73 14,752,814.00 16,590,013.20 1,668,411.47 0.00 370,969,713.22 1,094,730.22 5,044,644.00 526,700.00 424,504,399.05 

,
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Члан 16. 
 

                  Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији и извору финансирања износе у динарима: 

 
ПЛАН  И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО НАМЕНАМА 

За период: 01.01.2019-31.12.2019 

Ек. 

клас. 
Опис 

Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 
Средства из осталих извора Укупно 

% 

Изврше-

ња 

Стру-

ктура 

плана 

( % ) 

Стру-

ктура 

извр-

шења 

( % ) План Извршење План Извршење План Извршење План Извршење 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

411000 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
125,207,760.21 125,166,718.30 0.00 0.00 0.00 0.00 125,207,760.21 125,166,718.30 99.97 9.78 14.53 

412000 

Социјални доприноси 

на терет послодавца 
21,442,414.79 21,430,330.53 0.00 0.00 0.00 0.00 21,442,414.79 21,430,330.53 99.94 1.67 2.49 

413000 Накнаде у натури 1,110,000.00 976,942.29 0.00 0.00 365,000.00 364,496.00 1,475,000.00 1,341,438.29 90.94 0.12 0.16 

414000 

Социјална давања 

запосленима 
9,508,627.00 8,245,169.54 0.00 0.00 3,400,000.00 2,495,667.38 12,908,627.00 10,740,836.92 83.21 1.01 1.25 

415000 

Накнаде трошкова за 

запослене 
5,394,000.00 4,938,867.32 0.00 0.00 100,000.00 0.00 5,494,000.00 4,938,867.32 89.90 0.43 0.57 

416000 

Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
5,305,257.00 4,770,594.33 0.00 0.00 0.00 0.00 5,305,257.00 4,770,594.33 89.92 0.41 0.55 

410000 Расходи за запослене 167,968,059.00 165,528,622.31 0.00 0.00 3,865,000.00 2,860,163.38 171,833,059.00 168,388,785.69 98.00 13.42 19.55 

421000 Стални трошкови 75,499,888.06 53,290,626.98 0.00 0.00 60,651,315.96 47,919,672.95 136,151,204.02 101,210,299.93 74.34 10.63 11.75 

422000 Трошкови путовања 2,676,028.67 2,123,946.03 0.00 0.00 732,971.33 521,955.26 3,409,000.00 2,645,901.29 77.62 0.27 0.31 

423000 Услуге по уговору 55,239,648.00 46,577,726.27 0.00 0.00 16,853,892.79 10,738,881.21 72,093,540.79 57,316,607.48 79.50 5.63 6.65 

424000 Специјализоване услуге 29,414,170.00 21,889,797.03 0.00 0.00 23,420,392.40 19,140,432.30 52,834,562.40 41,030,229.33 77.66 4.13 4.76 

425000 

Текуће поправке и 

одржавање 
34,116,775.64 25,963,730.63 0.00 0.00 7,714,303.95 4,151,123.35 41,831,079.59 30,114,853.98 71.99 3.27 3.50 

426000 Материјал 21,718,799.00 18,909,744.55 0.00 0.00 7,119,232.00 6,506,152.41 28,838,031.00 25,415,896.96 88.13 2.25 2.95 

420000 

Коришћење услуга и 

роба 
218,665,309.37 168,755,571.49 0.00 0.00 116,492,108.43 88,978,217.48 335,157,417.80 257,733,788.97 76.90 26.17 29.92 

441000 Отплата домаћих камата 9,564,100.00 9,564,082.36 0.00 0.00 0.00 0.00 9,564,100.00 9,564,082.36 100.00 0.75 1.11 

444000 

Пратећи трошкови 

задуживања 
50,210.00 16,782.27 0.00 0.00 0.00 0.00 50,210.00 16,782.27 33.42 0.00 0.00 

440000 

Отплата камата и 

пратећи трошкови 

задуживања 

9,614,310.00 9,580,864.63 0.00 0.00 0.00 0.00 9,614,310.00 9,580,864.63 99.65 0.75 1.11 

451000 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама 

39,928,677.00 39,044,136.41 0.00 0.00 2,985,940.00 2,843,167.40 42,914,617.00 41,887,303.81 97.61 3.35 4.86 

454000 

Субвенције приватним 

предузећима 
6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 100.00 0.47 0.70 

450000 Субвенције 45,928,677.00 45,044,136.41 0.00 0.00 2,985,940.00 2,843,167.40 48,914,617.00 47,887,303.81 97.90 3.82 5.56 

463000 

Трансфери осталим 

нивоима власти 
91,576,720.00 84,372,001.85 0.00 

 
1,293,198.02 1,197,760.02 92,869,918.02 85,569,761.87 92.14 7.25 9.93 

464000 

Дотације 

организацијама за 

обавезно социјално 

28,280,733.21 26,360,432.85 0.00 0.00 0.00 0.00 28,280,733.21 26,360,432.85 93.21 2.21 3.06 
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осигурање 

465000 

Остале дотације и 

трансфери 
11,466,900.00 10,694,139.11 0.00 0.00 0.00 0.00 11,466,900.00 10,694,139.11 93.26 0.90 1.24 

460000 

Донације, дотације и 

трансфери 
131,324,353.21 121,426,573.81 0.00 0.00 1,293,198.02 1,197,760.02 132,617,551.23 122,624,333.83 92.46 10.36 14.23 

472000 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
28,259,577.72 25,136,869.58 0.00 0.00 32,124,579.08 12,225,083.98 60,384,156.80 37,361,953.56 61.87 4.71 4.34 

470000 

Социјално осигурање 

и социјална заштита 
28,259,577.72 25,136,869.58 0.00 0.00 32,124,579.08 12,225,083.98 60,384,156.80 37,361,953.56 61.87 4.71 4.34 

481000 

Дотације невладиним 

организацијама 
30,959,000.00 30,438,531.28 0.00 0.00 300,000.00 0.00 31,259,000.00 30,438,531.28 97.38 2.44 3.53 

482000 

Порези, обавезне таксе, 

казне, пенали и камате 
4,873,085.00 1,629,542.02 0.00 0.00 165,000.00 0.00 5,038,085.00 1,629,542.02 32.34 0.39 0.19 

483000 

Новчане казне и пенали 

по решењу судова 
1,525,450.00 841,773.93 0.00 0.00 0.00 0.00 1,525,450.00 841,773.93 55.18 0.12 0.10 

485000 

Накнада штете за 

повреде или штету 

нанету од стране 

државних органа 

9,111,500.00 4,381,163.39 0.00 0.00 16,326,648.52 13,579,862.90 25,438,148.52 17,961,026.29 70.61 1.99 2.08 

480000 Остали расходи 46,469,035.00 37,291,010.62 0.00 0.00 16,791,648.52 13,579,862.90 63,260,683.52 50,870,873.52 80.41 4.94 5.90 

499000 Средства резерве 4,208,538.26 0.00 0.00 
 

0.00 0.00 4,208,538.26 0.00 0.00 0.33 0.00 

490000 

Административни 

трансфери из буџета, 

од директних 

буџетских корисника 

индиректним 

буџетским 

корисницима или 

између буџетских 

корисника на истом 

нивоу и средства 

резерве 

4,208,538.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,208,538.26 0.00 0.00 0.33 0.00 

400000 Текући расоход 652,437,859.56 572,763,648.85 0.00 0.00 173,552,474.05 121,684,255.16 825,990,333.61 694,447,904.01 84.07 64.50 80.61 

511000 

Зграде и грађевински 

објекти 
43,632,536.98 8,742,608.02 0.00 

 
358,865,233.54 117,113,173.36 402,497,770.52 125,855,781.38 31.27 31.43 14.61 

512000 Машине и опрема 7,670,271.15 4,426,644.05 0.00 
 

3,784,850.00 635,504.00 11,455,121.15 5,062,148.05 44.19 0.89 0.59 

514000 Култивисана имовина 0.00 0.00 0.00 
 

632,160.00 0.00 632,160.00 0.00 0.00 0.05 0.00 

515000 Нематеријална имовина 1,200,000.00 1,134,175.59 0.00 
 

0.00 0.00 1,200,000.00 1,134,175.59 94.51 0.09 0.13 

510000 Основна средства 52,502,808.13 14,303,427.66 0.00 0.00 363,282,243.54 117,748,677.36 415,785,051.67 132,052,105.02 31.76 32.47 15.33 

523000 

Залихе робе за даљу 

продају 
35,000.00 15,323.11 0.00 

 
0.00 0.00 35,000.00 15,323.11 43.78 0.00 0.00 

520000 Залихе 35,000.00 15,323.11 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 15,323.11 43.78 0.00 0.00 

541000 Земљиште 1,765,938.99 0.00 0.00 
 

12,302,989.45 10,188,928.44 14,068,928.44 10,188,928.44 72.42 1.10 1.18 

540000 Природна имовина 1,765,938.99 0.00 0.00 0.00 12,302,989.45 10,188,928.44 14,068,928.44 10,188,928.44 72.42 1.10 1.18 

500000 

Издаци за 

нефинансијску 

имовину 54,303,747.12 14,318,750.77 0.00 0.00 375,585,232.99 127,937,605.80 429,888,980.11 142,256,356.57 33.09 33.57 16.51 

611000 

Отплата главнице 

домаћим кредиторима 
24,821,650.00 24,821,605.74 0.00 

 
0.00 0.00 24,821,650.00 24,821,605.74 100.00 1.94 2.88 

610000 Отплата главнице 24,821,650.00 24,821,605.74 0.00 0.00 0.00 0.00 24,821,650.00 24,821,605.74 100.00 1.94 2.88 

600000 

Издаци за отплату 

главнице и набавку 24,821,650.00 24,821,605.74 0.00 0.00 0.00 0.00 24,821,650.00 24,821,605.74 100.00 1.94 2.88 
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финансијске имовине 

Укупно 731,563,256.68 611,904,005.36 0.00 0.00 549,137,707.04 249,621,860.96 1,280,700,963.72 861,525,866.32 67.27 100.00 100.00 

 

 

Извршени расходи и издаци из осталих извора приказани су у табели у динарима: 

Ек. 

клас 
Опис 

Извор  03 
Социјалне 

доприносе 

 Извор 06 

Донације од 

међунаро-

дних 

организација 

Извор 07 
Трансфери од 

других нивоа 

власти 

Извор 08 

Добровољне 

трансфере од 

физичких и 

правних 

лица 

Извор 09 

Примања од 

продаје 

нефинансиј

ске имовине 

извор 

10  

Извор 13 

Нераспоређен

и вишак 

прихода из 

ранијих 

година 

Извор 14 

Неутрошена 

средства од 

приватизац

ије из 

ранијих 

година 

Извор 15 

Неутрошена 

средства 

донација из 

ранијих 

година 

Извор 16 

Родитељск

и динар за 

ваннаставн

е 

активности 

Остали извори 

укупно 

извршење 

1 2 3 4 5 6 6 7 8 7 9 10 11 

400 Текући расходи 9,127,672.21 4,634,728.53 7,060,710.00 0.00 1,668,411.47 0.00 97,358,755.23 0.00 1,307,277.72 526,700.00 121,684,255.16 

410 Расходи за запослене 2,495,667.38 0.00 364,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,860,163.38 

411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
                    0.00 

412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
                    0.00 

413 Накнаде у натури     364,496.00               364,496.00 

414 
Социјална давања 

запосленима 
2,495,667.38                   2,495,667.38 

415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
                    0.00 

416 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
                    0.00 

417 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
                    0.00 

418 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
                    0.00 

420 
Коришћење услуга и 

роба 
6,632,004.83 0.00 6,261,214.00 0.00 1,668,411.47 0.00 73,889,887.18 0.00 0.00 526,700.00 88,978,217.48 

421 Стални трошкови     1,459,970.24   1,638,391.47   44,821,311.24       47,919,672.95 

422 Трошкови путовања     301,797.73       220,157.53       521,955.26 

423 Услуге по уговору 6,443,504.94   1,331,185.60       2,437,490.67     526,700.00 10,738,881.21 

424 Специјализоване услуге     80,018.00       19,060,414.30       19,140,432.30 

425 
Текуће поправке и 

одржавање 
    374,714.02       3,776,409.33       4,151,123.35 

426 Материјал 188,499.89   2,713,528.41   30,020.00   3,574,104.11       6,506,152.41 

440 

Отплата камата и 

пратећи трошкови 

задуживања 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

441 Отплата домаћих камата                   0.00 0.00 

442 
Пратећи трошкови 

задуживања 
                  0.00 0.00 

443 
Отплата камата по 

гаранцијама 
                  0.00 0.00 

444 
Пратећи трошкови 

задуживања 
                  0.00 0.00 

450 Субвенције 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,843,167.40 0.00 0.00 0.00 2,843,167.40 

451 Субвенције јавним             2,843,167.40       2,843,167.40 
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нефинансијским 

предузећима и 

организацијама                                                                 

454 
Субвенције приватним 

предузећима 
                    0.00 

460 
Донације, дотације и 

трансфери 
0.00 744,608.82 0.00 0.00 0.00 0.00 347,664.00 0.00 105,487.20 0.00 1,197,760.02 

463 
Трансфери осталим 

нивоима власти 
  744,608.82         347,664.00   105,487.20   1,197,760.02 

464 

Дотације организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања 

                    0.00 

465 
Остале дотације и 

трансфери 
                    0.00 

470 
Социјално осигурање и 

социјална заштита 
0.00 3,890,119.71 435,000.00 0.00 0.00 0.00 6,698,173.75 0.00 1,201,790.52 0.00 12,225,083.98 

472 
Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
  3,890,119.71 435,000.00       6,698,173.75   1,201,790.52   12,225,083.98 

480 Остали расходи 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,579,862.90 0.00 0.00 0.00 13,579,862.90 

481 
Дотације невладиним 

организацијама; 
                    0.00 

482 
Порези, обавезне таксе, 

казне, пенали и камате 
                    0.00 

483 
Новчане казне и пенали 

по решењу судова; 
                    0.00 

484 

Накнада штете за 

повреде или штету 

насталу услед 

елементарних непогода 

или других природних 

узрока; 

                    0.00 

485 

Накнада штете за 

повреде или штету 

нанету од стране 

државних органа; 

            13,579,862.90       13,579,862.90 

489 

Расходи који се 

финансирају из 

средстава за реализацију 

националног 

инвестиционог плана 

                    0.00 

500 

Издаци за 

нефинансијску 

имовину 

0.00 0.00 537,104.00 13,509,344.40 0.00 0.00 112,796,427.18 1,094,730.22 0.00 0.00 127,937,605.80 

510 Основна средства 0.00 0.00 537,104.00 13,509,344.40 0.00 0.00 102,607,498.74 1,094,730.22 0.00 0.00 117,748,677.36 

511 
Зграде и грађевински 

објекти 
      13,509,344.40     102,509,098.74 1,094,730.22     117,113,173.36 

512 Машине и опрема     537,104.00       98,400.00       635,504.00 

514 Култивисана имовина                     0.00 

515 Нематеријална имовина                     0.00 

520 Залихе 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

523 
Залихе робе за даљу 

продају 
                    0.00 
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540 Природна имовина 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,188,928.44 0.00 0.00 0.00 10,188,928.44 

541 Земљиште             10,188,928.44       10,188,928.44 

610 Отплата главнице  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

611 
Отплата главнице 

домаћим кредиторима 
                    0.00 

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  9,127,672.21 4,634,728.53 7,597,814.00 13,509,344.40 1,668,411.47 0.00 210,155,182.41 1,094,730.22 1,307,277.72 526,700.00 249,621,860.96 

 

 

                         Члан 17. 

 

 Укупно планирани и извршени расходи и издаци према функционалној класификацији износе у динарима: 
 

ПЛАН  И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 

  За период: 01.01.2019-31.12.2019 

  
            

Раздео Назив раздела 

Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из осталих извора 

Укупно 

Стру-

ктура 

плана 

( % ) 

Стру-

ктура 

изврше-

ња 

( % ) 
План Извршење План 

Изврш

ење 
План Извршење 

План Остварење 

  

Функционална класификација 010                     

4 Општинска управа 2,744,000.00 2,293,354.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2,744,000.00 2,293,354.15 0.21 0.27 

Укупно за функционалну класификацију 010 

Болест и инвалидност 2,744,000.00 2,293,354.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2,744,000.00 2,293,354.15 0.21 0.27 

  

          

  

Функционална класификација 020                     

4 Општинска управа 11,000,000.00 10,048,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000,000.00 10,048,000.00 0.86 1.17 

Укупно за функционалну класификацију 020 

Старост 11,000,000.00 10,048,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000,000.00 10,048,000.00 0.86 1.17 

  

Функционална класификација 040                     

4 Општинска управа 11,729,577.72 11,435,927.88 0.00 0.00 8,570,422.28 6,698,173.75 20,300,000.00 18,134,101.63 1.59 2.10 

Укупно за функционалну класификацију 040 

Породица и деца 11,729,577.72 11,435,927.88 0.00 0.00 8,570,422.28 6,698,173.75 20,300,000.00 18,134,101.63 1.59 2.10 

  

Функционална класификација 070                     

4 Општинска управа 9,640,000.00 7,535,706.05 0.00 0.00 23,554,156.80 5,526,910.23 33,194,156.80 13,062,616.28 2.59 1.52 

Укупно за функционалну класификацију 070 

Социјална помоћ угроженом становништву, 

некласификована на другом месту 9,640,000.00 7,535,706.05 0.00 0.00 23,554,156.80 5,526,910.23 33,194,156.80 13,062,616.28 2.59 1.52 

  

Функционална класификација 090                     

4 Општинска управа 1,222,000.00 1,216,921.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1,222,000.00 1,216,921.16 0.10 0.14 

Укупно за функционалну класификацију 090 

Социјална заштита некласификована на другом 

месту 1,222,000.00 1,216,921.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1,222,000.00 1,216,921.16 0.10 0.14 

  

Функционална класификација 111                     

1 Скупштина општине 17,832,000.00 16,063,477.63 0.00 0.00 0.00 0.00 17,832,000.00 16,063,477.63 1.39 1.86 
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2 Председник општине 8,766,500.00 7,918,336.56 0.00 0.00 0.00 0.00 8,766,500.00 7,918,336.56 0.68 0.92 

3 Општинско веће 9,050,000.00 8,219,945.34 0.00 0.00 0.00 0.00 9,050,000.00 8,219,945.34 0.71 0.95 

Укупно за функционалну класификацију 111 

Извршни и законодавни органи 35,648,500.00 32,201,759.53 0.00 0.00 0.00 0.00 35,648,500.00 32,201,759.53 2.78 3.74 

  

Функционална класификација 130                     

4 Општинска управа 122,758,583.49 108,346,229.45 0.00 0.00 17,607,971.33 14,584,227.03 140,366,554.82 122,930,456.48 10.96 14.27 

Укупно за функционалну класификацију 130 

опште услуге 122,758,583.49 108,346,229.45 0.00 0.00 17,607,971.33 14,584,227.03 140,366,554.82 122,930,456.48 10.96 14.27 

  

Функционална класификација 160 

4 Општинска управа 5,074,338.26 653,173.49 0.00 0.00 98,900.44 0.00 5,173,238.70 653,173.49 0.40 0.08 

Укупно за функционалну класификацију 160 

опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту 5,074,338.26 653,173.49 0.00 0.00 98,900.44 0.00 5,173,238.70 653,173.49 0.40 0.08 

  

Функционална класификација 170 

4 Општинска управа 34,395,000.00 34,394,893.36 0.00 0.00 0.00 0.00 34,395,000.00 34,394,893.36 2.69 3.99 

Укупно за функционалну класификацију 170 

Трансакције Јавног Дуга 34,395,000.00 34,394,893.36 0.00 0.00 0.00 0.00 34,395,000.00 34,394,893.36 2.69 3.99 

  

Функционална класификација 220 

4 Општинска управа 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.05 0.00 

Укупно за функционалну класификацију 220 

цивилна одбрана 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.05 0.00 

  

Функционална класификација 320 

4 Општинска управа 1,252,000.00 1,251,342.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1,252,000.00 1,251,342.41 0.10 0.15 

Укупно за функционалну класификацију 320 

услуге противпожарне заштите 1,252,000.00 1,251,342.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1,252,000.00 1,251,342.41 0.10 0.15 

  

Функционална класификација 330 

4 Општинска управа 838,800.00 613,989.00 0.00 0.00 0.00 0.00 838,800.00 613,989.00 0.07 0.07 

Укупно за функционалну класификацију 330 

судови 838,800.00 613,989.00 0.00 0.00 0.00 0.00 838,800.00 613,989.00 0.07 0.07 

  

Функционална класификација 360 

4 Општинска управа 6,633,106.68 4,606,994.89 0.00 0.00 3,316,620.30 2,408,421.96 9,949,726.98 7,015,416.85 0.78 0.81 

Укупно за функционалну класификацију 360 

јавни ред и безбедност некласификован на другом 

месту 6,633,106.68 4,606,994.89 0.00 0.00 3,316,620.30 2,408,421.96 9,949,726.98 7,015,416.85 0.78 0.81 

  

Функционална класификација 411 

4 Општинска управа 1,500,000.00 1,499,999.77 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,499,999.77 0.12 0.17 

Укупно за функционалну класификацију 411 

Општи економски и комерцијални послови 1,500,000.00 1,499,999.77 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,499,999.77 0.12 0.17 

  

Функционална класификација 412 

4 Општинска управа 14,610,733.21 13,941,399.94 0.00 0.00 7,038,812.11 6,632,004.83 21,649,545.32 20,573,404.77 1.69 2.39 

Укупно за функционалну класификацију 412 

Општи послови по питању рада 14,610,733.21 13,941,399.94 0.00 0.00 7,038,812.11 6,632,004.83 21,649,545.32 20,573,404.77 1.69 2.39 
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Функционална класификација 421 

4 Општинска управа 13,991,047.00 12,060,230.41 0.00 0.00 0.00 0.00 13,991,047.00 12,060,230.41 1.09 1.40 

Укупно за функционалну класификацију 421 

Пољопривреда 13,991,047.00 12,060,230.41 0.00 0.00 0.00 0.00 13,991,047.00 12,060,230.41 1.09 1.40 

  

Функционална класификација 422 

4 Општинска управа 180,000.00 0.00 0.00 0.00 748,065.22 0.00 928,065.22 0.00 0.07 0.00 

Укупно за функционалну класификацију 422 

шумарство 180,000.00 0.00 0.00 0.00 748,065.22 0.00 928,065.22 0.00 0.07 0.00 

  

Функционална класификација 451 

4 Општинска управа 43,219,308.73 21,738,242.19 0.00 0.00 43,548,368.21 25,448,949.98 86,767,676.94 47,187,192.17 6.78 5.48 

Укупно за функционалну класификацију 451 

Друмски саобраћај 43,219,308.73 21,738,242.19 0.00 0.00 43,548,368.21 25,448,949.98 86,767,676.94 47,187,192.17 6.78 5.48 

  

Функционална класификација 473 

4 Општинска управа 6,291,000.00 5,593,209.79 0.00 0.00 0.00 0.00 6,291,000.00 5,593,209.79 0.49 0.65 

Укупно за функционалну класификацију 473 

Туризам 6,291,000.00 5,593,209.79 0.00 0.00 0.00 0.00 6,291,000.00 5,593,209.79 0.49 0.65 

  

Функционална класификација 510 

4 Општинска управа 870,000.00 804,592.00 0.00 0.00 43,179,243.96 40,558,867.70 44,049,243.96 41,363,459.70 3.44 4.80 

Укупно за функционалну класификацију 510 

Управљање отпадом 870,000.00 804,592.00 0.00 0.00 43,179,243.96 40,558,867.70 44,049,243.96 41,363,459.70 3.44 4.80 

  

Функционална класификација 520 

4 Општинска управа 900,000.00 0.00 0.00 0.00 52,411,192.37 6,547,379.93 53,311,192.37 6,547,379.93 4.16 0.76 

Укупно за функционалну класификацију 520 

Управљање отпадним водама 900,000.00 0.00 0.00 0.00 52,411,192.37 6,547,379.93 53,311,192.37 6,547,379.93 4.16 0.76 

  

Функционална класификација 530 

4 Општинска управа 100,000.00 91,200.00 0.00 0.00 650,000.00 0.00 750,000.00 91,200.00 0.06 0.01 

Укупно за функционалну класификацију 530 

Смањење загадености 100,000.00 91,200.00 0.00 0.00 650,000.00 0.00 750,000.00 91,200.00 0.06 0.01 

  

Функционална класификација 540 

4 Општинска управа 19,140,000.00 14,076,439.85 0.00 0.00 17,778,287.18 16,669,679.90 36,918,287.18 30,746,119.75 2.88 3.57 

Укупно за функционалну класификацију 540 

Заштита биљног и животињског света и 

крајолика 19,140,000.00 14,076,439.85 0.00 0.00 17,778,287.18 16,669,679.90 36,918,287.18 30,746,119.75 2.88 3.57 

  

Функционална класификација 560 

4 Општинска управа 0.00 0.00 0.00 0.00 11,629,596.35 10,644,596.35 11,629,596.35 10,644,596.35 0.91 1.24 

Укупно за функционалну класификацију 560 

Заштита животне средине некласификована на 

другом месту 0.00 0.00 0.00 0.00 11,629,596.35 10,644,596.35 11,629,596.35 10,644,596.35 0.91 1.24 

  

Функционална класификација 610 

4 Општинска управа 1,150,000.00 42,947.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00 42,947.11 0.09 0.00 

Укупно за функционалну класификацију 610 1,150,000.00 42,947.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00 42,947.11 0.09 0.00 
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Стамбени развој 

  

#Ref! 

4 Општинска управа 2,935,585.00 895,698.40 0.00 0.00 1,298,560.00 406,514.40 4,234,145.00 1,302,212.80 0.33 0.15 

Укупно за функционалну класификацију 620 

Развој заједнице 2,935,585.00 895,698.40 0.00 0.00 1,298,560.00 406,514.40 4,234,145.00 1,302,212.80 0.33 0.15 

  

Функционална класификација 630 

4 Општинска управа 36,450,000.00 33,533,426.28 0.00 0.00 114,379,570.51 21,587,997.31 150,829,570.51 55,121,423.59 11.78 6.40 

Укупно за функционалну класификацију 630 

Водоснабдевање 36,450,000.00 33,533,426.28 0.00 0.00 114,379,570.51 21,587,997.31 150,829,570.51 55,121,423.59 11.78 6.40 

  

Функционална класификација 640 

4 Општинска управа 55,306,988.10 37,141,304.28 0.00 0.00 16,553,012.00 6,625,914.56 71,860,000.10 43,767,218.84 5.61 5.08 

Укупно за функционалну класификацију 640 

Улична расвета 55,306,988.10 37,141,304.28 0.00 0.00 16,553,012.00 6,625,914.56 71,860,000.10 43,767,218.84 5.61 5.08 

  

Функционална класификација 660 

4 Општинска управа 3,076,945.12 1,421,013.48 0.00 0.00 36,192,897.51 32,006,768.11 39,269,842.63 33,427,781.59 3.07 3.88 

Укупно за функционалну класификацију 660 

Послови становања и заједнице некласификовани 

на другом месту 3,076,945.12 1,421,013.48 0.00 0.00 36,192,897.51 32,006,768.11 39,269,842.63 33,427,781.59 3.07 3.88 

  

Функционална класификација 721 

4 Општинска управа 400,000.00 346,677.22 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 346,677.22 0.03 0.04 

Укупно за функционалну класификацију 721 

Опште медицинске услуге 400,000.00 346,677.22 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 346,677.22 0.03 0.04 

  

Функционална класификација 760 

4 Општинска управа 13,200,000.00 12,023,240.91 0.00 0.00 0.00 0.00 13,200,000.00 12,023,240.91 1.03 1.40 

Укупно за функционалну класификацију 760 

Здравство некласификовано на другом месту 13,200,000.00 12,023,240.91 0.00 0.00 0.00 0.00 13,200,000.00 12,023,240.91 1.03 1.40 

  

Функционална класификација 810 

4 Општинска управа 59,614,171.13 45,116,781.90 0.00 0.00 115,331,654.25 26,719,655.57 174,945,825.38 71,836,437.47 13.66 8.34 

Укупно за функционалну класификацију 810 

Услуге рекреације и спорта 59,614,171.13 45,116,781.90 0.00 0.00 115,331,654.25 26,719,655.57 174,945,825.38 71,836,437.47 13.66 8.34 

  

Функционална класификација 820 

4 Општинска управа 34,492,418.46 33,206,160.83 0.00 0.00 1,765,000.00 942,517.88 36,257,418.46 34,148,678.71 2.83 3.96 

Укупно за функционалну класификацију 820 

Услуге културе 34,492,418.46 33,206,160.83 0.00 0.00 1,765,000.00 942,517.88 36,257,418.46 34,148,678.71 2.83 3.96 

  

Функционална класификација 830 

4 Општинска управа 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.47 0.70 

Укупно за функционалну класификацију 830 

Услуге емитовања и штампања 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.47 0.70 

  

Функционална класификација 860 

4 Општинска управа 550,000.00 314,965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 314,965.00 0.04 0.04 

Укупно за функционалну класификацију 860 550,000.00 314,965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 314,965.00 0.04 0.04 
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Рекреација, спорт, култура и вере, 

некласификовано на другом месту 

  

Функционална класификација 911 

4 Општинска управа 89,331,584.00 81,597,179.43 0.00 0.00 24,686,353.98 22,346,391.23 114,017,937.98 103,943,570.66 8.90 12.07 

Укупно за функц. Клас. 911 Предшколско 

образовање 89,331,584.00 81,597,179.43 0.00 0.00 24,686,353.98 22,346,391.23 114,017,937.98 103,943,570.66 8.90 12.07 

  

Функционална класификација 912 

4 Општинска управа 43,628,569.78 38,301,852.40 0.00 0.00 3,860,151.24 2,083,751.24 47,488,721.02 40,385,603.64 3.71 4.69 

Функционална класификација Укупно за 

функционалну класификацију 912 Основно 

образовање 43,628,569.78 38,301,852.40 0.00 0.00 3,860,151.24 2,083,751.24 47,488,721.02 40,385,603.64 3.71 4.69 

  

Функционална класификација 920 

4 Општинска управа 29,869,000.00 26,848,133.37 0.00 0.00 4,938,871.00 1,183,139.00 34,807,871.00 28,031,272.37 2.72 3.25 

Укупно за функционалну класификацију 920 

Средње образовање 29,869,000.00 26,848,133.37 0.00 0.00 4,938,871.00 1,183,139.00 34,807,871.00 28,031,272.37 2.72 3.25 

  

Функционална класификација  950 

4 Општинска управа 11,120,000.00 10,711,019.43 0.00 0.00 0.00 0.00 11,120,000.00 10,711,019.43 0.87 1.24 

Укупно за функционалну класификацију 950 

Образовање које није дефинисано нивоом 11,120,000.00 10,711,019.43 0.00 0.00 0.00 0.00 11,120,000.00 10,711,019.43 0.87 1.24 

           

Укупно: 731,563,256.68 611,904,005.36 0.00 0.00 549,137,707.04 249,621,860.96 1,280,700,963.72 861,525,866.32 100.00 100.00 

 

 

Члан 18.  

 

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по програмској класификацији износе у динарима: 

 
ПЛАН  И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА 

  За период: 01.01.2019-31.12.2019 
  

  
у динарима 

         
Назив програма План Извршење 

% 

извршења 

Структура 

извршења у 

% 

1 Становање, урбанизам и просторно планирање 25,703,023.14 16,343,583.41 63.59 1.90 

2 Комуналне делатности 318,321,326.24 186,343,724.09 58.54 21.63 

3 Локални економски развој 23,149,545.32 22,073,404.54 95.35 2.56 

4 Развој туризма 6,291,000.00 5,593,209.79 88.91 0.65 

5 Пољопривреда и рурални развој 16,171,112.22 13,311,572.82 82.32 1.55 

6 Заштита животне средине 69,416,060.81 19,805,564.25 28.53 2.30 

7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 96,717,403.92 54,202,609.02 56.04 6.29 

8 Предшколско образовање и васпитање 114,017,937.98 103,943,570.66 91.16 12.07 

9 Основно образовање и васпитање 47,529,388.93 40,426,271.55 85.06 4.69 

10 Средње образовање и васпитање 45,927,871.00 38,742,291.80 84.35 4.50 

11 Социјална и дечја заштита 68,460,156.80 44,754,993.22 65.37 5.19 
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12 Здравствена заштита 13,600,000.00 12,369,918.13 90.96 1.44 

13 Развој културе и информисања 42,257,418.46 40,148,678.71 95.01 4.66 

14 Развој спорта и омладине 175,495,825.38 72,151,402.47 41.11 8.37 

15 Опште услуге локалне самоуправе 181,994,393.52 159,113,312.33 87.43 18.47 

16 Политички систем локалне самоуправе 35,648,500.00 32,201,759.53 90.33 3.74 

17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 0.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно 1,280,700,963.72 861,525,866.32 67.27 100.00 

 

 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

 

Члан 19. 

 

                  Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну према корисницима износе у динарима: 

 

             
             
             

Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

пози-

ције 

Ек. 

кла-

сиф. Опис 

Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 

04 

Средства из осталих извора Укупно 
 % 

Изврш

ења 
План Извршење План Извршење План Извршење План Извршење 

Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                   

Функц. 

клас. 
111 Извршни и законодавни органи 

                  

Програм 2101 
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ                   

  

           

  

Активност 0001 Функционисање скупштине                   

111 1/0 411000 

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

2,641,912.00 2,637,009.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2,641,912.00 2,637,009.68 99.81 

111 2/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
453,088.00 452,247.16 0.00 0.00 0.00 0.00 453,088.00 452,247.16 99.81 

111 3/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 30,000.00 19,568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 19,568.00 65.23 

111 3/1 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
56,000.00 55,556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00 55,556.00 99.21 

111 4/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
114,000.00 99,880.18 0.00 0.00 0.00 0.00 114,000.00 99,880.18 87.61 

111 5/0 416000 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА 

И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 

2,100,000.00 1,886,550.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00 1,886,550.75 89.84 

111 6/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50,000.00 41,211.20 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 41,211.20 82.42 

111 7/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 11,530,000.00 10,028,343.22 0.00 0.00 0.00 0.00 11,530,000.00 10,028,343.22 86.98 

111 8/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 320,000.00 306,255.92 0.00 0.00 0.00 0.00 320,000.00 306,255.92 95.70 
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ТРАНСФЕРИ 

111 9/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
537,000.00 536,855.52 0.00 0.00 0.00 0.00 537,000.00 536,855.52 99.97 

Укупно за 

активност   0001 Функционисање скупштине 17,832,000.00 16,063,477.63 0.00 0.00 0.00 0.00 17,832,000.00 16,063,477.63 90.08 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 111:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 17,832,000.00 16,063,477.63               

Укупно за 

функц. 

клас.   111 

Извршни и законодавни 

органи 17,832,000.00 16,063,477.63 0.00 0.00 0.00 0.00 17,832,000.00 16,063,477.63 90.08 

                          

      

Извори финансирања за 

раздео 1:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 17,832,000.00 16,063,477.63               

Укупно за 

раздео   1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 17,832,000.00 16,063,477.63 0.00 0.00 0.00 0.00 17,832,000.00 16,063,477.63 90.08 

                          

Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Функц. 

клас. 
111 

Извршни и законодавни органи 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

                          

Активност 0002 Функционисање извршних органа 

111 10/0 411000 

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

2,919,334.00 2,913,684.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2,919,334.00 2,913,684.06 99.81 

111 11/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
500,666.00 499,696.82 0.00 0.00 0.00 0.00 500,666.00 499,696.82 99.81 

111 12/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 20,000.00 19,568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 19,568.00 97.84 

111 13/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
100,000.00 55,556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 55,556.00 55.56 

111 14/0 416000 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА 

И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 

600,000.00 510,047.49 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 510,047.49 85.01 

111 15/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 65,000.00 32,422.94 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 32,422.94 49.88 

111 16/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4,216,500.00 3,548,266.02 0.00 0.00 0.00 0.00 4,216,500.00 3,548,266.02 84.15 

111 17/0 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 
345,000.00 339,095.23 0.00 0.00 0.00 0.00 345,000.00 339,095.23 98.29 

Укупно за 

активност   0002 

Функционисање извршних 

органа 8,766,500.00 7,918,336.56 0.00 0.00 0.00 0.00 8,766,500.00 7,918,336.56 90.32 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 111:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 8,766,500.00 7,918,336.56               

Укупно за 

функц.   111 

Извршни и законодавни 

органи 8,766,500.00 7,918,336.56 0.00 0.00 0.00 0.00 8,766,500.00 7,918,336.56 90.32 
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клас. 

                          

      

Извори финансирања за 

раздео 2:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 8,766,500.00 7,918,336.56               

Укупно за 

раздео   2 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ 8,766,500.00 7,918,336.56 0.00 0.00 0.00 0.00 8,766,500.00 7,918,336.56 90.32 

                          

Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Функц. 

клас. 
111 

Извршни и законодавни органи 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

                          

Активност 0002 Функционисање извршних органа 

111 18/0 411000 

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

5,050,000.00 5,030,334.25 0.00 0.00 0.00 0.00 5,050,000.00 5,030,334.25 99.61 

111 19/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
835,000.00 826,563.74 0.00 0.00 0.00 0.00 835,000.00 826,563.74 98.99 

111 20/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 30,000.00 29,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 29,352.00 97.84 

111 21/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
175,000.00 138,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,000.00 138,890.00 79.37 

111 22/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
160,000.00 157,020.12 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 157,020.12 98.14 

111 23/0 416000 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА 

И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 

500,000.00 330,316.54 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 330,316.54 66.06 

111 24/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

111 25/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,650,000.00 1,122,104.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650,000.00 1,122,104.56 68.01 

111 26/0 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 
600,000.00 585,364.13 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 585,364.13 97.56 

Укупно за 

активност   0002 

Функционисање извршних 

органа 9,050,000.00 8,219,945.34 0.00 0.00 0.00 0.00 9,050,000.00 8,219,945.34 90.83 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 111:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 9,050,000.00 8,219,945.34               

Укупно за 

функц. 

клас.   111 

Извршни и законодавни 

органи 9,050,000.00 8,219,945.34 0.00 0.00 0.00 0.00 9,050,000.00 8,219,945.34 90.83 

                          

      

Извори финансирања за 

раздео 3:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 9,050,000.00 8,219,945.34               

Укупно за 

раздео   3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 9,050,000.00 8,219,945.34 0.00 0.00 0.00 0.00 9,050,000.00 8,219,945.34 90.83 

                          

Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 
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Функц. 

клас. 
010 

Болест и инвалидност 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

                          

Пројекат 0032 Пружање услуге помоћи у кући одраслим и остарелим лицима 

010 27/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
2,600,000.00 2,293,354.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00 2,293,354.15 88.21 

Укупно за пројекат 0032 

Пружање услуге помоћи у 

кући одраслим и остарелим 

лицима 2,600,000.00 2,293,354.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00 2,293,354.15 88.21 

                          

Пројекат 0045 Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите 

010 27/1 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
144,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,000.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0045 

Једнократна помоћ 

корисницима борачко 

инвалидске заштите 144,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,000.00 0.00 0.00 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 010:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 2,744,000.00 2,293,354.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2,744,000.00 2,293,354.15 83.58 

Укупно за функц. 

клас. 010 Болест и инвалидност 2,744,000.00 2,293,354.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2,744,000.00 2,293,354.15 83.58 

                          

Функц. 

клас. 
020 

Старо

ст 

          Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

                          

Пројекат 0022 Једнократна помоћ пензионерима 

020 28/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
11,000,000.00 10,048,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000,000.00 10,048,000.00 91.35 

Укупно за пројекат 0022 

Једнократна помоћ 

пензионерима 11,000,000.00 10,048,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000,000.00 10,048,000.00 91.35 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 020:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 11,000,000.00 10,048,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000,000.00 10,048,000.00 91.35 

Укупно за функц. 

клас. 020 Старост 11,000,000.00 10,048,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000,000.00 10,048,000.00 91.35 

                          

Функц. 

клас. 
040 

Породица и деца 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

                          

Активност 0006 Подршка деци и породици са децом 

040 29/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
8,470,000.00 8,420,033.00 0.00 0.00 7,330,000.00 6,698,173.75 15,800,000.00 15,118,206.75 95.68 

Укупно за 

активност 0006 

Подршка деци и породици 

са децом 8,470,000.00 8,420,033.00 0.00 0.00 7,330,000.00 6,698,173.75 15,800,000.00 15,118,206.75 95.68 
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Активност 0007 Подршка рађању и родитељству 

040 30/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
3,259,577.72 3,015,894.88 0.00 0.00 1,240,422.28 0.00 4,500,000.00 3,015,894.88 67.02 

Укупно за 

активност 0007 

Подршка рађању и 

родитељству 3,259,577.72 3,015,894.88 0.00 0.00 1,240,422.28 0.00 4,500,000.00 3,015,894.88 67.02 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 040:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 11,729,577.72 11,435,927.88         11,729,577.72 3,015,894.88 25.71 

    13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година         8,570,422.28 6,698,173.75 8,570,422.28 6,698,173.75 78.15 

Укупно за функц. 

клас. 040 Породица и деца 11,729,577.72 11,435,927.88 0.00 0.00 8,570,422.28 6,698,173.75 20,300,000.00 9,714,068.63 47.85 

                          

Функц. 

клас. 
070 

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

                          

Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 

070 31/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
5,500,000.00 4,729,420.89 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500,000.00 4,729,420.89 85.99 

070 32/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
2,300,000.00 2,218,482.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300,000.00 2,218,482.88 96.46 

Укупно за 

активност 0001 

Једнократне помоћи и 

други облици помоћи 7,800,000.00 6,947,903.77 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800,000.00 6,947,903.77 89.08 

                          

Активност 0009 Подршка социо-хуманитарним организацијама 

070 33/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
500,000.00 454,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 454,270.00 90.85 

Укупно за 

активност 0009 

Подршка социо-

хуманитарним 

организацијама 500,000.00 454,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 454,270.00 90.85 

                          

Пројекат 0027 Набавка грађевинског материјала за интерно расељена лица на територији општине Лајковац 

070 34/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
165,000.00 0.00 0.00 0.00 1,485,000.00 0.00 1,650,000.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0027 

Набавка грађевинског 

материјала за интерно 

расељена лица на 

територији општине 

Лајковац 165,000.00 0.00 0.00 0.00 1,485,000.00 0.00 1,650,000.00 0.00 0.00 

                          

Пројекат 0028 Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета и грађевинског материјала Уговор о ГРАНТУ 

070 35/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
0.00 0.00 0.00 0.00 4,320,000.00 0.00 4,320,000.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0028 

Решавање стамбених 

потреба избеглица доделом 

пакета и грађевинског 

материјала Уговор о 0.00 0.00 0.00 0.00 4,320,000.00 0.00 4,320,000.00 0.00 0.00 
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ГРАНТУ 

                          

Пројекат 0029 Економско оснаживање интерно расељених лица кроз доходовне активности 

070 36/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
60,000.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0029 

Економско оснаживање 

интерно расељених лица 

кроз доходовне активности 60,000.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 

                          

Пројекат 0030 Куповина сеоских кућа са окућницом за интерно расељена лица и куповина грађевинског материјала за адаптацију 

070 37/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
20,000.00 0.00 0.00 0.00 197,731.80 0.00 217,731.80 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0030 

Куповина сеоских кућа са 

окућницом за интерно 

расељена лица и куповина 

грађевинског материјала за 

адаптацију 20,000.00 0.00 0.00 0.00 197,731.80 0.00 217,731.80 0.00 0.00 

                          

Пројекат 0031 Додела помоћи избеглицама за куповону сеоских кућа 

070 38/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
0.00 0.00 0.00 0.00 6,600,000.00 3,890,119.71 6,600,000.00 3,890,119.71 58.94 

Укупно за пројекат 0031 

Додела помоћи избеглицама 

за куповону сеоских кућа 0.00 0.00 0.00 0.00 6,600,000.00 3,890,119.71 6,600,000.00 3,890,119.71 58.94 

                          

Пројекат 0033 
Куповина сеоске куће са окућницом и додаела једнократне помоћи у  грађевинском материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће интерно расељених лица 

док су у расељеништву а која живе на територији општине Лајковац 

070 39/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
20,000.00 0.00 0.00 0.00 196,425.00 0.00 216,425.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0033 

Куповина сеоске куће са 

окућницом и додаела 

једнократне помоћи у  

грађевинском материјалу 

за поправку или адаптацију 

предметне сеоске куће 

интерно расељених лица 

док су у расељеништву а 

која живе на територији 

општине Лајковац 20,000.00 0.00 0.00 0.00 196,425.00 0.00 216,425.00 0.00 0.00 

                          

Пројекат 0034 

Додела помоћи у виду грађевинског матреријала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма 

куповине куће са окућницом 

  

070 40/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
20,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0034 

Додела помоћи у виду 

грађевинског матреријала 

за поправку или адаптацију 

сеоске куће са окућницом за 

породична домаћинства 

која су била корисници 

програма куповине куће са 

окућницом 20,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 



30.09.2020.                             СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ           Број   15 

 

77 
 

                          

Пројекат 0035 
Економско оснаживање интерно расељених лица кроз доходовне активности 

  

070 41/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
60,000.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0035 

Економско оснаживање 

интерно расељених лица 

кроз доходовне активности 60,000.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 

                          

Пројекат 0038 
Економско оснаживање избеглих лицалица кроз доходовне активности 

  

070 42/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
140,000.00 133,532.28 0.00 0.00 1,260,000.00 1,201,790.52 1,400,000.00 1,335,322.80 95.38 

Укупно за пројекат 0038 

Економско оснаживање 

избеглих лицалица кроз 

доходовне активности 140,000.00 133,532.28 0.00 0.00 1,260,000.00 1,201,790.52 1,400,000.00 1,335,322.80 95.38 

                          

Пројекат 0039 
Помоћ у грађевинском материјалу за избегла лица за поправку и адаптацију сеоских кућа са окућницом из средстава РС и АП Војводина 2013.године 

  

070 43/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
60,000.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0039 

Помоћ у грађевинском 

материјалу за избегла лица 

за поправку и адаптацију 

сеоских кућа са окућницом 

из средстава РС и АП 

Војводина 2013.године 60,000.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 

                          

Пројекат 0040 
Помоћ за доходовне актривности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица  

  

070 43/1 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
100,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0040 

Помоћ за доходовне 

актривности у 

пољопривредној, занатској, 

услужној или другој 

области за интерно 

расељена лица 100,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 

                          

Пројекат 0041 
Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета и грађевинског материјала 

  

070 43/2 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
275,000.00 0.00 0.00 0.00 2,475,000.00 0.00 2,750,000.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0041 

Решавање стамбених 

потреба избеглица доделом 

пакета и грађевинског 

материјала 275,000.00 0.00 0.00 0.00 2,475,000.00 0.00 2,750,000.00 0.00 0.00 

                          

Пројекат 0042 
Једнократне помоћи од Комесеријата за избеглице и миграције 

  

070 43/3 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
0.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 435,000.00 540,000.00 435,000.00 80.56 
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Укупно за пројекат 0042 

Једнократне помоћи од 

Комесеријата за избеглице и 

миграције 0.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 435,000.00 540,000.00 435,000.00 80.56 

                          

Пројекат 0043 
Помоћ избеглицама кроз доделу средстава за доходовне активности 

  

070 43/4 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
140,000.00 0.00 0.00 0.00 1,260,000.00 0.00 1,400,000.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0043 

Помоћ избеглицама кроз 

доделу средстава за 

доходовне активности 140,000.00 0.00 0.00 0.00 1,260,000.00 0.00 1,400,000.00 0.00 0.00 

                          

Пројекат 0044 
Помоћ интерно расељеним лицима за куповину сеоске куће са окућницом или непокретности за становање и додатна помоћ у грађевинском материјалу и/или опреми  

  

070 43/5 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
280,000.00 0.00 0.00 0.00 2,520,000.00 0.00 2,800,000.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0044 

Помоћ интерно расељеним 

лицима за куповину сеоске 

куће са окућницом или 

непокретности за 

становање и додатна помоћ 

у грађевинском материјалу 

и/или опреми 280,000.00 0.00 0.00 0.00 2,520,000.00 0.00 2,800,000.00 0.00 0.00 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 070:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 9,640,000.00 7,535,706.05         
9,640,000.00 7,535,706.05 

78.17 

    06 

Донације од међународних 

организација         10,920,000.00 3,890,119.71 
10,920,000.00 3,890,119.71 

35.62 

    07 

Трансфере од других нивоа 

власти         7,695,000.00 435,000.00 
7,695,000.00 435,000.00 

5.65 

    15 

Неутрошена средства 

донација из ранијих година         4,939,156.80 1,201,790.52 
4,939,156.80 1,201,790.52 

24.33 

Укупно за функц. 

клас. 070 

Социјална помоћ 

угроженом становништву, 

некласификована на другом 

месту 9,640,000.00 7,535,706.05 0.00 0.00 23,554,156.80 5,526,910.23 33,194,156.80 13,062,616.28 39.35 

                          

Функц. 

клас. 
090 

Социјална заштита некласификована на другом месту 

  

Програм 0901 
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

  

                          

Активност 0005 
Подршка реализацији програма Црвеног крста 

  

090 44/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
1,222,000.00 1,216,921.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1,222,000.00 1,216,921.16 99.58 

Укупно за 

активност 0005 

Подршка реализацији 

програма Црвеног крста 1,222,000.00 1,216,921.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1,222,000.00 1,216,921.16 99.58 

                          

      Извори финансирања за                   
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функцију 090: 

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 1,222,000.00 1,216,921.16 
0.00 0.00 0.00 0.00 

1,222,000.00 1,216,921.16 99.58 

Укупно за функц. 

клас. 090 

Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту 1,222,000.00 1,216,921.16 

0.00 0.00 0.00 0.00 

1,222,000.00 1,216,921.16 99.58 

                          

Функц. 

клас. 
130 

Опште услуге 

  

Програм 0602 
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

                          

Активност 0001 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

  

130 45/0 411000 

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

52,746,947.67 52,746,185.19 0.00 0.00 0.00 0.00 52,746,947.67 52,746,185.19 100.00 

130 46/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
9,045,975.00 9,045,970.84 0.00 0.00 0.00 0.00 9,045,975.00 9,045,970.84 100.00 

130 47/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 900,000.00 791,886.29 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 791,886.29 87.99 

130 48/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
4,225,000.00 3,712,855.26 0.00 0.00 1,035,000.00 931,392.80 5,260,000.00 4,644,248.06 88.29 

130 49/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
2,200,000.00 2,111,429.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 2,111,429.94 95.97 

130 50/0 416000 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА 

И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 

850,000.00 846,901.76 0.00 0.00 0.00 0.00 850,000.00 846,901.76 99.64 

130 51/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 7,500,000.00 4,939,353.58 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 4,939,353.58 65.86 

130 52/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 821,028.67 718,831.71 0.00 0.00 72,971.33 72,971.33 894,000.00 791,803.04 88.57 

130 53/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 15,418,000.00 13,295,397.84 0.00 0.00 0.00 0.00 15,418,000.00 13,295,397.84 86.23 

130 54/0 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
235,000.00 59,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,000.00 59,100.00 25.15 

130 55/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
3,162,041.00 1,480,710.28 0.00 0.00 500,000.00 0.00 3,662,041.00 1,480,710.28 40.43 

130 56/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 8,219,000.00 7,362,627.17 0.00 0.00 0.00 0.00 8,219,000.00 7,362,627.17 89.58 

130 57/0 444000 
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 
10,000.00 5,703.62 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 5,703.62 57.04 

130 58/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
509,620.00 268,589.70 0.00 0.00 0.00 0.00 509,620.00 268,589.70 52.70 

130 59/0 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 
4,590,000.00 4,481,304.35 0.00 0.00 0.00 0.00 4,590,000.00 4,481,304.35 97.63 

130 60/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
50,000.00 28,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 28,080.00 56.16 

130 61/0 482000 

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ 

ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И 

КАМАТЕ 

3,645,000.00 1,378,184.61 0.00 0.00 0.00 0.00 3,645,000.00 1,378,184.61 37.81 

130 62/0 483000 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 

ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 

СУДОВА 

1,500,000.00 825,823.93 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 825,823.93 55.05 

130 63/0 485000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА 

ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

3,500,000.00 1,689,411.38 0.00 0.00 16,000,000.00 13,579,862.90 19,500,000.00 15,269,274.28 78.30 
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ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

130 64/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 3,030,971.15 2,019,982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,030,971.15 2,019,982.00 66.64 

130 65/0 515000 
НЕМАТЕРИЈАЛНА 

ИМОВИНА 
600,000.00 537,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 537,900.00 89.65 

Укупно за 

активност 0001 

Функционисање локалне 

самоуправе и градских 

општина 122,758,583.49 108,346,229.45 0.00 0.00 17,607,971.33 14,584,227.03 140,366,554.82 122,930,456.48 87.58 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 130:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 122,758,583.49 108,346,229.45         122,758,583.49 108,346,229.45 88.26 

    03 Социјалне доприносе         1,035,000.00 931,392.80 1,035,000.00 931,392.80 89.99 

    13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година         16,572,971.33 13,652,834.23 16,572,971.33 13,652,834.23 82.38 

Укупно за функц. 

клас. 130 Опште услуге 122,758,583.49 108,346,229.45 0.00 0.00 17,607,971.33 14,584,227.03 140,366,554.82 122,930,456.48 87.58 

                          

Функц. 

клас. 
160 

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

  

Програм 0602 
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

                          

Активност 0009 
Текућа буџетска резерва 

  

160 66/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 3,208,538.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,208,538.26 0.00 0.00 

Укупно за 

активност 0009 Текућа буџетска резерва 3,208,538.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,208,538.26 0.00 0.00 

                          

Активност 0010 
Стална буџетска резерва 

  

160 67/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 

Укупно за 

активност 0010 Стална буџетска резерва 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 160:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 4,208,538.26 0.00         4,208,538.26 0.00 0.00 

Укупно за функц. 

клас. 160 

Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту 4,208,538.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,208,538.26 0.00 0.00 

                          

Функц. 

клас. 
170 

Трансакције јавног дуга 

  

Програм 0602 
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

                          

Активност 0003 
Сервисирање јавног дуга 

  

170 68/0 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ 9,564,100.00 9,564,082.36 0.00 0.00 0.00 0.00 9,564,100.00 9,564,082.36 100.00 
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КАМАТА 

170 69/0 444000 
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 
9,250.00 9,205.26 0.00 0.00 0.00 0.00 9,250.00 9,205.26 99.52 

170 70/0 611000 

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 

ДОМАЋИМ 

КРЕДИТОРИМА 

24,821,650.00 24,821,605.74 0.00 0.00 0.00 0.00 24,821,650.00 24,821,605.74 100.00 

Укупно за 

активност 0003 Сервисирање јавног дуга 34,395,000.00 34,394,893.36 0.00 0.00 0.00 0.00 34,395,000.00 34,394,893.36 100.00 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 170:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 34,395,000.00 34,394,893.36 0.00 0.00 0.00 0.00 34,395,000.00 34,394,893.36 100.00 

Укупно за функц. 

клас. 170 Трансакције јавног дуга 34,395,000.00 34,394,893.36 0.00 0.00 0.00 0.00 34,395,000.00 34,394,893.36 100.00 

                          

Функц. 

клас. 
220 

Цивилна одбрана 

  

Програм 0602 
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

                          

Активност 0014 
Управљање у ванредним ситуацијама 

  

220 71/0 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 

220 72/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

Укупно за 

активност 0014 

Управљање у ванредним 

ситуацијама 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 220:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 

Укупно за функц. 

клас. 220 Цивилна одбрана 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 

                          

Функц. 

клас. 
320 

Услуге противпожарне заштите 

  

Програм 0101 
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

  

                          

Пројекат 0023 
Противградна заштита 

  

320 73/0 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
280,000.00 279,342.41 0.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00 279,342.41 99.77 

320 74/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
972,000.00 972,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 972,000.00 972,000.00 100.00 

Укупно за пројекат 0023 Противградна заштита 1,252,000.00 1,251,342.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1,252,000.00 1,251,342.41 99.95 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 320:                   
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    01 

Општи приходи и примања 

буџета 1,252,000.00 1,251,342.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1,252,000.00 1,251,342.41 99.95 

Укупно за функц. 

клас. 320 

Услуге противпожарне 

заштите 1,252,000.00 1,251,342.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1,252,000.00 1,251,342.41 99.95 

                          

Функц. 

клас. 
330 

Судови 

  

Програм 0602 
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

                          

Активност 0004 
Општинско/градско правобранилаштво 

  

330 75/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
838,800.00 613,989.00 0.00 0.00 0.00 0.00 838,800.00 613,989.00 73.20 

Укупно за 

активност 0004 

Општинско/градско 

правобранилаштво 838,800.00 613,989.00 0.00 0.00 0.00 0.00 838,800.00 613,989.00 73.20 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 330:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 838,800.00 613,989.00 0.00 0.00 0.00 0.00 838,800.00 613,989.00 73.20 

Укупно за функц. 

клас. 330 Судови 838,800.00 613,989.00 0.00 0.00 0.00 0.00 838,800.00 613,989.00 73.20 

                          

Функц. 

клас. 
360 

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 

  

Програм 0701 
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

  

                          

Пројекат 0045 
Набавка опреме и софтвера за видео надзор 

  

360 76/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

360 77/0 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 549,600.00 550,000.00 549,600.00 99.93 

360 78/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      0.00 

Укупно за пројекат 0045 

Набавка опреме и софтвера 

за видео надзор 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 549,600.00 550,000.00 549,600.00 99.93 

                          

Пројекат 0065 
Безбедност у саобраћају 

  

360 79/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 600,000.00 596,749.69 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 596,749.69 99.46 

360 80/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
510,000.00 453,698.16 0.00 0.00 0.00 0.00 510,000.00 453,698.16 88.96 

360 81/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130,000.00 1,022,760.00 1,130,000.00 1,022,760.00 90.51 

360 82/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
5,023,106.68 3,556,547.04 0.00 0.00 1,636,620.30 836,061.96 6,659,726.98 4,392,609.00 65.96 

360 82/1 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0065 Безбедност у саобраћају 6,633,106.68 4,606,994.89 0.00 0.00 2,766,620.30 1,858,821.96 9,399,726.98 6,465,816.85 68.79 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 360:                   
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    01 

Општи приходи и примања 

буџета 6,633,106.68 4,606,994.89         6,633,106.68 4,606,994.89 69.45 

    13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година         3,316,620.30 2,408,421.96 3,316,620.30 2,408,421.96 72.62 

Укупно за функц. 

клас. 360 

Јавни ред и безбедност 

некласификован на другом 

месту 6,633,106.68 4,606,994.89 0.00 0.00 3,316,620.30 2,408,421.96 9,949,726.98 7,015,416.85 70.51 

                          

Функц. 

клас. 
411 

Општи економски и комерцијални послови 

  

Програм 1501 
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

  

                          

Активност 0001 
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 

  

411 83/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,500,000.00 1,499,999.77 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,499,999.77 100.00 

Укупно за 

активност 0001 

Унапређење привредног и 

инвестиционог амбијента 1,500,000.00 1,499,999.77 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,499,999.77 100.00 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 411:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 1,500,000.00 1,499,999.77 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,499,999.77 100.00 

Укупно за функц. 

клас. 411 

Општи економски и 

комерцијални послови 1,500,000.00 1,499,999.77 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,499,999.77 100.00 

                          

Функц. 

клас. 
412 

Општи послови по питању рада 

  

Програм 1501 
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

  

                          

Активност 0002 
Мере активне политике запошљавања 

  

412 84/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0.00 0.00 0.00 0.00 3,986,935.01 3,749,701.66 3,986,935.01 3,749,701.66 94.05 

412 85/0 464000 

ДОТАЦИЈЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ 

14,610,733.21 13,941,399.94 0.00 0.00 0.00 0.00 14,610,733.21 13,941,399.94 95.42 

412 85/1 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0.00 0.00 0.00 0.00 72,500.00 0.00 72,500.00 0.00 0.00 

Укупно за 

активност 0002 

Мере активне политике 

запошљавања 14,610,733.21 13,941,399.94 0.00 0.00 4,059,435.01 3,749,701.66 18,670,168.22 17,691,101.60 94.76 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 412:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 14,610,733.21 13,941,399.94         14,610,733.21 13,941,399.94 95.42 

    03 Социјалне доприносе         4,059,435.01 3,749,701.66 4,059,435.01 3,749,701.66 92.37 

Укупно за функц. 

клас. 412 

Општи послови по питању 

рада 14,610,733.21 13,941,399.94 0.00 0.00 4,059,435.01 3,749,701.66 18,670,168.22 17,691,101.60 94.76 

                          

Функц. 421 Пољопривреда 
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клас.   

Програм 0101 
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

  

                          

Активност 0001 
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 

  

421 86/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,550,000.00 1,020,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,550,000.00 1,020,650.00 65.85 

421 87/0 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
350,000.00 348,658.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 348,658.00 99.62 

Укупно за 

активност 0001 

Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у 

локалној заједници 1,900,000.00 1,369,308.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900,000.00 1,369,308.00 72.07 

                          

Активност 0002 
Мере подршке руралном развоју 

  

421 88/0 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
2,312,370.00 1,798,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,312,370.00 1,798,800.00 77.79 

421 89/0 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

8,278,677.00 7,394,912.21 0.00 0.00 0.00 0.00 8,278,677.00 7,394,912.21 89.32 

421 90/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
200,000.00 197,986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 197,986.00 98.99 

Укупно за 

активност 0002 

Мере подршке руралном 

развоју 10,791,047.00 9,391,698.21 0.00 0.00 0.00 0.00 10,791,047.00 9,391,698.21 87.03 

                          

Пројекат 0021 
Изложба крава 

  

421 91/0 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

1,300,000.00 1,299,224.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 1,299,224.20 99.94 

Укупно за пројекат 0021 Изложба крава 1,300,000.00 1,299,224.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 1,299,224.20 99.94 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 421:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 13,991,047.00 12,060,230.41         13,991,047.00 12,060,230.41 86.20 

Укупно за функц. 

клас. 421 Пољопривреда 13,991,047.00 12,060,230.41 0.00 0.00 0.00 0.00 13,991,047.00 12,060,230.41 86.20 

                          

Функц. 

клас. 
422 

шумарство 

  

Програм 0101 
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

  

                          

Пројекат 0024 
Пошумљавање 

  

422 92/0 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
180,000.00 0.00 0.00 0.00 115,905.22 0.00 295,905.22 0.00 0.00 

422 92/1 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА 0.00 0.00 0.00 0.00 632,160.00 0.00 632,160.00 0.00 0.00 
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Укупно за пројекат 0024 Пошумљавање 180,000.00 0.00 0.00 0.00 748,065.22 0.00 928,065.22 0.00 0.00 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 422:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 180,000.00 0.00         180,000.00 0.00 0.00 

    13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година         748,065.22 0.00 748,065.22 0.00 0.00 

Укупно за функц. 

клас. 422 шумарство 180,000.00 0.00 0.00 0.00 748,065.22 0.00 928,065.22 0.00 0.00 

                          

Функц. 

клас. 
451 

Друмски саобраћај 

  

Програм 0701 
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

  

                          

Активност 0002 
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 

  

451 93/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 3,620,000.00 351,702.16 5,120,000.00 1,851,702.16 36.17 

451 93/1 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
100,000.00 97,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 97,200.00 97.20 

451 94/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
21,590,734.60 20,100,863.94 0.00 0.00 3,394,900.00 3,056,420.63 24,985,634.60 23,157,284.57 92.68 

451 95/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,173,732.00 1,128,012.00 1,173,732.00 1,128,012.00 96.10 

451 96/0 485000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА 

ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 326,648.52 0.00 2,326,648.52 0.00 0.00 

451 97/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,314,408.90 599,590.77 2,814,408.90 599,590.77 21.30 

451 98/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 1,645,938.99 0.00 0.00 0.00 2,114,061.01 0.00 3,760,000.00 0.00 0.00 

Укупно за 

активност 0002 

Управљање и одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 27,336,673.59 21,698,063.94 0.00 0.00 12,943,750.43 5,135,725.56 40,280,424.02 26,833,789.50 66.62 

                          

Пројекат 0068 
Периодично одржавање локалних и  некатегорисаних  путева на територији општине Лајковац са израдом техничке документације и надзором 

  

451 99/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0.00 0.00 0.00 0.00 12,070,001.92 12,055,012.82 12,070,001.92 12,055,012.82 99.88 

Укупно за пројекат 0068 

Периодично одржавање 

локалних и  

некатегорисаних  путева на 

територији општине 

Лајковац са израдом 

техничке документације и 

надзором 0.00 0.00 0.00 0.00 12,070,001.92 12,055,012.82 12,070,001.92 12,055,012.82 99.88 

                          

Пројекат 0069 
Реконструкција локалног  и некатегорисаног пута Врачевић-Протићи 

  

451 100/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
106,200.00 40,178.25 0.00 0.00 14,942,000.00 8,258,211.60 15,048,200.00 8,298,389.85 55.15 
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Укупно за пројекат 0069 

Реконструкција локалног  и 

некатегорисаног пута 

Врачевић-Протићи 106,200.00 40,178.25 0.00 0.00 14,942,000.00 8,258,211.60 15,048,200.00 8,298,389.85 55.15 

                          

Пројекат 0070 
Рехабилитација локалних некатегорисаних путева на територији општине Лајковац 

  

451 100/1 511000 Зграде и грађевински објекти 15,776,435.14 0.00 0.00 0.00 3,592,615.86 0.00 19,369,051.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0070 

Рехабилитација локалних 

некатегорисаних путева на 

територији општине 

Лајковац 15,776,435.14 0.00 0.00 0.00 3,592,615.86 0.00 19,369,051.00 0.00 0.00 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 451:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 43,219,308.73 21,738,242.19         43,219,308.73 21,738,242.19 50.30 

    13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година         43,548,368.21 25,448,949.98 43,548,368.21 25,448,949.98 58.44 

Укупно за функц. 

клас. 451 Друмски саобраћај 43,219,308.73 21,738,242.19 0.00 0.00 43,548,368.21 25,448,949.98 86,767,676.94 47,187,192.17 54.38 

                          

Функц. 

клас. 
510 

Управљање отпадом 

  

Програм 0401 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

  

                          

Активност 0005 
Управљање комуналним отпадом 

  

510 101/0 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 135,940.00 135,940.00 635,940.00 635,940.00 100.00 

Укупно за 

активност 0005 

Управљање комуналним 

отпадом 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 135,940.00 135,940.00 635,940.00 635,940.00 100.00 

                          

Активност 0006 
Управљање осталим врстама отпада 

  

510 102/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 363,300.04 1,500,000.00 363,300.04 24.22 

510 103/0 464000 

ДОТАЦИЈЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ 

370,000.00 304,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370,000.00 304,592.00 82.32 

Укупно за 

активност 0006 

Управљање осталим 

врстама отпада 370,000.00 304,592.00 0.00 0.00 1,500,000.00 363,300.04 1,870,000.00 667,892.04 35.72 

                          

Пројекат 0022 
Набавка судова за одлагање отпада 

  

510 104/0 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 100.00 

Укупно за пројекат 0022 Набавка судова за одлагање 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 100.00 
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отпада 

                          

Програм 1102 
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

  

                          

Активност 0003 
Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

  

510 105/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 0.00 0.00 0.00 0.00 40,178,303.96 38,697,627.66 40,178,303.96 38,697,627.66 96.31 

510 105/1 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
0.00 0.00 0.00 0.00 165,000.00 162,000.00 165,000.00 162,000.00 98.18 

Укупно за 

активност 0003 

Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене 0.00 0.00 0.00 0.00 40,343,303.96 38,859,627.66 40,343,303.96 38,859,627.66 96.32 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 510:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 870,000.00 804,592.00         40,178,303.96 38,697,627.66 96.31 

    13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година         43,179,243.96 40,558,867.70 165,000.00 162,000.00 98.18 

Укупно за функц. 

клас. 510 Управљање отпадом 870,000.00 804,592.00 0.00 0.00 43,179,243.96 40,558,867.70 40,343,303.96 38,859,627.66 96.32 

                          

Функц. 

клас. 
520 

Управљање отпадним водама 

  

Програм 0401 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

  

                          

Активност 0004 
Управљање отпадним водама 

  

520 106/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0.00 0.00 0.00 0.00 350,080.68 0.00 350,080.68 0.00 0.00 

520 107/0 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
0.00 0.00 0.00 0.00 931,000.00 331,000.00 931,000.00 331,000.00 35.55 

520 108/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
0.00 0.00 0.00 0.00 813,131.68 58,938.70 813,131.68 58,938.70 7.25 

520 108/1 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

0.00 0.00 0.00 0.00 1,050,000.00 907,227.40 1,050,000.00 907,227.40 86.40 

520 109/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0.00 0.00 0.00 0.00 9,270,584.47 3,249,387.27 9,270,584.47 3,249,387.27 35.05 

Укупно за 

активност 0004 

Управљање отпадним 

водама 0.00 0.00 0.00 0.00 12,414,796.83 4,546,553.37 12,414,796.83 4,546,553.37 36.62 

                          

Пројекат 0020 
Изградња фекалног колектора у Индустријској зони 1 

  

520 110/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
780,000.00 0.00 0.00 0.00 7,649,221.70 0.00 8,429,221.70 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0020 

Изградња фекалног 

колектора у Индустријској 

зони 1 780,000.00 0.00 0.00 0.00 7,649,221.70 0.00 8,429,221.70 0.00 0.00 
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Пројекат 0021 
Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Словац  

  

520 111/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0.00 0.00 0.00 0.00 653,000.00 644,795.84 653,000.00 644,795.84 98.74 

520 112/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0.00 0.00 0.00 0.00 8,566,753.84 1,000,830.72 8,566,753.84 1,000,830.72 11.68 

Укупно за пројекат 0021 

Изградња постројења за 

пречишћавање отпадних 

вода у насељеном месту 

Словац 0.00 0.00 0.00 0.00 9,219,753.84 1,645,626.56 9,219,753.84 1,645,626.56 17.85 

                          

Пројекат 0023 
Погон за пречишћавање отпадних вода-реконструкција 

  

520 113/0 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
0.00 0.00 0.00 0.00 1,185,200.00 355,200.00 1,185,200.00 355,200.00 29.97 

520 113/1 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0.00 0.00 0.00 0.00 720,000.00 0.00 720,000.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0023 

Погон за пречишћавање 

отпадних вода-

реконструкција 0.00 0.00 0.00 0.00 1,905,200.00 355,200.00 1,905,200.00 355,200.00 18.64 

                          

Пројекат 0026 
Постројење за пречишћавање отпадних вода у Боговађи 

  

520 114/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

520 115/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0.00 0.00 0.00 0.00 201,600.00 0.00 201,600.00 0.00 0.00 

520 116/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0026 

Постројење за 

пречишћавање отпадних 

вода у Боговађи 120,000.00 0.00 0.00 0.00 201,600.00 0.00 321,600.00 0.00 0.00 

                          

Пројекат 0027 
Изградња мреже фекалне канализације Словац 

  

520 117/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0.00 0.00 0.00 0.00 21,020,620.00 0.00 21,020,620.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0027 

Изградња мреже фекалне 

канализације Словац 0.00 0.00 0.00 0.00 21,020,620.00 0.00 21,020,620.00 0.00 0.00 

                          

Пројекат 0028 
Изградња фекалне канализације у Боговађи 

  

520 118/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      0.00 

Укупно за пројекат 0028 

Изградња фекалне 

канализације у Боговађи 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 520:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 900,000.00 0.00         900,000.00 0.00 0.00 

    13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година         52,411,192.37 6,547,379.93 52,411,192.37 6,547,379.93 12.49 

Укупно за функц. 520 Управљање отпадним 900,000.00 0.00 0.00 0.00 52,411,192.37 6,547,379.93 53,311,192.37 6,547,379.93 12.28 
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клас. водама 

                          

Функц. 

клас. 
530 

Смањење загадености 

  

Програм 0401 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

  

                          

Активност 0002 
Праћење квалитета елемената животне средине 

  

530 119/0 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
0.00 0.00 0.00 0.00 650,000.00 0.00 650,000.00 0.00 0.00 

530 120/0 464000 

ДОТАЦИЈЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ 

100,000.00 91,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 91,200.00 91.20 

Укупно за 

активност 0002 

Праћење квалитета 

елемената животне средине 100,000.00 91,200.00 0.00 0.00 650,000.00 0.00 750,000.00 91,200.00 12.16 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 530:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 100,000.00 91,200.00               

    13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година         650,000.00 0.00 750,000.00 91,200.00 12.16 

Укупно за функц. 

клас. 530 Смањење загадености 100,000.00 91,200.00 0.00 0.00 650,000.00 0.00 750,000.00 91,200.00 12.16 

                          

Функц. 

клас. 
540 

Заштита биљног и животињског света и крајолика 

  

Програм 0401 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

  

                          

Активност 0003 

Зашти

та 

приро

де 

         

  

540 121/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
60,000.00 59,223.84 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 59,223.84 98.71 

Укупно за 

активност 0003 Заштита природе 60,000.00 59,223.84 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 59,223.84 98.71 

                          

Програм 1102 
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

  

                          

Активност 0002 
Одржавање јавних зелених површина 

  

540 122/0 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
0.00 0.00 0.00 0.00 17,278,287.18 16,234,579.90 17,278,287.18 16,234,579.90 93.96 

Укупно за 

активност 0002 

Одржавање јавних зелених 

површина 0.00 0.00 0.00 0.00 17,278,287.18 16,234,579.90 17,278,287.18 16,234,579.90 93.96 
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Активност 0004 
Зоохигијена 

  

540 123/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 600,000.00 487,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 487,750.00 81.29 

540 124/0 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
14,980,000.00 10,949,214.00 0.00 0.00 500,000.00 435,100.00 15,480,000.00 11,384,314.00 73.54 

540 125/0 485000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА 

ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

3,500,000.00 2,580,252.01 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 2,580,252.01 73.72 

Укупно за 

активност 0004 Зоохигијена 19,080,000.00 14,017,216.01 0.00 0.00 500,000.00 435,100.00 19,580,000.00 14,452,316.01 73.81 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 540:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 19,140,000.00 14,076,439.85         19,140,000.00 14,076,439.85 73.54 

    13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година         17,778,287.18 16,669,679.90 17,778,287.18 16,669,679.90 93.76 

Укупно за функц. 

клас. 540 

Заштита биљног и 

животињског света и 

крајолика 19,140,000.00 14,076,439.85 0.00 0.00 17,778,287.18 16,669,679.90 36,918,287.18 30,746,119.75 83.28 

                          

Функц. 

клас. 
560 

Заштита животне средине некласификована на другом месту 

  

Програм 0401 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

  

                          

Активност 0001 
Управљање заштитом животне средине 

  

560 125/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 

560 126/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 

Укупно за 

активност 0001 

Управљање заштитом 

животне средине 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 

                          

Пројекат 0024 
Улагање у санацију, чишћење и уређење водотокова на територији општине Лајковац  

  

560 127/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 0.00 0.00 0.00 0.00 10,188,928.44 10,188,928.44 10,188,928.44 10,188,928.44 100.00 

Укупно за пројекат 0024 

Улагање у санацију, 

чишћење и уређење 

водотокова на територији 

општине Лајковац 0.00 0.00 0.00 0.00 10,188,928.44 10,188,928.44 10,188,928.44 10,188,928.44 100.00 

                          

Пројекат 0025 
Уништавање амброзије на урбаном делу територије општине Лајковац 

  

560 128/0 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 415,000.00 500,000.00 415,000.00 83.00 

Укупно за пројекат 0025 

Уништавање амброзије на 

урбаном делу територије 

општине Лајковац 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 415,000.00 500,000.00 415,000.00 83.00 
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Програм 2002 
Основно образовање и васпитање 

  

                          

Пројекат 0023 
Уређење зелених површина и пратећих садржаја око основне школе у Ратковцу 

  

560 128/1 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0.00 0.00 0.00 0.00 40,667.91 40,667.91 40,667.91 40,667.91 100.00 

Укупно за пројекат 0023 

Уређење зелених површина 

и пратећих садржаја око 

основне школе у Ратковцу 0.00 0.00 0.00 0.00 40,667.91 40,667.91 40,667.91 40,667.91 100.00 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 560:                   

    13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година         11,629,596.35 10,644,596.35 11,629,596.35 10,644,596.35 91.53 

Укупно за функц. 

клас. 560 

Заштита животне средине 

некласификована на другом 

месту 0.00 0.00 0.00 0.00 11,629,596.35 10,644,596.35 11,629,596.35 10,644,596.35 91.53 

                          

Функц. 

клас. 
610 

Стамбени развој 

  

Програм 1101 
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

  

                          

Активност 0004 
Стамбена подршка 

  

610 129/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
1,150,000.00 42,947.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00 42,947.11 3.73 

Укупно за 

активност 0004 Стамбена подршка 1,150,000.00 42,947.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00 42,947.11 3.73 

                          

Активност 0005 
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда 

  

610 130/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за 

активност 0005 

Остваривање јавног 

интереса у одржавању 

зграда 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

       

0.00 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 610:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 1,150,000.00 42,947.11         1,150,000.00 42,947.11 3.73 

Укупно за функц. 

клас. 610 Стамбени развој 1,150,000.00 42,947.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00 42,947.11 3.73 

                          

Функц. 

клас. 
620 

Развој заједнице 

  

Програм 0501 
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
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Пројекат 0021 
Изградња котларнице на биомасу школско - спортског - здравственог комплекса са надзором 

  

620 131/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0021 

Изградња котларнице на 

биомасу школско - 

спортског - здравственог 

комплекса са надзором 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                          

Програм 1101 
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

  

                          

Активност 0003 
Управљање грађевинским земљиштем 

  

620 132/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 252,000.00 252,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252,000.00 252,000.00 100.00 

620 133/0 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
1,840,000.00 643,698.40 0.00 0.00 1,000,000.00 272,954.40 2,840,000.00 916,652.80 32.28 

620 134/0 482000 

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ 

ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И 

КАМАТЕ 

843,585.00 0.00 0.00 0.00 165,000.00 0.00 1,008,585.00 0.00 0.00 

620 135/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0.00 0.00 0.00 0.00 133,560.00 133,560.00 133,560.00 133,560.00 100.00 

Укупно за 

активност 0003 

Управљање грађевинским 

земљиштем 2,935,585.00 895,698.40 0.00 0.00 1,298,560.00 406,514.40 4,234,145.00 1,302,212.80 30.76 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 620:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 2,935,585.00 895,698.40         2,117,072.50 651,106.40 30.76 

    13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година         1,298,560.00 406,514.40 4,234,145.00 1,302,212.80 30.76 

Укупно за функц. 

клас. 620 Развој заједнице 2,935,585.00 895,698.40 0.00 0.00 1,298,560.00 406,514.40 6,351,217.50 1,953,319.20 30.76 

                          

Функц. 

клас. 
630 

Водоснабдевање 

  

Програм 1102 
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

  

                          

Активност 0008 
Управљање и снабдевање водом за пиће 

  

630 136/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 

630 137/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
600,000.00 116,426.28 0.00 0.00 421,272.27 0.00 1,021,272.27 116,426.28 11.40 

630 138/0 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

29,850,000.00 29,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,850,000.00 29,850,000.00 100.00 

630 139/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,036,288.36 1,744,258.20 7,036,288.36 1,744,258.20 24.79 

630 140/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0.00 0.00 0.00 0.00 3,052,350.00 0.00 3,052,350.00 0.00 0.00 
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Укупно за 

активност 0008 

Управљање и снабдевање 

водом за пиће 31,450,000.00 29,966,426.28 0.00 0.00 9,809,910.63 1,744,258.20 41,259,910.63 31,710,684.48 76.86 

                          

Пројекат 0105 

Повезивање постојећег цевовода Словац-Ратковац са резервоаром Оштриковац и са црпном станицом Словац  и повзивање локалног цевовода у Ратковцу на затварачницу 

ПК Оштриковац 

  

630 141/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0.00 0.00 0.00 0.00 2,567,600.00 0.00 2,567,600.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0105 

Повезивање постојећег 

цевовода Словац-Ратковац 

са резервоаром 

Оштриковац и са црпном 

станицом Словац  и 

повзивање локалног 

цевовода у Ратковцу на 

затварачницу ПК 

Оштриковац 0.00 0.00 0.00 0.00 2,567,600.00 0.00 2,567,600.00 0.00 0.00 

                          

Пројекат 0106 
Изградња водоводне мреже Пепељевац-Стрмово-Придворица 

  

630 142/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0.00 0.00 0.00 0.00 11,472,780.00 8,633,783.59 11,472,780.00 8,633,783.59 75.25 

Укупно за пројекат 0106 

Изградња водоводне мреже 

Пепељевац-Стрмово-

Придворица 0.00 0.00 0.00 0.00 11,472,780.00 8,633,783.59 11,472,780.00 8,633,783.59 75.25 

                          

Пројекат 0107 
Водоснабдевање дела општине Лајковац - изградња водоводне мреже у Јабучју 

  

630 143/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0.00 0.00 0.00 0.00 87,529,279.88 11,209,955.52 87,529,279.88 11,209,955.52 12.81 

Укупно за пројекат 0107 

Водоснабдевање дела 

општине Лајковац - 

изградња водоводне мреже 

у Јабучју 0.00 0.00 0.00 0.00 87,529,279.88 11,209,955.52 87,529,279.88 11,209,955.52 12.81 

                          

Пројекат 0111 
Реконструкција и санација водоводне мреже на територији насељеног места Лајковац 

  

630 143/1 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
5,000,000.00 3,567,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 8,000,000.00 3,567,000.00 44.59 

Укупно за пројекат 0111 

Реконструкција и санација 

водоводне мреже на 

територији насељеног 

места Лајковац 5,000,000.00 3,567,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 8,000,000.00 3,567,000.00 44.59 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 630:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 36,450,000.00 33,533,426.28         36,450,000.00 33,533,426.28 92.00 

    08 

Добровољне трансфере од 

физичких и правних лица         75,608,601.68 0.00 75,608,601.68 0.00 0.00 

    13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година         38,770,968.83 21,587,997.31 38,770,968.83 21,587,997.31 55.68 
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Укупно за функц. 

клас. 630 Водоснабдевање 36,450,000.00 33,533,426.28 0.00 0.00 114,379,570.51 21,587,997.31 150,829,570.51 55,121,423.59 36.55 

                          

Функц. 

клас. 
640 

Улична расвета 

  

Програм 1102 
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

  

                          

Активност 0001 
Управљање/одржавање јавним осветљењем 

  

640 144/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 49,186,988.06 35,104,018.85 0.00 0.00 16,313,012.00 6,625,914.56 65,500,000.06 41,729,933.41 63.71 

640 145/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 670,000.00 130,554.03 0.00 0.00 240,000.00 0.00 910,000.00 130,554.03 14.35 

640 146/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
5,300,000.04 1,892,531.40 0.00 0.00 0.00 0.00 5,300,000.04 1,892,531.40 35.71 

640 147/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 150,000.00 14,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 14,200.00 9.47 

Укупно за 

активност 0001 

Управљање/одржавање 

јавним осветљењем 55,306,988.10 37,141,304.28 0.00 0.00 16,553,012.00 6,625,914.56 71,860,000.10 43,767,218.84 60.91 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 640:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 55,306,988.10 37,141,304.28         55,306,988.10 37,141,304.28 67.15 

    09 

Примања од продаје 

нефинансијске имовине         1,791,451.00 1,638,391.47 1,791,451.00 1,638,391.47 91.46 

    13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година         14,761,561.00 4,987,523.09 14,761,561.00 4,987,523.09 33.79 

Укупно за функц. 

клас. 640 Улична расвета 55,306,988.10 37,141,304.28 0.00 0.00 16,553,012.00 6,625,914.56 71,860,000.10 43,767,218.84 60.91 

                          

Функц. 

клас. 
660 

Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 

  

Програм 0602 
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

                          

Пројекат 0023 
Изградња сеоске куће у Пепељевцу 

  

660 148/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

660 149/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
520,800.00 520,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520,800.00 520,800.00 100.00 

Укупно за пројекат 0023 

Изградња сеоске куће у 

Пепељевцу 520,800.00 520,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520,800.00 520,800.00 100.00 

                          

Програм 1101 
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

  

                          

Пројекат 0023 
Уређење простора испред зграде општине  Лајковац 

  

660 150/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100,000.00 98,874.36 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 98,874.36 98.87 

660 151/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0.00 0.00 0.00 0.00 13,204,072.14 13,186,141.14 13,204,072.14 13,186,141.14 99.86 

Укупно за пројекат 0023 Уређење простора испред 100,000.00 98,874.36 0.00 0.00 13,204,072.14 13,186,141.14 13,304,072.14 13,285,015.50 99.86 
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зграде општине  Лајковац 

                          

Пројекат 0024 
Изградња градског трга са елементима парковског уређења 

  

660 152/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 

660 153/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
1,034,806.00 0.00 0.00 0.00 5,880,000.00 1,713,408.00 6,914,806.00 1,713,408.00 24.78 

Укупно за пројекат 0024 

Изградња градског трга са 

елементима парковског 

уређења 1,134,806.00 0.00 0.00 0.00 5,880,000.00 1,713,408.00 7,014,806.00 1,713,408.00 24.43 

                          

Програм 1102 
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

  

                          

Активност 0005 
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 

  

660 153/1 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 100.00 

Укупно за 

активност 0005 

Уређивање, одржавање и 

коришћење пијаца 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 100.00 

                          

Активност 0006 
Одржавање гробаља и погребне услуге 

  

660 154/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

660 155/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
1,121,339.12 801,339.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1,121,339.12 801,339.12 71.46 

Укупно за 

активност 0006 

Одржавање гробаља и 

погребне услуге 1,321,339.12 801,339.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1,321,339.12 801,339.12 60.65 

                          

Пројекат 0108 
Изградња затворене градске пијаце 

  

660 156/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

660 157/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0.00 0.00 0.00 0.00 16,508,825.37 16,507,218.97 16,508,825.37 16,507,218.97 99.99 

Укупно за пројекат 0108 

Изградња затворене 

градске пијаце 0.00 0.00 0.00 0.00 16,508,825.37 16,507,218.97 16,508,825.37 16,507,218.97 99.99 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 660:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 3,076,945.12 1,421,013.48         3,076,945.12 1,421,013.48 46.18 

    13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година         36,192,897.51 32,006,768.11 36,192,897.51 32,006,768.11 88.43 

Укупно за функц. 

клас. 660 

Послови становања и 

заједнице некласификовани 

на другом месту 3,076,945.12 1,421,013.48 0.00 0.00 36,192,897.51 32,006,768.11 39,269,842.63 33,427,781.59 85.12 

                          

Функц. 

клас. 
721 

Опште медицинске услуге 
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Програм 1801 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

  

                          

Активност 0002 
Мртвозорство 

  

721 158/0 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
400,000.00 346,677.22 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 346,677.22 86.67 

Укупно за 

активност 0002 Мртвозорство 400,000.00 346,677.22 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 346,677.22 86.67 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 721:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 400,000.00 346,677.22         400,000.00 346,677.22 86.67 

Укупно за функц. 

клас. 721 Опште медицинске услуге 400,000.00 346,677.22 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 346,677.22 86.67 

                          

Функц. 

клас. 
760 

Здравство некласификовано на другом месту 

  

Програм 1801 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

  

                          

Активност 0001 
Функционисање установа примарне здравствене заштите 

  

760 159/0 464000 

ДОТАЦИЈЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ 

1,200,000.00 1,022,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,022,176.00 85.18 

Укупно за 

активност 0001 

Функционисање установа 

примарне здравствене 

заштите 1,200,000.00 1,022,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,022,176.00 85.18 

                          

Пројекат 0021 
Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац 

  

760 160/0 464000 

ДОТАЦИЈЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ 

12,000,000.00 11,001,064.91 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 11,001,064.91 91.68 

Укупно за пројекат 0021 

Унапређење квалитета 

здравствене заштите на 

територији општине 

Лајковац 12,000,000.00 11,001,064.91 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 11,001,064.91 91.68 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 760:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 13,200,000.00 12,023,240.91         13,200,000.00 12,023,240.91 91.09 

Укупно за функц. 

клас. 760 

Здравство 

некласификовано на другом 

месту 13,200,000.00 12,023,240.91 0.00 0.00 0.00 0.00 13,200,000.00 12,023,240.91 91.09 

                          

Функц. 810 Услуге рекреације и спорта 
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клас.   

Програм 1301 
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

  

                          

Активност 0001 
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 

  

810 161/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
24,000,000.00 23,702,081.28 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000,000.00 23,702,081.28 98.76 

Укупно за 

активност 0001 

Подршка локалним 

спортским организацијама, 

удружењима и савезима 24,000,000.00 23,702,081.28 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000,000.00 23,702,081.28 98.76 

                          

Пројекат 0032 
Изградња затвореног базена 

  

810 162/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 160,000.00 0.00 0.00 0.00 680,000.00 0.00 840,000.00 0.00 0.00 

810 163/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
9,564,580.26 77,253.61 0.00 0.00 112,996,654.25 26,689,635.57 122,561,234.51 26,766,889.18 21.84 

Укупно за пројекат 0032 Изградња затвореног базена 9,724,580.26 77,253.61 0.00 0.00 113,676,654.25 26,689,635.57 123,401,234.51 26,766,889.18 21.69 

                          

Пројекат 0036 
Реконструкција и доградња свлачионице ФК Задругар 

  

810 164/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0036 

Реконструкција и доградња 

свлачионице ФК Задругар 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 

                          

Пројекат 0037 
Санација трибина у Јабучју 

  

810 164/1 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0037 Санација трибина у Јабучју 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 

                          

Пројекат 0038 
Санација крова на свлачионици у Ћелијама 

  

810 164/2 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0038 

Санација крова на 

свлачионици у Ћелијама 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 

                          

Пројекат 0039 
Санација трибина у Врачевићу 

  

810 164/3 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0039 

Санација трибина у 

Врачевићу 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 810:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 33,724,580.26 23,779,334.89         33,724,580.26 23,779,334.89 70.51 

    08 Добровољне трансфере од         55,300,043.99 13,509,344.40 55,300,043.99 13,509,344.40 24.43 
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физичких и правних лица 

    13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година         59,996,610.26 13,180,291.17 59,996,610.26 13,180,291.17 21.97 

Укупно за функц. 

клас. 810 Услуге рекреације и спорта 33,724,580.26 23,779,334.89 0.00 0.00 115,296,654.25 26,689,635.57 149,021,234.51 50,468,970.46 33.87 

                          

Функц. 

клас. 
820 

Услуге 

култур

е 

         

  

Програм 1201 
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА                   

                          

Активност 0002 
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

  

820 165/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
500,000.00 344,367.50 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 344,367.50 68.87 

Укупно за 

активност 0002 

Јачање културне 

продукције и уметничког 

стваралаштва 500,000.00 344,367.50 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 344,367.50 68.87 

                          

Активност 0003 
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 

  

820 166/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
1,000,000.00 983,808.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 983,808.50 98.38 

820 167/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
4,000,000.00 3,986,049.82 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 3,986,049.82 99.65 

Укупно за 

активност 0003 

Унапређење система 

очувања и представљања 

културно-историјског 

наслеђа 5,000,000.00 4,969,858.32 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 4,969,858.32 99.40 

                          

Пројекат 0023 
Завршни радови на конацима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем 

  

820 167/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

820 167/2 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      0.00 

820 167/3 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0023 

Завршни радови на 

конацима Брена 

Михаиловић и Радић са 

партерним уређењем 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 820:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 5,500,000.00 5,314,225.82         5,500,000.00 5,314,225.82 96.62 

    08 

Добровољне трансфере од 

физичких и правних лица         700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 

Укупно за функц. 

клас. 820 Услуге културе 5,500,000.00 5,314,225.82 0.00 0.00 700,000.00 0.00 6,200,000.00 5,314,225.82 85.71 
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Функц. 

клас. 
830 

Услуге емитовања и штампања                   

Програм 1201 
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

  

                          

Активност 0004 
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 

  

830 168/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

830 168/1 454000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА 
6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 100.00 

Укупно за 

активност 0004 

Остваривање и 

унапређивање јавног 

интереса у области јавног 

информисања 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 100.00 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 830:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 100.00 

Укупно за функц. 

клас. 830 

Услуге емитовања и 

штампања 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 100.00 

                          

Функц. 

клас. 
860 

Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 

  

Програм 1301 
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

  

                          

Активност 0005 
Спровођење омладинске политике 

  

860 169/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 100.00 

860 170/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 170,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 40,000.00 23.53 

860 171/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 240,000.00 134,965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 134,965.00 56.24 

Укупно за 

активност 0005 

Спровођење омладинске 

политике 550,000.00 314,965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 314,965.00 57.27 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 860:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 550,000.00 314,965.00         550,000.00 314,965.00 57.27 

Укупно за функц. 

клас. 860 

Рекреација, спорт, култура 

и вере, некласификовано на 

другом месту 550,000.00 314,965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 314,965.00 57.27 

                          

Функц. 

клас. 
911 

Предшколско образовање 

  

Програм 2001 
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

  

                          

Пројекат 0024 
Завршетак спољашњег уређења терена Предшколске установе Лептирић 

  

911 172/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 0.00 0.00 0.00 0.00 9,186,353.98 9,186,319.10 9,186,353.98 9,186,319.10 100.00 
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ОБЈЕКТИ 

Укупно за пројекат 0024 

Завршетак спољашњег 

уређења терена 

Предшколске установе 

Лептирић 0.00 0.00 0.00 0.00 9,186,353.98 9,186,319.10 9,186,353.98 9,186,319.10 100.00 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 911:                   

    13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година         9,186,353.98 9,186,319.10 9,186,353.98 9,186,319.10 100.00 

Укупно за функц. 

клас. 911 Предшколско образовање 0.00 0.00 0.00 0.00 9,186,353.98 9,186,319.10 9,186,353.98 9,186,319.10 100.00 

                          

Функц. 

клас. 
912 

Основно образовање 

  

Програм 2002 
Основно образовање и васпитање 

  

                          

Активност 0001 
Функционисање основних школа 

  

912 173/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
37,083,300.00 35,427,641.00 0.00 0.00 348,000.00 347,664.00 37,431,300.00 35,775,305.00 95.58 

Укупно за 

активност 0001 

Функционисање основних 

школа 37,083,300.00 35,427,641.00 0.00 0.00 348,000.00 347,664.00 37,431,300.00 35,775,305.00 95.58 

                          

Пројекат 0029 
Изградња школске спортске хале у Јабучју 

  

912 174/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

912 175/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0.00 0.00 0.00 0.00 796,000.00 0.00 796,000.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0029 

Изградња школске 

спортске хале у Јабучју 0.00 0.00 0.00 0.00 796,000.00 0.00 796,000.00 0.00 0.00 

                          

Пројекат 0038 
Превоз и смештај деце у специјалну школу 

  

912 176/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
570,000.00 566,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570,000.00 566,880.00 99.45 

Укупно за пројекат 0038 

Превоз и смештај деце у 

специјалну школу 570,000.00 566,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570,000.00 566,880.00 99.45 

                          

Пројекат 0039 
Адаптација, санација, и инвестиционо одржавање објекта Основне школе Миле Дубљевић у Бајевцу 

  

912 177/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 

912 177/1 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
300,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 

912 178/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0.00 0.00 0.00 0.00 1,278,464.00 398,400.00 1,278,464.00 398,400.00 31.16 

Укупно за пројекат 0039 

Адаптација, санација, и 

инвестиционо одржавање 

објекта Основне школе 

Миле Дубљевић у Бајевцу 400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,378,464.00 398,400.00 1,778,464.00 398,400.00 22.40 
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Пројекат 0043 
Савременијом школом до заједничког успеха 

  

912 180/1 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
0.00 0.00 0.00 0.00 242,957.02 242,957.02 242,957.02 242,957.02 100.00 

Укупно за пројекат 0043 

Савременијом школом до 

заједничког успеха 0.00 0.00 0.00 0.00 242,957.02 242,957.02 242,957.02 242,957.02 100.00 

                          

Пројекат 0044 
Парно грејање у издвојеним одељењима ОШ Миле Дубљевић Лајковац 

  

912 179/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
2,370,000.00 2,127,841.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2,370,000.00 2,127,841.40 89.78 

Укупно за пројекат 0044 

Парно грејање у издвојеним 

одељењима ОШ Миле 

Дубљевић Лајковац 2,370,000.00 2,127,841.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2,370,000.00 2,127,841.40 89.78 

                          

Пројекат 0045 
Завршетак радова на ОШ Миле Дубљевић – амфитеатар 

  

912 180/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
3,205,269.78 179,490.00 0.00 0.00 1,094,730.22 1,094,730.22 4,300,000.00 1,274,220.22 29.63 

Укупно за пројекат 0045 

Завршетак радова на ОШ 

Миле Дубљевић – 

амфитеатар 3,205,269.78 179,490.00 0.00 0.00 1,094,730.22 1,094,730.22 4,300,000.00 1,274,220.22 29.63 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 912:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 43,628,569.78 38,301,852.40         43,628,569.78 38,301,852.40 87.79 

    06 

Донације од међународних 

организација         137,469.82 137,469.82 137,469.82 137,469.82 100.00 

    13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година         2,522,464.00 746,064.00 2,522,464.00 746,064.00 29.58 

    14 

Неутрошена средства од приватизације из 

ранијих година       1,094,730.22 1,094,730.22 1,094,730.22 1,094,730.22 100.00 

    15 

Неутрошена средства 

донација из ранијих година         105,487.20 105,487.20 105,487.20 105,487.20 100.00 

Укупно за функц. 

клас. 912 Основно образовање 43,628,569.78 38,301,852.40 0.00 0.00 3,860,151.24 2,083,751.24 47,488,721.02 40,385,603.64 85.04 

                          

Функц. 

клас. 
920 

Средње образовање 

  

Програм 2003 
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

  

                          

Активност 0001 
Функционисање средњих школа 

  

920 181/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
10,999,000.00 9,684,927.81 0.00 0.00 0.00 0.00 10,999,000.00 9,684,927.81 88.05 

Укупно за 

активност 0001 

Функционисање средњих 

школа 10,999,000.00 9,684,927.81 0.00 0.00 0.00 0.00 10,999,000.00 9,684,927.81 88.05 
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Пројекат 0020 
Превоз ученика средње школе 

  

920 182/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
14,000,000.00 12,979,423.56 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000,000.00 12,979,423.56 92.71 

Укупно за пројекат 0020 

Превоз ученика средње 

школе 14,000,000.00 12,979,423.56 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000,000.00 12,979,423.56 92.71 

                          

Пројекат 0021 
Опремање кабинета за мехатронику 

  

920 183/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
3,000,000.00 2,988,102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 2,988,102.00 99.60 

Укупно за пројекат 0021 

Опремање кабинета за 

мехатронику 3,000,000.00 2,988,102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 2,988,102.00 99.60 

                          

Пројекат 0023 
Адаптација, санација и инвестиционо одржавање објеката Средње школе 17.септембар Лајковац 

  

920 184/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 

920 184/1 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 

920 185/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0.00 0.00 0.00 0.00 4,236,630.00 576,000.00 4,236,630.00 576,000.00 13.60 

Укупно за пројекат 0023 

Адаптација, санација и 

инвестиционо одржавање 

објеката Средње школе 

17.септембар Лајковац 370,000.00 0.00 0.00 0.00 4,236,630.00 576,000.00 4,606,630.00 576,000.00 12.50 

                          

Пројекат 0024 
Набавка службеног аутомобила 

  

920 186/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
1,500,000.00 1,195,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,195,680.00 79.71 

Укупно за пројекат 0024 

Набавка службеног 

аутомобила 1,500,000.00 1,195,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,195,680.00 79.71 

                          

Пројекат 0025 
Кутак за заједнички тренутак 

  

920 186/1 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
0.00 0.00 0.00 0.00 702,241.00 607,139.00 702,241.00 607,139.00 86.46 

Укупно за пројекат 0025 

Кутак за заједнички 

тренутак 0.00 0.00 0.00 0.00 702,241.00 607,139.00 702,241.00 607,139.00 86.46 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 920:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 29,869,000.00 26,848,133.37         29,869,000.00 26,848,133.37 89.89 

    06 

Донације од међународних 

организација         702,241.00 607,139.00 702,241.00 607,139.00 86.46 

    13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година         4,236,630.00 576,000.00 4,236,630.00 576,000.00 13.60 

Укупно за функц. 

клас. 920 Средње образовање 29,869,000.00 26,848,133.37 0.00 0.00 4,938,871.00 1,183,139.00 34,807,871.00 28,031,272.37 80.53 
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Функц. 

клас. 
950 

Образовање које није дефинисано нивоом 

  

Програм 2003 
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

  

                          

Активност 0002 
Стипендије 

  

950 187/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
11,120,000.00 10,711,019.43 0.00 0.00 0.00 0.00 11,120,000.00 10,711,019.43 96.32 

Укупно за 

активност 0002 Стипендије 11,120,000.00 10,711,019.43 0.00 0.00 0.00 0.00 11,120,000.00 10,711,019.43 96.32 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 950:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 11,120,000.00 10,711,019.43         11,120,000.00 10,711,019.43 96.32 

Укупно за функц. 

клас. 950 

Образовање које није 

дефинисано нивоом 11,120,000.00 10,711,019.43 0.00 0.00 0.00 0.00 11,120,000.00 10,711,019.43 96.32 

                          

Глава 4.01 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

  

Функц. 

клас. 
160 

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

  

Програм 0602 
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

                          

Активност 0002 
Функционисање месних заједница 

  

160 188/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 452,700.00 290,875.41 0.00 0.00 0.00 0.00 452,700.00 290,875.41 64.25 

160 189/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 19,000.00 18,983.38 0.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00 18,983.38 99.91 

160 190/0 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 

160 191/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 118,100.00 104,904.80 0.00 0.00 0.00 0.00 118,100.00 104,904.80 88.83 

160 192/0 482000 

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ 

ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И 

КАМАТЕ 

263,500.00 238,409.90 0.00 0.00 0.00 0.00 263,500.00 238,409.90 90.48 

160 193/0 483000 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 

ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 

СУДОВА 

9,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00 0.00 

160 193/1 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0.00 0.00 0.00 0.00 98,900.44 0.00 98,900.44 0.00 0.00 

Укупно за 

активност 0002 

Функционисање месних 

заједница 865,800.00 653,173.49 0.00 0.00 98,900.44 0.00 964,700.44 653,173.49 67.71 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 160:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 865,800.00 653,173.49         865,800.00 653,173.49 75.44 

    13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година         98,900.44   98,900.44 0.00 0.00 

Укупно за функц. 160 Опште јавне услуге 865,800.00 653,173.49 0.00 0.00 98,900.44 0.00 964,700.44 653,173.49 67.71 
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клас. некласификоване на другом 

месту 

                          

      

Извори финансирања за 

главу 4.01:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 865,800.00 653,173.49         865,800.00 653,173.49 75.44 

    13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година         98,900.44 0.00 98,900.44 0.00 0.00 

Укупно за 

главу   4.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 865,800.00 653,173.49 0.00 0.00 98,900.44 0.00 964,700.44 653,173.49 67.71 

                          

Глава 4.02 
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

  

Функц. 

клас. 
473 

Туризам 

  

Програм 1502 
РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

  

                          

Активност 0001 
Управљање развојем туризма 

  

473 194/0 411000 

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

2,206,745.46 2,205,240.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2,206,745.46 2,205,240.91 99.93 

473 195/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
378,454.54 378,198.82 0.00 0.00 0.00 0.00 378,454.54 378,198.82 99.93 

473 196/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
120,000.00 111,111.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 111,111.00 92.59 

473 197/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
67,000.00 29,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,000.00 29,640.00 44.24 

473 198/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 608,000.00 541,949.72 0.00 0.00 0.00 0.00 608,000.00 541,949.72 89.14 

473 199/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 70,000.00 7,811.84 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 7,811.84 11.16 

473 200/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,050,000.00 793,683.97 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050,000.00 793,683.97 75.59 

473 201/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
50,000.00 23,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 23,880.00 47.76 

473 202/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 175,000.00 163,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,000.00 163,897.00 93.66 

473 203/0 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 
284,000.00 260,602.53 0.00 0.00 0.00 0.00 284,000.00 260,602.53 91.76 

473 204/0 482000 

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ 

ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И 

КАМАТЕ 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 

473 205/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 100,000.00 89,776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 89,776.00 89.78 

Укупно за 

активност 0001 

Управљање развојем 

туризма 5,134,200.00 4,605,791.79 0.00 0.00 0.00 0.00 5,134,200.00 4,605,791.79 89.71 

                          

Активност 0002 
Промоција туристичке понуде 

  

473 206/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 630,000.00 497,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630,000.00 497,838.00 79.02 

473 207/0 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
496,800.00 462,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 496,800.00 462,000.00 93.00 

473 208/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 30,000.00 27,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 27,580.00 91.93 
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Укупно за 

активност 0002 

Промоција туристичке 

понуде 1,156,800.00 987,418.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,156,800.00 987,418.00 85.36 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 473:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 6,291,000.00 5,593,209.79 0.00 0.00 0.00 0.00 6,291,000.00 5,593,209.79 88.91 

Укупно за функц. 

клас. 473 Туризам 6,291,000.00 5,593,209.79 0.00 0.00 0.00 0.00 6,291,000.00 5,593,209.79 88.91 

                          

      

Извори финансирања за 

главу 4.02:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 6,291,000.00 5,593,209.79         6,291,000.00 5,593,209.79 88.91 

Укупно за 

главу   4.02 

ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 6,291,000.00 5,593,209.79 0.00 0.00 0.00 0.00 6,291,000.00 5,593,209.79 88.91 

                          

Глава 4.03 
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

  

Функц. 

клас. 
820 

Услуге културе 

  

Програм 1201 
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

  

                          

Активност 0001 
Функционисање локалних установа културе 

  

820 209/0 411000 

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

9,429,664.99 9,429,664.99 0.00 0.00 0.00 0.00 9,429,664.99 9,429,664.99 100.00 

820 210/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
1,617,186.47 1,617,186.47 0.00 0.00 0.00 0.00 1,617,186.47 1,617,186.47 100.00 

820 211/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 40,000.00 38,568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 38,568.00 96.42 

820 212/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
1,093,000.00 709,345.00 0.00 0.00 565,000.00 454,117.88 1,658,000.00 1,163,462.88 70.17 

820 213/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
463,000.00 417,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 463,000.00 417,889.00 90.26 

820 214/0 416000 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА 

И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 

755,257.00 727,236.54 0.00 0.00 0.00 0.00 755,257.00 727,236.54 96.29 

820 215/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2,230,000.00 2,013,096.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2,230,000.00 2,013,096.55 90.27 

820 216/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 310,000.00 304,614.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,000.00 304,614.00 98.26 

820 217/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3,864,761.00 3,613,153.19 0.00 0.00 0.00 0.00 3,864,761.00 3,613,153.19 93.49 

820 218/0 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
3,360,000.00 3,346,517.00 0.00 0.00 400,000.00 390,000.00 3,760,000.00 3,736,517.00 99.38 

820 219/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
339,000.00 292,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339,000.00 292,120.00 86.17 

820 220/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 764,099.00 725,377.08 0.00 0.00 0.00 0.00 764,099.00 725,377.08 94.93 

820 221/0 444000 
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 
1,000.00 129.61 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 129.61 12.96 

820 222/0 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 
837,000.00 814,245.73 0.00 0.00 0.00 0.00 837,000.00 814,245.73 97.28 
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820 223/0 482000 

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ 

ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И 

КАМАТЕ 

11,000.00 5,830.98 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 5,830.98 53.01 

820 223/1 485000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА 

ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

111,500.00 111,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,500.00 111,500.00 100.00 

820 223/2 483000 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 

ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 

СУДОВА 

15,950.00 15,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,950.00 15,950.00 100.00 

820 224/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 150,000.00 137,396.00 0.00 0.00 100,000.00 98,400.00 250,000.00 235,796.00 94.32 

820 225/0 515000 
НЕМАТЕРИЈАЛНА 

ИМОВИНА 
550,000.00 548,339.67 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 548,339.67 99.70 

Укупно за 

активност 0001 

Функционисање локалних 

установа културе 25,942,418.46 24,868,159.81 0.00 0.00 1,065,000.00 942,517.88 27,007,418.46 25,810,677.69 95.57 

                          

Пројекат 0021 
Манифестација Дани Лајковац 

  

820 226/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 550,000.00 537,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 537,000.00 97.64 

820 227/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 205,000.00 191,775.20 0.00 0.00 0.00 0.00 205,000.00 191,775.20 93.55 

820 228/0 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
2,275,000.00 2,275,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,275,000.00 2,275,000.00 100.00 

820 229/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 100.00 

Укупно за пројекат 0021 

МанифестацијаДани 

Лајковац 3,050,000.00 3,023,775.20 0.00 0.00 0.00 0.00 3,050,000.00 3,023,775.20 99.14 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 820:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 28,992,418.46 27,891,935.01         28,992,418.46 27,891,935.01 96.20 

    03 Социјалне доприносе         565,000.00 454,117.88 565,000.00 454,117.88 80.37 

    13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година         500,000.00 488,400.00 500,000.00 488,400.00 97.68 

Укупно за функц. 

клас. 820 Услуге културе 28,992,418.46 27,891,935.01 0.00 0.00 1,065,000.00 942,517.88 30,057,418.46 28,834,452.89 95.93 

                          

      

Извори финансирања за 

главу 4.03:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 28,992,418.46 27,891,935.01         28,992,418.46 27,891,935.01 96.20 

    03 Социјалне доприносе         565,000.00 454,117.88 565,000.00 454,117.88 80.37 

    13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година         500,000.00 488,400.00 500,000.00 488,400.00 97.68 

Укупно за 

главу   4.03 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 28,992,418.46 27,891,935.01 0.00 0.00 1,065,000.00 942,517.88 30,057,418.46 28,834,452.89 95.93 

                          

Глава 4.04 
УСТАНОВА ЗА СПОРТ 

  

Функц. 

клас. 
412 

Општи послови по питању рада 

  

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
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Активност 0002 
Мере активне политике запошљавања 

  

412 229/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0.00 0.00 0.00 0.00 2,790,877.10 2,693,803.28 2,790,877.10 2,693,803.28 96.52 

412 229/2 426000 МАТЕРИЈАЛ 0.00 0.00 0.00 0.00 188,500.00 188,499.89 188,500.00 188,499.89 100.00 

Укупно за 

активност 0002 

Мере активне политике 

запошљавања 0.00 0.00 0.00 0.00 2,979,377.10 2,882,303.17 2,979,377.10 2,882,303.17 96.74 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 412:                   

    03 Социјалне доприносе         2,979,377.10 2,882,303.17 2,979,377.10 2,882,303.17 96.74 

Укупно за функц. 

клас. 412 

Општи послови по питању 

рада 0.00   0.00   2,979,377.10 2,882,303.17 2,979,377.10 2,882,303.17 96.74 

                          

Функц. 

клас. 
810 

Услуге рекреације и спорта 

  

Програм 1301 
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

  

                          

Активност 0004 
Функционисање локалних спортских установа 

  

810 230/0 411000 

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

5,605,366.09 5,605,366.09 0.00 0.00 0.00 0.00 5,605,366.09 5,605,366.09 100.00 

810 231/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
961,834.78 961,834.78 0.00 0.00 0.00 0.00 961,834.78 961,834.78 100.00 

810 232/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 90,000.00 78,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 78,000.00 86.67 

810 233/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
375,000.00 368,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,000.00 368,889.00 98.37 

810 234/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
390,000.00 329,376.54 0.00 0.00 0.00 0.00 390,000.00 329,376.54 84.46 

810 235/0 416000 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА 

И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 

150,000.00 142,405.05 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 142,405.05 94.94 

810 236/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 9,092,200.00 6,476,241.14 0.00 0.00 0.00 0.00 9,092,200.00 6,476,241.14 71.23 

810 237/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 270,000.00 194,874.09 0.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 194,874.09 72.18 

810 238/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4,325,390.00 3,425,739.02 0.00 0.00 0.00 0.00 4,325,390.00 3,425,739.02 79.20 

810 239/0 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
232,000.00 225,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232,000.00 225,000.00 96.98 

810 240/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
750,000.00 426,821.60 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 426,821.60 56.91 

810 241/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1,587,600.00 1,189,746.00 0.00 0.00 35,000.00 30,020.00 1,622,600.00 1,219,766.00 75.17 

810 242/0 444000 
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 
10,000.00 1,685.27 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 1,685.27 16.85 

810 243/0 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 
290,900.00 270,414.82 0.00 0.00 0.00 0.00 290,900.00 270,414.82 92.96 

810 244/0 482000 

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ 

ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И 

КАМАТЕ 

30,000.00 2,496.53 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 2,496.53 8.32 

810 245/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1,644,300.00 1,575,298.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1,644,300.00 1,575,298.05 95.80 
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810 246/0 515000 
НЕМАТЕРИЈАЛНА 

ИМОВИНА 
50,000.00 47,935.92 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 47,935.92 95.87 

810 247/0 523000 
ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 

ПРОДАЈУ 
35,000.00 15,323.11 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 15,323.11 43.78 

Укупно за 

активност 0004 

Функционисање локалних 

спортских установа 25,889,590.87 21,337,447.01 0.00 0.00 35,000.00 30,020.00 25,924,590.87 21,367,467.01 82.42 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 810:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 25,889,590.87 21,337,447.01         25,889,590.87 21,337,447.01 82.42 

    09 

Примања од продаје 

нефинансијске имовине         35,000.00 30,020.00 35,000.00 30,020.00 85.77 

Укупно за функц. 

клас. 810 Услуге рекреације и спорта 25,889,590.87 21,337,447.01 0.00 0.00 0.00 0.00 25,889,590.87 21,337,447.01 82.42 

                          

      

Извори финансирања за 

главу 4.04:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 25,889,590.87 21,337,447.01         25,889,590.87 21,337,447.01 82.42 

    03 Социјалне доприносе         2,979,377.10 2,882,303.17 2,979,377.10 2,882,303.17 96.74 

    09 

Примања од продаје 

нефинансијске имовине         35,000.00 30,020.00 35,000.00 30,020.00 85.77 

Укупно за главу 4.04 УСТАНОВА ЗА СПОРТ 25,889,590.87 21,337,447.01 0.00 0.00 3,014,377.10 2,912,323.17 28,903,967.97 24,249,770.18 83.90 

                          

Глава 4.05 
ПУ ЛЕПТИРИЋ 

  

Функц. 

клас. 
911 

Предшколско образовање 

  

Програм 2001 
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

  

                          

Активност 0001 
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 

  

911 248/0 411000 

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

44,607,790.00 44,599,233.13 0.00 0.00 0.00 0.00 44,607,790.00 44,599,233.13 99.98 

911 249/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
7,650,210.00 7,648,631.90 0.00 0.00 0.00 0.00 7,650,210.00 7,648,631.90 99.98 

911 250/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 0.00 0.00 0.00 0.00 365,000.00 364,496.00 365,000.00 364,496.00 99.86 

911 251/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
3,364,627.00 3,092,967.28 0.00 0.00 1,800,000.00 1,110,156.70 5,164,627.00 4,203,123.98 81.38 

911 252/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
2,000,000.00 1,793,631.54 0.00 0.00 100,000.00 0.00 2,100,000.00 1,793,631.54 85.41 

911 253/0 416000 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА 

И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 

350,000.00 327,136.20 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 327,136.20 93.47 

911 254/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 5,140,000.00 2,760,341.73 0.00 0.00 2,660,000.00 2,232,830.69 7,800,000.00 4,993,172.42 64.02 

911 255/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1,040,000.00 824,180.25 0.00 0.00 660,000.00 448,983.93 1,700,000.00 1,273,164.18 74.89 

911 256/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5,308,997.00 4,903,614.02 0.00 0.00 3,633,000.00 3,298,878.27 8,941,997.00 8,202,492.29 91.73 

911 257/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 1,320,000.00 1,058,590.00 0.00 0.00 210,000.00 156,998.00 1,530,000.00 1,215,588.00 79.45 



30.09.2020.                             СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ           Број   15 

 

109 
 

УСЛУГЕ 

911 258/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
1,815,000.00 1,176,678.97 0.00 0.00 920,000.00 873,764.02 2,735,000.00 2,050,442.99 74.97 

911 259/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 10,365,000.00 9,180,647.50 0.00 0.00 4,592,000.00 4,136,860.52 14,957,000.00 13,317,508.02 89.04 

911 260/0 444000 
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 
19,960.00 58.51 0.00 0.00 0.00 0.00 19,960.00 58.51 0.29 

911 261/0 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 
4,200,000.00 3,636,856.40 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200,000.00 3,636,856.40 86.59 

911 262/0 482000 

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ 

ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И 

КАМАТЕ 

55,000.00 4,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 4,620.00 8.40 

911 263/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 595,000.00 589,992.00 0.00 0.00 560,000.00 537,104.00 1,155,000.00 1,127,096.00 97.58 

Укупно за 

активност 0001 

Функционисање и 

остваривање предшколског 

васпитања и образовања 87,831,584.00 81,597,179.43 0.00 0.00 15,500,000.00 13,160,072.13 103,331,584.00 94,757,251.56 91.70 

                          

Пројекат 0025 
Уградња система за аутоматску детекцију и дојаву пожара 

  

911 264/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат 0025 

Уградња система за 

аутоматску детекцију и 

дојаву пожара 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 

                          

      

Извори финансирања за 

функцију 911:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 89,331,584.00 81,597,179.43               

    03 Социјалне доприносе         1,800,000.00 1,110,156.70 1,800,000.00 1,110,156.70 61.68 

    07 

Трансфере од других нивоа 

власти         7,950,000.00 7,162,814.00 7,950,000.00 7,162,814.00 90.10 

    13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година         5,000,000.00 4,360,401.43 5,000,000.00 4,360,401.43 87.21 

    16 

Родитељски динар за 

ваннаставне активности         750,000.00 526,700.00 750,000.00 526,700.00 70.23 

Укупно за функц. 

клас. 911 Предшколско образовање 89,331,584.00 81,597,179.43 0.00 0.00 15,500,000.00 13,160,072.13 15,500,000.00 13,160,072.13 84.90 

                          

      

Извори финансирања за 

главу 4.05:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 89,331,584.00 81,597,179.43               

    03 Социјалне доприносе         1,800,000.00 1,110,156.70 1,800,000.00 1,110,156.70 61.68 

    07 

Трансфере од других нивоа 

власти         7,950,000.00 7,162,814.00 7,950,000.00 7,162,814.00 90.10 

    13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година         5,000,000.00 4,360,401.43 5,000,000.00 4,360,401.43 87.21 

    16 

Родитељски динар за 

ваннаставне активности         750,000.00 526,700.00 750,000.00 526,700.00 70.23 

Укупно за 

главу   4.05 ПУ ЛЕПТИРИЋ 89,331,584.00 81,597,179.43 0.00 0.00 15,500,000.00 13,160,072.13 15,500,000.00 13,160,072.13 84.90 
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Извори финансирања за 

раздео 4:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 695,914,756.68 579,702,245.83         695,914,756.68 579,702,245.83 83.30 

    03 Социјалне доприносе         10,438,812.11 9,127,672.21 10,438,812.11 9,127,672.21 87.44 

    06 

Донације од међународних 

организација         11,759,710.82 4,634,728.53 11,759,710.82 4,634,728.53 39.41 

    07 

Трансфере од других нивоа 

власти         15,645,000.00 7,597,814.00 15,645,000.00 7,597,814.00 48.56 

    08 

Добровољне трансфере од 

физичких и правних лица         131,608,645.67 13,509,344.40 131,608,645.67 13,509,344.40 10.26 

    09 

Примања од продаје 

нефинансијске имовине         1,826,451.00 1,668,411.47 1,826,451.00 1,668,411.47 91.35 

    13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година         370,969,713.22 210,155,182.41 370,969,713.22 210,155,182.41 56.65 

    14 

Неутрошена средства од приватизације из 

ранијих година       1,094,730.22 1,094,730.22 1,094,730.22 1,094,730.22 100.00 

    15 

Неутрошена средства 

донација из ранијих година         5,044,644.00 1,307,277.72 5,044,644.00 1,307,277.72 25.91 

    16 

Родитељски динар за 

ваннаставне активности         750,000.00 526,700.00 750,000.00 526,700.00 70.23 

Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 695,914,756.68 579,702,245.83 0.00 0.00 549,137,707.04 249,621,860.96 1,245,052,463.72 829,324,106.79 66.61 

  

      

Извори финансирања за БК 

0:                   

    01 

Општи приходи и примања 

буџета 731,563,256.68 611,904,005.36         731,563,256.68 611,904,005.36 83.64 

    03 Социјалне доприносе         10,438,812.11 9,127,672.21 10,438,812.11 9,127,672.21 87.44 

    06 

Донације од међународних 

организација         11,759,710.82 4,634,728.53 11,759,710.82 4,634,728.53 39.41 

    07 

Трансфере од других нивоа 

власти         15,645,000.00 7,597,814.00 15,645,000.00 7,597,814.00 48.56 

    08 

Добровољне трансфере од 

физичких и правних лица         131,608,645.67 13,509,344.40 131,608,645.67 13,509,344.40 10.26 

    09 

Примања од продаје 

нефинансијске имовине         1,826,451.00 1,668,411.47 1,826,451.00 1,668,411.47 91.35 

    13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година         370,969,713.22 210,155,182.41 370,969,713.22 210,155,182.41 56.65 

    14 

Неутрошена средства од приватизације из 

ранијих година       1,094,730.22 1,094,730.22 1,094,730.22 1,094,730.22 100.00 

    15 

Неутрошена средства 

донација из ранијих година         5,044,644.00 1,307,277.72 5,044,644.00 1,307,277.72 25.91 

    16 

Родитељски динар за 

ваннаставне активности         750,000.00 526,700.00 750,000.00 526,700.00 70.23 

Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ 731,563,256.68 611,904,005.36 0.00 0.00 549,137,707.04 249,621,860.96 1,280,700,963.72 861,525,866.32 67.27 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 20. 

 
      Завршни рачун буџета општине Лајковац садржи: 

 

1) Биланс стања на дан 31.12.2019. године; 

2) Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године; 

3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године; 

4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године; 

5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у 

периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године; 

6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2019. до 

31.12.2019. године; 

7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним, и извршеним отплатама дугова у 

периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године; 
8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2019. до 

31.12.2019. године; 

9) Извештај о датим и враћеним позајмицама са рачуна буџета у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године; 

10) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године; 

11) Мишљење екстерне ревизије; 

12) Годишњи извештај о учинку програма; 

13) Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета; 

14) Напомене о рачуноводственим политикама и додатним анализама и објашњењима и сравњењу ставки 

извода извештаја обухваћених завршним рачуном за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године.  

 (Извештаји су саставни део Одлуке и налазе се као посебни прилози.) 

 
Члан 21. 

 

           Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Лајковац за 2019. годину и Годишњи извештај о 

учинку програма су саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 22. 

 

           Одлуку о завршном рачуну буџета општине Лајковац за 2019. годину, заједно са Извештајем о 

извршењу Одлуке о буџету општине Лајковац за период 01. јануар – 31. децембар 2019. године доставити 

Управи за трезор, најкасније до 11. септембра 2020. године. 

 

Члан 23. 
 

                Ова Одлука са посебним прилозима ће се објавити у „Службеном гласнику општине Лајковац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 
 

       СЕКРЕТАР                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                    Горан Илић,с.р.                                                                               Ненад Џајевић,с.р. 

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

 

На основу члана 76. Закона о буџетском сиситему (''Службени гласник РС'', број: 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 40. 

Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 2/19), Скупштина општине 

Лајковац, на седници одржаној дана 30.09.2020. године, донела је  
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З А К Љ У Ч А К     

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

ЗА ПЕРИОД  ЈАНУАР – ЈУН 2020. ГОДИНЕ   

 
 I  Усваја се Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Лајковац за период јануар-јун  2020. 

године.  

 
 II Закључак о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Лајковац за период 

јануар-јун 2020. године доставити Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 

 
 III Закључак о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Лајковац за период 

јануар-јун 2020. године објавити у ''Службеном гласнику општине Лајковац''. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 

 
       СЕКРЕТАР                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Горан Илић,с.р.                                                                               Ненад Џајевић,с.р. 
***************************************************** 

 

На основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број: 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', број: 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. Статута 

општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 2/2019), Скупштина општине Лајковац 
је на седници одржаној данa 30.09.2020. године, донела 

 

ОДЛУКУ  

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

I ОПШТИ ДЕО 

 
Члан 1. 

Члан 1. мења се и гласи: 

Овом Одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Лајковац за 2020. 
годину, његово извршавање, обим задуживања, управљање јавним дугом, коришћење прихода по 

наменама, коришћење донација, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и 

права и обавезе корисника буџетских средстава. 

 
Буџет општине Лајковац за 2020. годину састоји се од: 

 

Опис Износ 

1 2 

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,  РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

 

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 904.839.935,23 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 899.873.229,23 
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Опис Износ 

1 2 

- буџетска средства 739.996.990,00 

- сопствени приходи 0,00 

- донације 80.662.358,78 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 4.966.706,00 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине  

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 849.259.230,79 

- текући буџетски расходи 825.671.477,01 

- расходи из сопствених прихода 0,00 

- донације 23.587.753,78 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 314.499.071,65 

- текући буџетски издаци 257.124.466,65 

- издаци из сопствених прихода 0,00 

- донације 57.374.605,00 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -265.937.425,80 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних 

политика) 

0,00 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -265.937.425,80 

 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

 

Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

Примања од задуживања 0,00 

Неутрошена средства из претходних година 290.737.425,80 

Издаци за отплату главнице дуга 24.800.000,00 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 265.937.425,80 

 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:      
    

Опис Економ. 

класиф. 

Износ 

1 2 3 

 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 904.839.935,23 

1. Порески приходи 71 386.022.500,00 

1.1. Порез на доходак,  добит и капиталне добитке (осим 

самодоприноса) 

711 326.919.000,00 

1.2. Самодопринос 711180 0,00 

1.3. Порез на имовину 713 41.330.000,00 

1.4. Остали порески приходи 714 11.286.500,00 

1.5. Други порески приходи 716 6.487.000,00 

2. Непорески приходи, у чему: 74 408.423.017,86 

- поједине врсте накнада са одређеном наменом 

(наменски приходи) 

 0,00 

- приходи од продаје добара и услуга  0,00 

3. Меморандумске ставке 77 1.302.352,59 
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Опис Економ. 

класиф. 

Износ 

1 2 3 

4. Донације 731+732 8.203.438,00 

5. Трансфери 733 95.921.920,78 

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 4.966.706,00 

 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 

1+2+3) 

 1.170.777.361,03 

1. Текући расходи 4 856.268.034,38 

1.1. Расходи за запослене 41 183.765.345,66 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 319.354.105,37 

1.3. Отплата камата 44 8.541.000,00 

1.4. Субвенције 45 45.917.655,00 

1.5. Социјална заштита из буџета 47 65.633.299,85 

1.6. Остали расходи,  у чему:- средства резерви 48+49+464+4
65 

28.924.000,00 

1.6. Остали расходи,  у чему:- средства резерви 48+49+464+4

65 

129.124.765,01 

1.7. Трансфери 463 75.007.863,49 

2. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 314.509.326,65 

3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0,00 

 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 

ЗАДУЖИВАЊА 

 0,00 

1. Примања по основу отплате кредита и продаје 

финансијске имовине 

92 0,00 

2. Задуживање 91 0,00 

2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00 

2.1. Задуживање код страних кредитора 912 0,00 

 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

 24.800.000,00 

3. Отплата дуга 61 24.800.000,00 

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 24.800.000,00 

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 

3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 

4. Набавка финансијске имовине 6211 0,00 

 
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ 

ГОДИНА (класа 3,  извор финансирања 13 и 15) 

3 290.556.319,50 

 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ 
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3,  извор финансирања 14) 

3 181.106,30 

                                                        

 

Члан 2. 
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Члан 2. мења се и гласи: 
Буџет се за 2020. годину састоји од прихода и примања у износу од 904,539,935.23 динара и расхода и 

издатака, укључујући и издатке за отплату главнице дуга, у износу од 1,195,277,361.03 динара. 

Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 

290,737,425.80 динара обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.  
  За финансирање фискалног дефицита и отплате доспелих обавеза по основу јавног дуга, могу се 

током 2020. године користити средства позајмица са консолидованог рачуна трезора општине Лајковац 

до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна. 
Уколико на крају 2020. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности 

од услов а на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину. 

 
Члан 3. 

Члан 3. мења се и гласи: 

Стање јавног дуга општине Лајковац, према параметрима важећим на дан 31.12.2019. године,  износи 

185.672.841,13 динара (1.578.947,36 ЕУР по средњем курсу од 117,5928 динара) и то: 
 

 1. Директне обавезе - унутрашњи дуг 

__________________________________________________________________________________Р.б. 
Назив дуга                                            Услови                 Стање дуга         Стање дуга                                                                                             

                 у EUR             у RSD    

1.1 Addiko bank а.д. Београд                                                   1.578.947,36       185.672.841,13 
Изградња затвореног базена 

Први датум отплате главнице                  20.07.2017. 

Последњи датум отплате главнице         20.04.2027. 

Рата главнице за 2019.год.                   52.631,58 EUR                 
Каматна стопа                                         3M EURIBOR 

                                                                       +5,15% 

__________________________________________________________________________________ 
 

Процењено раздужење у току буџетске 2020. године износи 33.250.000,00 динара и обухвата отплату 

главнице и камате за кредитна задужења из претходног периода. 

                                                                        
Члан 4. 

Члан 4. мења се и гласи: 

           Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020, 2021. и 2022. годину укључени у 
буџет у складу са Планом јавних инвестиција општине Лајковац у периоду 2020-2022, исказују се у 

следећем прегледу: 

Опис 

Реализовани 
трошкови  
закључно са 
2019. години 

2020 2021 2022 

Програм   1101   СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ         

002
4 

Изградња градског трга са елементима 
парковског уређења 

2,007,408.00 5,293,253.08     

002
6 

Израда катастарско топографског плана 
"Војни круг" и пројекта парцелације са 
пројектом геодетског обележавања 

  
  

1,184,658.00   

Укупно за програм:   1101   СТАНОВАЊЕ, 
УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

  5,293,253.08 1,184,658.00 0.00 

 
Програм   1102   КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ         
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000
8 

Израда техничке документације за изградњу 
цевовода Ратковац-Врачевић и резервоара у 
Врачевићу 

  1,464,000.00     

000

8 

Усаглашавање техничке  документације (ГП 

ВДС Лајковац) 
  1,419,840.00     

000

8 

Израда техничке документације у циљу 
опремања бунара у Горњем крају Јабучја 
(постројење за пречишћавање пијаће воде, 
резервоар и хидростанице са прикључком на 
дистрибутивну мрежу) 

  1,470,028.00     

010
5 

Повезивање постојећег цевовода Словац-

Ратковац са резервоаром Оштриковац и са 
црпном станицом Словац  и повезивање 
локалног цевовода у Ратковцу на 
затварачницу ПК Оштриковац 

10,122,434.66 2,327,251.54     

010
6 

Изградња водоводне мреже Пепељевац-
Стрмово-Придворица 

9,106,883.59 2,219,601.59     

010
7 

Водоснабдевање дела општине Лајковац - 
изградња водоводне мреже у Јабучју 

12,649,955.52 37,051,517.62     

011
1 

Реконструкција и санација водоводне мреже 
на територији насељеног места Лајковац 

3,567,000.00 4,353,000.00     

Укупно за програм:   1102   КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 
  50,305,238.75 0.00 0.00 

 
Програм   0401   ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ         

000
4 

Изградња постројења за пречишћавање 
отпадних вода у Ћелијама 

87,207,116.02 1,550,000.00     

000
4 

Изградња црпне станице Борверк   4,432,403.96 1,077,315.15     

000
4 

Постројење за пречишћавање отпадних вода у 
Боговађи 

86,400.00 321,600.00 30,821,100.00    

002
0 

Изградња фекалног колектора у 
Индустријској зони 1 

7,446,350.94 8,429,221.70     

002
1 

Изградња постројења за пречишћавање 
отпадних вода у насељеном месту Словац 

24,766,324.72 8,865,923.12     

002
7 

Изградња мреже фекалне канализације 
Словац 

287,000.00 20,120,000.00 16,285,000.00 16,285,000.00 

002
9 

Изградња фекалне црпне станице Словац 528,000.00 900,000.00 3,700,000.00   

Укупно за програм:   0401   ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

  41,264,059.97 50,806,100.00 16,285,000.00 

 
Програм   0701   ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА         

000
2 

Израда техничке документације за изградњу 
улице која повезује улице Вука Караџића и 
Извиђачку    752,000.00     

000
2 

Изградња улице 1300 каплара са кишном и 
фекалном канализацијом 

300,000.00 360,000.00   11,100,000.00 

006
9 

Реконструкција локалног  и некатегорисаног 
пута Врачевић-Протићи 

8,298,389.85 20,333,412.03     

007
0 

Рехабилитација путева  217,200.00 17,648,230.46     
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007

1 

Изградња саобраћајница  на локацији ''Војни 

круг'' због расељавања мештана Скобаља 
  1,172,811.42 

126,947,358.9

5 
  

Укупно за програм:   0701   ОРГАНИЗАЦИЈА 
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

  40,266,453.91 
126,947,358.9
5 

11,100,000.00 

 Програм   2002   ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ         

003
9 

Адаптација, санација и инвестиционо 

одржавање објекта Основне школе Миле 
Дубљевић у Бајевцу 

927,030.00 18,715,345.00     

004
5 

Завршетак радова на ОШ Миле Дубљевић – 
амфитеатар 

1,541,340.22 2,974,786.88     

Укупно за програм:   2002   ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

  21,690,131.88 0.00 0.00 

 
 
 

 
 

Програм   2003   СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ         

002
3 

Адаптација, санација и инвестиционо 
одржавање објеката Средње школе 
17.септембар Лајковац 

1,499,370.00 42,183,954.00     

Укупно за програм:   2003   СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
И ВАСПИТАЊЕ 

  42,183,954.00 0.00 0.00 

 Програм   1201   РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА 

        

002
3 

Завршни радови на конацима Брена 
Михаиловић и Радић са партерним уређењем 

32,199,704.05 700,000.00 13,797,772.87   

Укупно за програм:  1201   РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА  

  700,000.00 . 0.00 

 
Програм   1301   РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ         

003
2 Изградња затвореног базена 

287,063,932.3
9 

89,439,056.19     

Укупно за програм:   1301   РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ 

  89,439,056.19 0.00 0.00 

 
 

Члан 5. 

Члан 5. мења се и гласи: 

Укупни приходи и примања буџета и приходи из осталих извора планирају се у следећим износима, и то:   
Економ. 

класиф. 

Опис Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупно Структу

ра 

( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

311712 Пренета неутрошена средства за посебне 0,00 0,00 198.016.981,25 198.016.981,25 16,56 
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Економ. 

класиф. 

Опис Средства из 
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311000 КАПИТАЛ 0,00 0,00 198.016.981,25 198.016.981,25 16,56 

321311 Нераспоређени вишак прихода и примања 

из ранијих година 

0,00 0,00 92.720.444,55 92.720.444,55 7,76 

321000 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 

ПОСЛОВАЊА 

0,00 0,00 92.720.444,55 92.720.444,55 7,76 

711111 Порез на зараде 298.000.000,00 0,00 0,00 298.000.000,00 24,93 

711121 Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према стварно 

оствареном приходу, по решењу Пореске 

управе 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

711122 Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према паушално 

утврђеном приходу, по решењу Пореске 

управе 

4.164.000,00 0,00 0,00 4.164.000,00 0,35 

711123 Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према стварно 

оствареном приходу самоопорезивањем 

5.422.000,00 0,00 0,00 5.422.000,00 0,45 

711145 Порез на приходе од давања у закуп 

покретних ствари - по основу 

самоопорезивања и по решењу Пореске 

управе 

510.000,00 0,00 0,00 510.000,00 0,04 

711147 Порез на земљиште 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 

711191 Порез на остале приходе 18.552.000,00 0,00 0,00 18.552.000,00 1,55 

711193 Порез на приходе спортиста и спортских 

стручњака 

208.000,00 0,00 0,00 208.000,00 0,02 

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 

КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

326.919.000,00 0,00 0,00 326.919.000,00 27,34 

 

713121 

Порез на имовину обвезника који не воде 

пословне књиге 

11.795.000,00 0,00 0,00 11.795.000,00 0,99 

713122 Порез на имовину обвезника који воде 

пословне књиге 

22.514.000,00 0,00 0,00 22.514.000,00 1,88 
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713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу 

Пореске управе 

2.170.000,00 0,00 0,00 2.170.000,00 0,18 

713421 Порез на пренос апсолутних права на 

непокретности, по решењу Пореске управе 

3.851.000,00 0,00 0,00 3.851.000,00 0,32 

713423 Порез на пренос апсолутних права на 

моторним возилима, пловилима и 

ваздухопловима, по решењу Пореске 

управе 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,08 

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 41.330.000,00 0,00 0,00 41.330.000,00 3,46 

 

714431 

Комунална такса за коришћење рекламних 

паноа, укључујући и истицање и 

исписивање фирме ван пословног простора 

на објектима и просторима који припадају 

јединици локалне самоуправе (коловози, 

тротоари, зелене површине, бандере и сл.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

714513 Комунална такса за држање моторних 

друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина 

9.100.000,00 0,00 0,00 9.100.000,00 0,76 

714543 Накнада за промену намене 

пољопривредног земљишта 

181.000,00 0,00 0,00 181.000,00 0,02 

714549 Накнада за емисије СО2, НО2, прашкасте 

материје и произведени или одложени 

отпад 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

714552 Боравишна такса 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

714562 Накнада за заштиту и унапређивање 

животне средине 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,17 

714565 Накнада за коришћење простора на јавној 

површини у пословне и друге сврхе, осим 

ради продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности 

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 

714567 Накнада за коришћење јавне површине по 

основу заузећа грађевинским материјалом 

и за извођење грађевинских радова и 

изградњу 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 11.286.500,00 0,00 0,00 11.286.500,00 0,94 

716111 Комунална такса за истицање фирме на 

пословном простору 

6.487.000,00 0,00 0,00 6.487.000,00 0,54 

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 6.487.000,00 0,00 0,00 6.487.000,00 0,54 

732151 Текуће донације од међународних 

организација у корист нивоа општина 

0,00 0,00 7.721.588,00 7.721.588,00 0,65 

732251 Капиталне донације од међународних 

организација у корист нивоа општина 

0,00 0,00 481.850,00 481.850,00 0,04 

732000 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД 

МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

0,00 0,00 8.203.438,00 8.203.438,00 0,69 

733151 Ненаменски трансфери од Републике у 

корист нивоа општина 

23.463.000,00 0,00 0,00 23.463.000,00 1,96 

733154 Текући наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа 

општина 

0,00 0,00 15.384.315,78 15.384.315,78 1,29 

733251 Капитални наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа 

општина 

0,00 0,00 57.074.605,00 57.074.605,00 4,77 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 

23.463.000,00 0,00 72.458.920,78 95.921.920,78 8,02 

741151 Приходи буџета општине од камата на 

средства консолидованог рачуна трезора 

укључена у депозит банака 

5.200.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00 0,43 

741511 Накнада за коришћење ресурса и резерви 

минералних сировина 

297.120.000,00 0,00 0,00 297.120.000,00 24,85 

741531 Комунална такса за коришћење простора 

на јавним површинама или испред 

пословног простора у пословне сврхе, 

осим ради продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности 

100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

741534 Накнада за коришћење грађевинског 

земљишта 

15.050,00 0,00 0,00 15.050,00 0,00 

741538 Допринос за уређивање грађевинског 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,14 
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земљишта 

741596 Накнада за коришћење дрвета 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 304.115.150,00 0,00 0,00 304.115.150,00 25,44 

 

742151 

Приходи од продаје добара и услуга од 

стране тржишних организација у корист 

нивоа општина 

120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 

742153 Приходи од закупнине за грађевинско 

земљиште у корист нивоа општина 

220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,02 

742155 Приходи од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности у општинској 

својини које користе општине и 

индиректни корисници њиховог буџета 

2.337.340,00 0,00 0,00 2.337.340,00 0,20 

742156 Приходи остварени по основу пружања 

услуга боравка деце у предшколским 

установама у корист нивоа општина 

13.550.000,00 0,00 750.000,00 14.300.000,00 1,20 

742251 Општинске административне таксе 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

742255 Такса за озакоњење објеката у корист 

општина 

728.000,00 0,00 0,00 728.000,00 0,06 

742351 Приходи које својом делатношћу остваре 

органи и организације општина 

869.000,00 0,00 0,00 869.000,00 0,07 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 

УСЛУГА 

18.324.340,00 0,00 750.000,00 19.074.340,00 1,60 

743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје и 

привредне преступе предвиђене 

прописима о безбедности саобраћаја на 

путевима 

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,50 

743351 Приходи од новчаних казни изречених у 

прекршајном поступку за прекршаје 

прописане актом скупштине општине, као 

и одузета имовинска корист у том 

поступку 

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА КОРИСТ 

6.015.000,00 0,00 0,00 6.015.000,00 0,50 

744151 Текући добровољни трансфери од 

физичких и правних лица у корист нивоа 

0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,03 
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општина 

744251 Капитални добровољни трансфери од 

физичких и правних лица у корист нивоа 

општина 

0,00 0,00 76.861.527,86 76.861.527,86 6,43 

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 

ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

0,00 0,00 77.161.527,86 77.161.527,86 6,45 

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 2.046.000,00 0,00 0,00 2.046.000,00 0,17 

745153 Део добити јавног предузећа и других 

облика организовања, у корист нивоа 

општина 

11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ 

2.057.000,00 0,00 0,00 2.057.000,00 0,17 

771110 Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода 

0,00 0,00 1.060.352,59 1.060.352,59 0,09 

771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

0,00 0,00 1.060.352,59 1.060.352,59 0,09 

772114 Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода буџета општине из претходне 

године 

0,00 0,00 242.000,00 242.000,00 0,02 

772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ 

ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

0,00 0,00 242.000,00 242.000,00 0,02 

811152 Примања од продаје станова у корист 

нивоа општина 

0,00 0,00 660.200,00 660.200,00 0,06 

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 

0,00 0,00 660.200,00 660.200,00 0,06 

812151 Примања од продаје покретних ствари у 

корист нивоа општина 

0,00 0,00 165.500,00 165.500,00 0,01 

812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ 

ИМОВИНЕ 

0,00 0,00 165.500,00 165.500,00 0,01 

822151 Примања од продаје залиха производње у 

корист нивоа општина 

0,00 0,00 4.255,00 4.255,00 0,00 

822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 0,00 0,00 4.255,00 4.255,00 0,00 
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ПРОИЗВОДЊЕ 

823151 Примања од продаје робе за даљу продају 

у корист нивоа општина 

0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 

823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА 

ДАЉУ ПРОДАЈУ 

0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 

841151 Примања од продаје земљишта у корист 

нивоа општина 

0,00 0,00 4.130.751,00 4.130.751,00 0,35 

841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 0,00 0,00 4.130.751,00 4.130.751,00 0,35 

Укупно 739.996.990,00 0,00 455.580.371,03 1.195.577.361,03 100,00 

 

Члан 6. 

            Члан 6. мења се и гласи: 

Приходи од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине у износу од 2.000.000,00 динара и 
пренета неутрошена средства из 2019. године у износу од 24,879,935.59динара усмеравају се за 

реализацију Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине 

Лајковац за 2020. годину у укупном износу од 26,879,935.59 динара са пренетим обавезама из 2019. 

године. 
 

Члан 7. 

Члан 7. мења се и гласи: 
              Приходи од накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина у износу од 

297,120,000.00 динара и пренета неутрошена средства из 2019. године у износу од 153,459,656.10 динара 

усмеравају се за реализацију Прогрaма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину 
у укупном износу од 450,579,656.10 динара са пренетим обавезама из 2019. године.  

 

Члан 8. 

Члан 8. мења се и гласи: 
Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје и привредних преступа предвиђених прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима у износу од 6,000,000.00 динара и пренета неутрошена средства из 

2019. године у износу од 4,595,453.40 динара усмеравају се за реализацију Програма коришћења 
средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје и привредних преступа предвиђених прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац у 2020. години који доноси Општинско веће у 

укупном износу од 10,595,453.40 динара са пренетим обавезама из 2019. године, од чега се најмање 50% 
прихода усмерава за поправљање саобраћајне инфраструктуре. 

 

Члан 9. 

 
             После члана 9. додаје се члан 9а. који гласи: 
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            Пренета неутрошена средства из 2019. године остварена продајом у поступку приватизације у 
износу од 181.106,30 динара усмеравају се за реализацију Програма коришћења средстава остварених 

продајом имовине у поступку приватизације.  

 

Члан 10. 
Члан 11. мења се и гласи: 

Приходи од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта у укупном износу од 80.000,00 динара и 

пренета неутрошена средства из 2019. године у износу од 921,260.62 динара усмеравају се за 
реализацију Програма расподеле средстава од накнада за коришћење шума и шумског земљишта 

општине Лајковац у укупном износу од 1.001,260.62 динара. 

                                                                          
Члан 11. 

После члана 13. додаје се члан 13а. и гласи: 

  Приходи од донација од међународних организација у корист нивоа општина: 

           -  средства  у износу од 702.000,00 динара за релизацију новог пројекта „Различити, а једнаки“ 
који реализује ОШ „Миле Дубљевић“ на основу уговора закљученог између ОШ „Миле Дубљевић“, 

Лајковац и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у вези са реализацијом пројекта 

Министарства финансија „ЕУ подршка Србији у управљању миграцијама - Грант Уговор ТФ 
МАДАД/2017/Т04.86 - „Наставак подршке за повећање и за унапређење капацитета за управљање 

мигрантском кризом у РС-МАДАД 2“.  

          - у износу од 700.000,00 динара усмеравају за реализацију и финансирање пројекта „Наша школа 
боље место за све“ који реализује СШ „17. септембар“ на основу уговора закљученог између 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и СШ „17. септембар“, Лајковац, а у вези са 

реализацијом пројекта Министарства финансија „ЕУ подршка Србији у управљању миграцијама - Грант 

Уговор ТФ МАДАД/2017/Т04.86 - „Наставак подршке за повећање и за унапређење капацитета за 
управљање мигрантском кризом у РС-МАДАД 2“.  

 

Члан 12. 
             Члан 14. мења се и гласи: 

Приходи од капиталних добровољних трансфера од физичких и правних лица у корист нивоа општина у 

износу од 76,861,527.86 динара и пренета неутрошена средства донација у износу од 3.080.668,80 динара 

наменски се усмеравају за реализацију потписаних Споразума и Уговора између ЈП „Електропривреда 
Србије“ Београд - Огранак РБ Колубара Лазаревац и Општине Лајковац и то: 

 - износ од 41,728,588.62 динара по уговору број 410-251/I-18 од 03.05.2018. године о финансирању 

завршетка изградње комплекса спортског центра - затвореног базена у Лајковцу, а на основу закљученог 
Споразума којим се уређују међусобни односи пресељења објеката са јавним функцијама са подручја 

КО Мали Борак и КО Скобаљ и то за финансирање радова на изградњи котларнице базена у износу од 

36.093.364,62 динара и радова на изградњи трафостанице за базен у износу од 5.635.224,00 динара.  
- износ од 700.000,00 динара по Споразуму о финансирању пресељења споменика културе који се налазе 

у зони утицаја рударских радова бр. 410-26/I-014 од 29.01.2014. године и Анексу III Споразума број 410-

19/I-19 од 15.01.2019. године и то Конака Радића и Конака Брене Михаиловић за  наставак радова на 

пресељењу споменика културе чије се извођење планира у 2020. години. 
- износ од 36,340,796.62 динара по Уговору о финансирању изградње дела водоводне мреже у 

насељеном месту Јабучје за делове насеља Горњи крај, Старо село, Гај и Жуто брдо број: 410-300/I-19 од 

11.06.2019. године потписаном на основу Споразума којим се уређују међусобни односи пресељења 
објеката са јавним функцијама са подручја КО Мали Борак и КО Скобаљ, између РБ „Колубара“ 

Лазаревац и Општине Лајковац број I-352-46 од 29.08.2008. године (Анекс 1. Споразума број 410-101/I-

11 од 06.04.2011. године, Анекс 2. Споразума број 410-305/I од 29.07.2013. године, Анекс 3. Споразума 
број 352-136/17-I од 08.12.2017. године и Анекс 4. Споразума број 352-156/18-I од 28.12.2018. године). и 
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-   износ од 1,172,811.42 динара по Споразуму о финансирању локације „Војни круг“ за расељавање 
мештана насеља Скобаљ број 410-663/I-19 од 06.12.2019. године (Е 04.02-5287/45-2019  од 05.12.2019. 

године.) 

          Приходи од донација правних лица за помоћ у санирању последица и превенцији епидемије 

изазване вирусом   COVID 19 у износу од 300,000.00 динара наменски  су усмерени Дому здравља. 
 

Члан 13. 

             Члан 15. мења се и гласи:  
Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима: 

 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно Структ
ура 
( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
(ЗАРАДЕ) 

137.559.476,95 0,00 0,00 137.559.476,95 11,51 

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

22.903.003,05 0,00 0,00 22.903.003,05 1,92 

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 1.260.000,00 0,00 325.000,00 1.585.000,00 0,13 

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 6.268.142,00 0,00 3.077.352,59 9.345.494,59 0,78 

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 5.280.000,00 0,00 0,00 5.280.000,00 0,44 

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 

ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

6.843.000,00 0,00 249.371,07 7.092.371,07 0,59 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 180.113.622,00 0,00 3.651.723,66 183.765.345,66 15,37 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 104.856.934,89 0,00 34.532.306,34 139.389.241,23 11,66 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 2.855.500,00 0,00 510.000,00 3.365.500,00 0,28 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 58.917.096,08 0,00 16.459.284,15 75.376.380,23 6,30 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 31.894.342,00 0,00 12.962.785,52 44.857.127,52 3,75 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 21.437.330,60 0,00 9.865.932,82 31.303.263,42 2,62 

426000 МАТЕРИЈАЛ 18.122.952,77 0,00 6.939.640,20 25.062.592,97 2,10 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 238.084.156,34 0,00 81.269.949,03 319.354.105,37 26,71 

441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 6.295.273,24 0,00 2.104.726,76 8.400.000,00 0,70 

444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 41.000,00 0,00 100.000,00 141.000,00 0,01 

440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА 

6.336.273,24 0,00 2.204.726,76 8.541.000,00 0,71 

451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

37.604.100,00 0,00 1.593.555,00 39.197.655,00 3,28 

454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 6.720.000,00 0,00 0,00 6.720.000,00 0,56 

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 44.324.100,00 0,00 1.593.555,00 45.917.655,00 3,84 

463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 66.930.863,49 0,00 8.077.000,00 75.007.863,49 6,27 

464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 
ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

21.904.000,00 0,00 6.700.000,00 28.604.000,00 2,39 

465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,03 

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 89.154.863,49 0,00 14.777.000,00 103.931.863,49 8,69 

472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

37.131.861,85 0,00 28.501.438,00 65.633.299,85 5,49 

470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

37.131.861,85 0,00 28.501.438,00 65.633.299,85 5,49 

481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

26.172.048,00 0,00 5.000.000,00 31.172.048,00 2,61 

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ 
И КАМАТЕ 

597.744,01 0,00 2.145.555,99 2.743.300,00 0,23 

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 
СУДОВА 

560.000,00 0,00 3.000.000,00 3.560.000,00 0,30 

485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

53.060.183,14 0,00 35.426.752,32 88.486.935,46 7,40 
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Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно Структ
ура 
( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 80.389.975,15 0,00 45.572.308,31 125.962.283,46 10,54 

499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 3.162.481,55 0,00 0,00 3.162.481,55 0,26 

490000 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ 
БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ 
КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И 
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 

3.162.481,55 0,00 0,00 3.162.481,55 0,26 

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 36.283.666,55 0,00 256.547.681,91 292.831.348,46 24,49 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.595.000,00 0,00 12.848.767,79 14.443.767,79 1,21 

514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА 0,00 0,00 1.546.955,40 1.546.955,40 0,13 

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 650.000,00 0,00 1.264.255,00 1.914.255,00 0,16 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 38.528.666,55 0,00 272.207.660,10 310.736.326,65 25,99 

523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 7.000,00 0,00 6.000,00 13.000,00 0,00 

520000 ЗАЛИХЕ 7.000,00 0,00 6.000,00 13.000,00 0,00 

541000 ЗЕМЉИШТЕ 3.400.000,00 0,00 360.000,00 3.760.000,00 0,31 

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 3.400.000,00 0,00 360.000,00 3.760.000,00 0,31 

611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ 

КРЕДИТОРИМА 

19.363.989,83 0,00 5.436.010,17 24.800.000,00 2,07 

610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 19.363.989,83 0,00 5.436.010,17 24.800.000,00 2,07 

Укупно 739.996.990,00 0,00 455.580.371,03 1.195.577.361,03 100,00 

 

Члан 14. 

Члан 16. мења се и гласи: 
            Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим 

износима: 

Раздео Назив раздела План 
Средства из 
буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

 
 Функц. клас. 010 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 3.293.775,24 3.143.775,24 0,00 150.000,00 

Укупно за функц. клас. 010 Болест и инвалидност 3.293.775,24 3.143.775,24 0,00 150.000,00 

 
 Функц. клас. 020 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 10.000.000,00 7.500.000,00 0,00 2.500.000,00 

Укупно за функц. клас. 020 Старост 10.000.000,00 7.500.000,00 0,00 2.500.000,00 

 
 Функц. клас. 040 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 20.500.000,00 14.600.000,00 0,00 5.900.000,00 

Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца 20.500.000,00 14.600.000,00 0,00 5.900.000,00 

 

 Функц. клас. 070 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 39.613.759,85 15.262.321,85 0,00 24.351.438,00 

Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом 
становништву, некласификована на другом месту 

39.613.759,85 15.262.321,85 0,00 24.351.438,00 

 
 Функц. клас. 090 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.222.000,00 1.222.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована 
на другом месту 

1.222.000,00 1.222.000,00 0,00 0,00 
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Раздео Назив раздела План 
Средства из 
буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Функц. клас. 111 

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 16.723.355,00 16.723.355,00 0,00 0,00 

2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 9.093.775,00 9.093.775,00 0,00 0,00 

3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 6.578.920,00 6.578.920,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 32.396.050,00 32.396.050,00 0,00 0,00 

 
 Функц. клас. 130 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 201.428.697,05 161.394.036,15 0,00 40.034.660,90 

Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге 201.428.697,05 161.394.036,15 0,00 40.034.660,90 

 

 Функц. клас. 160 

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 300.018,00 300.018,00 0,00 0,00 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 8.455.082,44 7.084.916,32 0,00 1.370.166,12 

Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту 

8.755.100,44 7.384.934,32 0,00 1.370.166,12 

 

 Функц. клас. 170 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 33.250.000,00 25.659.263,07 0,00 7.590.736,93 

Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга 33.250.000,00 25.659.263,07 0,00 7.590.736,93 

 
 Функц. клас. 220 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 3.205.134,00 2.905.134,00 0,00 300.000,00 

Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана 3.205.134,00 2.905.134,00 0,00 300.000,00 

 
 Функц. клас. 320 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

Укупно за функц. клас. 320 Услуге противпожарне заштите 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

 
 Функц. клас. 330 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 748.590,00 748.590,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 330 Судови 748.590,00 748.590,00 0,00 0,00 

 
 Функц. клас. 360 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 3.846.621,08 1.606.900,00 0,00 2.239.721,08 

Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност 
некласификован на другом месту 

3.846.621,08 1.606.900,00 0,00 2.239.721,08 

 
 Функц. клас. 411 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални 
послови 

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 

 
 Функц. клас. 412 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 21.272.050,10 8.034.000,00 0,00 13.238.050,10 

Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада 21.272.050,10 8.034.000,00 0,00 13.238.050,10 

 
 Функц. клас. 421 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 16.300.000,00 16.300.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда 16.300.000,00 16.300.000,00 0,00 0,00 

 
 Функц. клас. 422 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.001.260,62 80.000,00 0,00 921.260,62 

Укупно за функц. клас. 422 шумарство 1.001.260,62 80.000,00 0,00 921.260,62 

 
 Функц. клас. 451 
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Раздео Назив раздела План 
Средства из 
буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 64.296.783,83 28.330.361,23 0,00 35.966.422,60 

Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај 64.296.783,83 28.330.361,23 0,00 35.966.422,60 

 
 Функц. клас. 473 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 6.171.850,00 6.171.850,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 473 Туризам 6.171.850,00 6.171.850,00 0,00 0,00 

 
 Функц. клас. 510 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 57.691.810,03 36.822.735,33 0,00 20.869.074,70 

Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом 57.691.810,03 36.822.735,33 0,00 20.869.074,70 

 
 Функц. клас. 520 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 45.960.360,47 21.484.100,00 0,00 24.476.260,47 

Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама 45.960.360,47 21.484.100,00 0,00 24.476.260,47 

 
 Функц. клас. 530 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 680.000,00 100.000,00 0,00 580.000,00 

Укупно за функц. клас. 530 Смањење загадености 680.000,00 100.000,00 0,00 580.000,00 

 
 Функц. клас. 540 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 33.773.960,30 24.039.480,00 0,00 9.734.480,30 

Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света 
и крајолика 

33.773.960,30 24.039.480,00 0,00 9.734.480,30 

 
 Функц. клас. 560 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 415.000,00 415.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине 
некласификована на другом месту 

415.000,00 415.000,00 0,00 0,00 

 
 Функц. клас. 610 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 

Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 

 
 Функц. клас. 620 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 2.226.000,00 1.210.000,00 0,00 1.016.000,00 

Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице 2.226.000,00 1.210.000,00 0,00 1.016.000,00 

 
 Функц. клас. 630 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 79.127.588,75 24.853.000,00 0,00 54.274.588,75 

Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање 79.127.588,75 24.853.000,00 0,00 54.274.588,75 

 
 Функц. клас. 640 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 60.445.000,00 45.601.841,56 0,00 14.843.158,44 

Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета 60.445.000,00 45.601.841,56 0,00 14.843.158,44 

 

 Функц. клас. 660 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 5.695.696,96 20.000,00 0,00 5.675.696,96 

Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице 
некласификовани на другом месту 

5.695.696,96 20.000,00 0,00 5.675.696,96 

 
 Функц. клас. 721 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 721 Опште медицинске услуге 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 

 
 Функц. клас. 760 
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Раздео Назив раздела План 
Средства из 
буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом 
месту 

13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 0,00 

 
 Функц. клас. 810 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 141.348.306,19 49.843.250,00 0,00 91.505.056,19 

Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 141.348.306,19 49.843.250,00 0,00 91.505.056,19 

 
 Функц. клас. 820 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 35.217.705,00 27.683.450,00 0,00 7.534.255,00 

Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 35.217.705,00 27.683.450,00 0,00 7.534.255,00 

 

 Функц. клас. 830 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 0,00 

 
 Функц. клас. 860 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, 

некласификовано на другом месту 

550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 

 
 Функц. клас. 911 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 112.739.257,99 89.765.000,00 0,00 22.974.257,99 

Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање 112.739.257,99 89.765.000,00 0,00 22.974.257,99 

 

 Функц. клас. 912 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 59.272.049,13 35.636.917,25 0,00 23.635.131,88 

Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање 59.272.049,13 35.636.917,25 0,00 23.635.131,88 

 
 Функц. клас. 920 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 59.082.954,00 16.433.000,00 0,00 42.649.954,00 

Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање 59.082.954,00 16.433.000,00 0,00 42.649.954,00 

 
 Функц. клас. 950 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 10.780.000,00 10.780.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 950 Образовање које није дефинисано 
нивоом 

10.780.000,00 10.780.000,00 0,00 0,00 

Члан 15. 

Члан 17. мења се и гласи: 

Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима: 

 

Назив програма Износ 

1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 7.769.253,08 

2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 227.987.247,96 

3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 22.772.050,10 

4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 6.171.850,00 

5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 18.301.260,62 

6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 50.508.915,47 

7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

68.143.404,91 

8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 112.739.257,99 
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Назив програма Износ 

9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 59.272.049,13 

10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 69.862.954,00 

11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 74.629.535,09 

12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 13.800.000,00 

13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 41.937.705,00 

14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 141.898.306,19 

15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 247.087.503,49 

16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 32.696.068,00 

17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ 

0,00 

Укупно за БК 1.195.577.361,03 

 
 

Члан 16. 

             Члан 18. мења се и гласи:           
             Члан 17а. 

Стална буџетска резерва за 2020. годину износи 1.000.000,00 динара, а текућа буџетска резерва 

26.308.676,71 динара. 

 
 

Члан 17. 

 
II. ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 18. мења се и гласи: 

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од  1,195,577,361.03 
динара, финансирани из свих извора финансирања исказују се у колони 8 и распоређују се по 

корисницима и програмима: 
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  Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 
01 

Средства из 
сопствених извора 
04 

Средства из осталих 
извора 

Укупно Структура 
( % ) 

Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0001 Функционисање скупштине 
 

111 1/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 
2.530.095,00 0,00 0,00 2.530.095,00 0,21 

111 2/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

421.260,00 0,00 0,00 421.260,00 0,04 

111 3/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

111 4/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 

111 5/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 

111 6/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 
ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,18 

111 7/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

111 8/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 10.961.970,00 0,00 0,00 10.961.970,00 0,92 

111 9/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 450.030,00 0,00 0,00 450.030,00 0,04 

Укупно за активност 0001 Функционисање скупштине 16.723.355,00 0,00 0,00 16.723.355,00 1,40 

 

   Извори финансирања за функцију 111: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 16.723.355,00     

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 16.723.355,00 0,00 0,00 16.723.355,00 1,40 

 

Функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Пројекат 0020 Спровођење избора 
 

160 10/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 300.018,00 0,00 0,00 300.018,00 0,03 

Укупно за пројекат 0020 Спровођење избора 300.018,00 0,00 0,00 300.018,00 0,03 

 

   Извори финансирања за функцију 160: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 300.018,00     

Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 

300.018,00 0,00 0,00 300.018,00 0,03 

 

   Извори финансирања за раздео 1: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 17.023.373,00     

Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 17.023.373,00 0,00 0,00 17.023.373,00 1,42 
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  Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 
01 

Средства из 
сопствених извора 
04 

Средства из осталих 
извора 

Укупно Структура 
( % ) 

Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0002 Функционисање извршних органа 
 

111 11/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 
3.508.165,00 0,00 0,00 3.508.165,00 0,29 

111 12/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

584.110,00 0,00 0,00 584.110,00 0,05 

111 13/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

111 14/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 120.892,00 0,00 0,00 120.892,00 0,01 

111 15/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 
ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

111 16/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 25.500,00 0,00 0,00 25.500,00 0,00 

111 17/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.405.108,00 0,00 0,00 4.405.108,00 0,37 

Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа 9.093.775,00 0,00 0,00 9.093.775,00 0,76 

 

   Извори финансирања за функцију 111: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 9.093.775,00     

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 9.093.775,00 0,00 0,00 9.093.775,00 0,76 

 

   Извори финансирања за раздео 2: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 9.093.775,00     

Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 9.093.775,00 0,00 0,00 9.093.775,00 0,76 

 

Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0002 Функционисање извршних органа 
 

111 18/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
(ЗАРАДЕ) 

4.169.670,00 0,00 0,00 4.169.670,00 0,35 

111 19/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

694.250,00 0,00 0,00 694.250,00 0,06 

111 20/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

111 21/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 0,01 

111 22/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,01 

111 23/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 
ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 
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  Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 
01 

Средства из 
сопствених извора 
04 

Средства из осталих 
извора 

Укупно Структура 
( % ) 

111 24/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

111 25/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,09 

Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа 6.578.920,00 0,00 0,00 6.578.920,00 0,55 

 

   Извори финансирања за функцију 111: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 6.578.920,00     

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 6.578.920,00 0,00 0,00 6.578.920,00 0,55 

 

   Извори финансирања за раздео 3: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 6.578.920,00     

Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 6.578.920,00 0,00 0,00 6.578.920,00 0,55 

 

Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 
 

Функц. клас. 010 Болест и инвалидност 
 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 

Пројекат 0032 Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима 
 

010 26/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 2.567.775,24 0,00 150.000,00 2.717.775,24 0,23 

Укупно за пројекат 0032 Пружање услуге помоћ у кући одраслим и 
старијима 

2.567.775,24 0,00 150.000,00 2.717.775,24 0,23 

 

Пројекат 0045 Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите 
 

010 27/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 576.000,00 0,00 0,00 576.000,00 0,05 

Укупно за пројекат 0045 Једнократна помоћ корисницима борачко 
инвалидске заштите 

576.000,00 0,00 0,00 576.000,00 0,05 

 

   Извори финансирања за функцију 010: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 3.143.775,24     

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   150.000,00   

Укупно за функц. клас. 010 Болест и инвалидност 3.143.775,24 0,00 150.000,00 3.293.775,24 0,28 

 

Функц. клас. 020 Старост 
 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 

Пројекат 0022 Једнократна помоћ пензионерима 
 

020 28/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 7.500.000,00 0,00 2.500.000,00 10.000.000,00 0,84 

Укупно за пројекат 0022 Једнократна помоћ пензионерима 7.500.000,00 0,00 2.500.000,00 10.000.000,00 0,84 

 

   Извори финансирања за функцију 020: 
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  01 Општи приходи и примања буџета 7.500.000,00     

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   2.500.000,00   

Укупно за функц. клас. 020 Старост 7.500.000,00 0,00 2.500.000,00 10.000.000,00 0,84 

 

Функц. клас. 040 Породица и деца 
 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 

Активност 0006 Подршка деци и породици са децом 
 

040 29/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

12.200.000,00 0,00 4.300.000,00 16.500.000,00 1,38 

Укупно за активност 0006 Подршка деци и породици са децом 12.200.000,00 0,00 4.300.000,00 16.500.000,00 1,38 

 

Активност 0007 Подршка рађању и родитељству 
 

040 30/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

2.400.000,00 0,00 1.600.000,00 4.000.000,00 0,33 

Укупно за активност 0007 Подршка рађању и родитељству 2.400.000,00 0,00 1.600.000,00 4.000.000,00 0,33 

 

   Извори финансирања за функцију 040: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 14.600.000,00     

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   5.900.000,00   

Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца 14.600.000,00 0,00 5.900.000,00 20.500.000,00 1,71 

 

Функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 
 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 

Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 
 

070 31/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 4.000.000,00 0,00 1.500.000,00 5.500.000,00 0,46 

070 32/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

3.894.203,06 0,00 2.000.000,00 5.894.203,06 0,49 

Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 7.894.203,06 0,00 3.500.000,00 11.394.203,06 0,95 

 

Активност 0003 Дневне услуге у заједници 
 

070 33/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,04 

Укупно за активност 0003 Дневне услуге у заједници 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,04 

 

Пројекат 0027 Набавка грађевинског материјала за интерно расељена лица на територији општине Лајковац 
 

070 34/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

165.000,00 0,00 1.485.000,00 1.650.000,00 0,14 

Укупно за пројекат 0027 Набавка грађевинског материјала за интерно 165.000,00 0,00 1.485.000,00 1.650.000,00 0,14 
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расељена лица на територији општине Лајковац 

 

Пројекат 0028 Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета  грађевинског материјала Уговор о ГРАНТУ 
 

070 35/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

0,00 0,00 4.161.438,00 4.161.438,00 0,35 

Укупно за пројекат 0028 Решавање стамбених потреба избеглица доделом 
пакета  грађевинског материјала Уговор о ГРАНТУ 

0,00 0,00 4.161.438,00 4.161.438,00 0,35 

 

Пројекат 0029 Економско оснаживање интерно расељених лица кроз доходовне активности 
 

070 36/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

60.000,00 0,00 540.000,00 600.000,00 0,05 

Укупно за пројекат 0029 Економско оснаживање интерно расељених лица 
кроз доходовне активности 

60.000,00 0,00 540.000,00 600.000,00 0,05 

 

Пројекат 0030 Куповина сеоских кућа са окућницом за интерно расељена лица и куповина грађевинског материјала за адаптацију 
 

070 37/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

20.000,00 0,00 180.000,00 200.000,00 0,02 

Укупно за пројекат 0030 Куповина сеоских кућа са окућницом за интерно 
расељена лица и куповина грађевинског материјала 
за адаптацију 

20.000,00 0,00 180.000,00 200.000,00 0,02 

 

Пројекат 0031 Додела помоћи избеглицама за куповону сеоских кућа 
 

070 38/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

0,00 0,00 2.640.000,00 2.640.000,00 0,22 

Укупно за пројекат 0031 Додела помоћи избеглицама за куповону сеоских 
кућа 

0,00 0,00 2.640.000,00 2.640.000,00 0,22 

 

Пројекат 0033 
Куповина сеоске куће са окућницом и додела једнократне помоћи у  грађевинском материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће интерно расељених лица док су у 
расељеништву а која живе на територији општине Лајковац 
 

070 39/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

20.000,00 0,00 180.000,00 200.000,00 0,02 

Укупно за пројекат 0033 Куповина сеоске куће са окућницом и додела 
једнократне помоћи у  грађевинском материјалу за 
поправку или адаптацију предметне сеоске куће 
интерно расељених лица док су у расељеништву а 

која живе на територији општине Лајковац 

20.000,00 0,00 180.000,00 200.000,00 0,02 

 

Пројекат 0034 
Додела помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са 
окућницом 
 

070 40/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 20.000,00 0,00 180.000,00 200.000,00 0,02 
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БУЏЕТА 

Укупно за пројекат 0034 Додела помоћи у виду грађевинског материјала за 
поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом 
за породична домаћинства која су била корисници 
програма куповине куће са окућницом 

20.000,00 0,00 180.000,00 200.000,00 0,02 

 

Пројекат 0035 Економско оснаживање интерно расељених лица кроз доходовне активности 
 

070 41/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

60.000,00 0,00 540.000,00 600.000,00 0,05 

Укупно за пројекат 0035 Економско оснаживање интерно расељених лица 
кроз доходовне активности 

60.000,00 0,00 540.000,00 600.000,00 0,05 

 

Пројекат 0039 Помоћ у грађевинском материјалу за избегла лица за поправку и адаптацију сеоских кућа са окућницом из средстава РС и АП Војводина 2013.године 
 

070 42/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 

БУЏЕТА 
60.000,00 0,00 540.000,00 600.000,00 0,05 

Укупно за пројекат 0039 Помоћ у грађевинском материјалу за избегла лица 
за поправку и адаптацију сеоских кућа са 
окућницом из средстава РС и АП Војводина 
2013.године 

60.000,00 0,00 540.000,00 600.000,00 0,05 

 

Пројекат 0040 Помоћ за доходовне активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица 
 

070 43/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

100.000,00 0,00 900.000,00 1.000.000,00 0,08 

Укупно за пројекат 0040 Помоћ за доходовне активности у пољопривредној, 
занатској, услужној или другој области за интерно 
расељена лица 

100.000,00 0,00 900.000,00 1.000.000,00 0,08 

 

Пројекат 0041 Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала 
 

070 44/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

275.000,00 0,00 2.475.000,00 2.750.000,00 0,23 

Укупно за пројекат 0041 Решавање стамбених потреба избеглица доделом 
пакета грађевинског материјала 

275.000,00 0,00 2.475.000,00 2.750.000,00 0,23 

 

Пројекат 0043 Помоћ избеглицама кроз доделу средстава за доходовне активности 
 

070 45/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 

БУЏЕТА 
140.000,00 0,00 1.260.000,00 1.400.000,00 0,12 

Укупно за пројекат 0043 Помоћ избеглицама кроз доделу средстава за 
доходовне активности 

140.000,00 0,00 1.260.000,00 1.400.000,00 0,12 

 

Пројекат 0044 Помоћ интерно расељеним лицима за куповину сеоске куће са окућницом или непокретности за становање и додатна помоћ у грађевинском материјалу и/или опреми 
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070 46/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

280.000,00 0,00 2.520.000,00 2.800.000,00 0,23 

Укупно за пројекат 0044 Помоћ интерно расељеним лицима за куповину 
сеоске куће са окућницом или непокретности за 
становање и додатна помоћ у грађевинском 
материјалу и/или опреми 

280.000,00 0,00 2.520.000,00 2.800.000,00 0,23 

 

Пројекат 0046 Додела ваучера пензионерима и незапосленим лицима са територије општине Лајковац на име помоћи за превазилажење последица пандемије изазване вирусом ЦОВИД 19 
 

070 46/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 142.800,00 0,00 0,00 142.800,00 0,01 

070 46/2 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

6.025.318,79 0,00 0,00 6.025.318,79 0,50 

Укупно за пројекат 0046 Додела ваучера пензионерима и незапосленим 
лицима са територије општине Лајковац на име 

помоћи за превазилажење последица пандемије 
изазване вирусом ЦОВИД 19 

6.168.118,79 0,00 0,00 6.168.118,79 0,52 

 

Пројекат 0047 Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала 
 

070 46/3 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 0,23 

Укупно за пројекат 0047 Помоћи за доделу средстава намењених 

побољшању услова становања избеглица кроз 
набавку грађевинског материјала 

0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 0,23 

 

   Извори финансирања за функцију 070: 
 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 15.262.321,85     

  06 Донације од међународних организација   6.801.438,00   

  07 Трансфере од других нивоа власти   2.475.000,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   4.275.000,00   

  15 Неутрошена средства донација из ранијих година   10.800.000,00   

Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, 

некласификована на другом месту 

15.262.321,85 0,00 24.351.438,00 39.613.759,85 3,31 

 

Функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 
 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 

Активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 
 

090 47/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1.222.000,00 0,00 0,00 1.222.000,00 0,10 

Укупно за активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 1.222.000,00 0,00 0,00 1.222.000,00 0,10 
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   Извори финансирања за функцију 090: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 1.222.000,00     

Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом 
месту 

1.222.000,00 0,00 0,00 1.222.000,00 0,10 

 

Функц. клас. 130 Опште услуге 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
 

130 48/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
(ЗАРАДЕ) 

57.091.585,00 0,00 0,00 57.091.585,00 4,78 

130 49/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

9.506.010,00 0,00 0,00 9.506.010,00 0,80 

130 50/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,08 

130 51/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 3.980.000,00 0,00 412.352,59 4.392.352,59 0,37 

130 52/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.854.000,00 0,00 0,00 1.854.000,00 0,16 

130 53/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 

ПОСЕБНИ РАСХОДИ 
1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,08 

130 54/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 7.278.443,00 0,00 0,00 7.278.443,00 0,61 

130 55/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,09 

130 56/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 17.013.092,00 0,00 1.300.000,00 18.313.092,00 1,53 

130 57/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

130 58/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 2.312.950,00 0,00 1.400.000,00 3.712.950,00 0,31 

130 59/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 6.111.408,00 0,00 0,00 6.111.408,00 0,51 

130 60/0 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

130 61/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 524.581,00 0,00 0,00 524.581,00 0,04 

130 62/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,03 

130 63/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

32.340,00 0,00 0,00 32.340,00 0,00 

130 64/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И 

КАМАТЕ 
149.444,01 0,00 2.145.555,99 2.295.000,00 0,19 

130 65/0 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 
СУДОВА 

500.000,00 0,00 3.000.000,00 3.500.000,00 0,29 

130 66/0 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 
НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

50.430.183,14 0,00 30.626.752,32 81.056.935,46 6,78 

130 67/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.080.000,00 0,00 50.000,00 1.130.000,00 0,09 

130 68/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,09 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина 

161.394.036,15 0,00 40.034.660,90 201.428.697,05 16,85 
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   Извори финансирања за функцију 130: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 161.394.036,15     

  03 Социјалне доприносе   412.352,59   

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   39.622.308,31   

Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге 161.394.036,15 0,00 40.034.660,90 201.428.697,05 16,85 

 

Функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0009 Текућа буџетска резерва 
 

160 69/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 2.213.841,55 0,00 0,00 2.213.841,55 0,19 

Укупно за активност 0009 Текућа буџетска резерва 2.213.841,55 0,00 0,00 2.213.841,55 0,19 

 

Активност 0010 Стална буџетска резерва 
 

160 70/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 948.640,00 0,00 0,00 948.640,00 0,08 

Укупно за активност 0010 Стална буџетска резерва 948.640,00 0,00 0,00 948.640,00 0,08 

 

Пројекат 0021 ИЗБОРИ 2020 
 

160 70/1 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 

ПОСЕБНИ РАСХОДИ 
1.110.000,00 0,00 149.371,07 1.259.371,07 0,11 

160 70/2 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 63.747,00 0,00 93.628,20 157.375,20 0,01 

160 70/3 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.015.600,00 0,00 1.027.466,41 3.043.066,41 0,25 

160 70/4 426000 МАТЕРИЈАЛ 48.140,81 0,00 800,00 48.940,81 0,00 

Укупно за пројекат 0021 ИЗБОРИ 2020 3.237.487,81 0,00 1.271.265,68 4.508.753,49 0,38 

 

   Извори финансирања за функцију 160: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 6.399.969,36     

  07 Трансфере од других нивоа власти   1.271.265,68   

Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту 

6.399.969,36 0,00 1.271.265,68 7.671.235,04 0,64 

 

Функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0003 Сервисирање јавног дуга 
 

170 71/0 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 6.295.273,24 0,00 2.104.726,76 8.400.000,00 0,70 

170 72/0 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 

170 73/0 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ 19.363.989,83 0,00 5.436.010,17 24.800.000,00 2,07 
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Укупно за активност 0003 Сервисирање јавног дуга 25.659.263,07 0,00 7.590.736,93 33.250.000,00 2,78 

 

   Извори финансирања за функцију 170: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 25.659.263,07     

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   7.590.736,93   

Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга 25.659.263,07 0,00 7.590.736,93 33.250.000,00 2,78 

 

 
Функц. клас. 

220 Цивилна одбрана 
 

 
Програм 

0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 
 

220 73/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.176.944,00 0,00 0,00 1.176.944,00 0,10 

220 74/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

220 74/1 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 51.360,00 0,00 0,00 51.360,00 0,00 

220 75/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 556.830,00 0,00 0,00 556.830,00 0,05 

220 75/1 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,03 

220 75/2 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

620.000,00 0,00 0,00 620.000,00 0,05 

Укупно за активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 2.905.134,00 0,00 300.000,00 3.205.134,00 0,27 

 

   Извори финансирања за функцију 220: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 2.905.134,00     

  08 Добровољне трансфере од физичких и правних 
лица 

  300.000,00   

Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана 2.905.134,00 0,00 300.000,00 3.205.134,00 0,27 

 

Функц. клас. 320 Услуге противпожарне заштите 
 

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
 

 

Пројекат 0023 Противградна заштита 
 

320 76/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

320 77/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,08 

Укупно за пројекат 0023 Противградна заштита 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,08 

 

   Извори финансирања за функцију 320: 
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  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1.000.000,00   

Укупно за функц. клас. 320 Услуге противпожарне заштите 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,08 

 

 
Функц. клас. 

330 Судови 
 

 
Програм 

0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво 
 

330 78/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 748.590,00 0,00 0,00 748.590,00 0,06 

Укупно за активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво 748.590,00 0,00 0,00 748.590,00 0,06 

 

   Извори финансирања за функцију 330: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 748.590,00     

Укупно за функц. клас. 330 Судови 748.590,00 0,00 0,00 748.590,00 0,06 

 

Функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 
 

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 

Пројекат 0065 Безбедност у саобраћају 
 

360 79/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 599.821,08 0,00 0,00 599.821,08 0,05 

360 80/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1.007.078,92 0,00 1.739.721,08 2.746.800,00 0,23 

360 81/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,04 

Укупно за пројекат 0065 Безбедност у саобраћају 1.606.900,00 0,00 2.239.721,08 3.846.621,08 0,32 

 

   Извори финансирања за функцију 360: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 1.606.900,00     

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   2.239.721,08   

Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом 
месту 

1.606.900,00 0,00 2.239.721,08 3.846.621,08 0,32 

 

Функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови 
 

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
 

 

Активност 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 
 

411 82/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,13 

Укупно за активност 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,13 

 

   Извори финансирања за функцију 411: 
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  01 Општи приходи и примања буџета 1.500.000,00     

Укупно за функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,13 

 

Функц. клас. 412 Општи послови по питању рада 
 

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
 

 

Активност 0002 Мере активне политике запошљавања 
 

412 83/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 2.394.000,00 2.394.000,00 0,20 

412 84/0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

8.034.000,00 0,00 6.400.000,00 14.434.000,00 1,21 

Укупно за активност 0002 Мере активне политике запошљавања 8.034.000,00 0,00 8.794.000,00 16.828.000,00 1,41 

 

   Извори финансирања за функцију 412: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 8.034.000,00     

  07 Трансфере од других нивоа власти   2.394.000,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   6.400.000,00   

Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада 8.034.000,00 0,00 8.794.000,00 16.828.000,00 1,41 

 

Функц. клас. 421 Пољопривреда 
 

 
Програм 

0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
 

 

Активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 
 

421 85/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,09 

421 86/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,03 

Укупно за активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у 
локалној заједници 

1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,12 

 

Активност 0002 Мере подршке руралном развоју 
 

421 87/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,18 

421 88/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
11.200.000,00 0,00 0,00 11.200.000,00 0,94 

421 89/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

Укупно за активност 0002 Мере подршке руралном развоју 13.600.000,00 0,00 0,00 13.600.000,00 1,14 

 

Пројекат 0021 Изложба крава 
 

421 90/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,11 

Укупно за пројекат 0021 Изложба крава 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,11 
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   Извори финансирања за функцију 421: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 16.300.000,00     

Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда 16.300.000,00 0,00 0,00 16.300.000,00 1,36 

 

 
Функц. клас. 

422 шумарство 
 

 

Програм 
0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

 

 

Пројекат 0024 Пошумљавање 
 

422 91/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 80.000,00 0,00 295.905,22 375.905,22 0,03 

422 92/0 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА 0,00 0,00 625.355,40 625.355,40 0,05 

Укупно за пројекат 0024 Пошумљавање 80.000,00 0,00 921.260,62 1.001.260,62 0,08 

 

   Извори финансирања за функцију 422: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 80.000,00     

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   921.260,62   

Укупно за функц. клас. 422 шумарство 80.000,00 0,00 921.260,62 1.001.260,62 0,08 

 

Функц. клас. 451 Друмски саобраћај 
 

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 

Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 
 

451 93/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 2.120.000,00 2.120.000,00 0,18 

451 94/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,01 

451 95/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 11.442.673,60 0,00 2.495.732,32 13.938.405,92 1,17 

451 96/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.014.100,00 0,00 0,00 1.014.100,00 0,08 

451 97/0 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 
НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,21 

451 98/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 300.000,00 0,00 1.509.824,00 1.809.824,00 0,15 

451 99/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 3.400.000,00 0,00 240.000,00 3.640.000,00 0,30 

Укупно за активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне 
инфраструктуре 

16.156.773,60 0,00 8.985.556,32 25.142.329,92 2,10 

 

Пројекат 0069 Реконструкција локалног  и некатегорисаног пута Врачевић-Протићи 
 

451 100/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 12.173.587,63 0,00 8.159.824,40 20.333.412,03 1,70 

Укупно за пројекат 0069 Реконструкција локалног  и некатегорисаног пута 
Врачевић-Протићи 

12.173.587,63 0,00 8.159.824,40 20.333.412,03 1,70 
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Пројекат 0070 РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЛОКАЛНИХ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
 

451 101/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 17.648.230,46 17.648.230,46 1,48 

Укупно за пројекат 0070 РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЛОКАЛНИХ 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

0,00 0,00 17.648.230,46 17.648.230,46 1,48 

 

Пројекат 0071 Изградња саобраћајница  на локацији ''Војни круг'' због расељавања мештана Скобаљ 
 

451 102/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 1.172.811,42 1.172.811,42 0,10 

451 103/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за пројекат 0071 Изградња саобраћајница  на локацији ''Војни круг'' 
због расељавања мештана Скобаљ 

0,00 0,00 1.172.811,42 1.172.811,42 0,10 

 

   Извори финансирања за функцију 451: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 28.330.361,23     

  08 Добровољне трансфере од физичких и правних 
лица 

  1.172.811,42   

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   34.612.504,88   

  14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих 

година 

  181.106,30   

Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај 28.330.361,23 0,00 35.966.422,60 64.296.783,83 5,38 

 

Функц. клас. 510 Управљање отпадом 
 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

Активност 0005 Управљање комуналним отпадом 
 

510 104/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

570.000,00 0,00 253.555,00 823.555,00 0,07 

Укупно за активност 0005 Управљање комуналним отпадом 570.000,00 0,00 253.555,00 823.555,00 0,07 

 

Активност 0006 Управљање осталим врстама отпада 
 

510 105/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,08 

510 106/0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 0,03 

Укупно за активност 0006 Управљање осталим врстама отпада 1.370.000,00 0,00 0,00 1.370.000,00 0,11 

 

Пројекат 0022 Набавка судова за одлагање отпада 
 

510 107/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,10 
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Укупно за пројекат 0022 Набавка судова за одлагање отпада 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,10 

 

 
Програм 

1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 

Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 
 

510 108/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 34.882.735,33 0,00 18.815.519,70 53.698.255,03 4,49 

510 109/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,05 

Укупно за активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 34.882.735,33 0,00 19.415.519,70 54.298.255,03 4,54 

 

   Извори финансирања за функцију 510: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 36.822.735,33     

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   20.869.074,70   

Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом 36.822.735,33 0,00 20.869.074,70 57.691.810,03 4,83 

 

Функц. клас. 520 Управљање отпадним водама 
 

 
Програм 

0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

Активност 0004 Управљање отпадним водама 
 

520 110/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 199.879,88 199.879,88 0,02 

520 111/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 1.880.000,00 1.880.000,00 0,16 

520 112/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0,00 0,00 1.450.200,50 1.450.200,50 0,12 

520 113/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

414.100,00 0,00 140.000,00 554.100,00 0,05 

520 114/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 50.000,00 0,00 3.391.035,27 3.441.035,27 0,29 

520 115/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,01 

Укупно за активност 0004 Управљање отпадним водама 464.100,00 0,00 7.181.115,65 7.645.215,65 0,64 

 

Пројекат 0020 Изградња фекалног колектора у Индустријској зони 1 
 

520 116/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 8.429.221,70 8.429.221,70 0,71 

Укупно за пројекат 0020 Изградња фекалног колектора у Индустријској зони 
1 

0,00 0,00 8.429.221,70 8.429.221,70 0,71 

 

Пројекат 0021 Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Словац 
 

520 117/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 8.865.923,12 8.865.923,12 0,74 

Укупно за пројекат 0021 Изградња постројења за пречишћавање отпадних 

вода у насељеном месту Словац 

0,00 0,00 8.865.923,12 8.865.923,12 0,74 
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Пројекат 0027 Изградња мреже фекалне канализације Словац 
 

520 118/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 20.120.000,00 0,00 0,00 20.120.000,00 1,68 

Укупно за пројекат 0027 Изградња мреже фекалне канализације Словац 20.120.000,00 0,00 0,00 20.120.000,00 1,68 

 

Пројекат 0029 Изградња црпне станице Словац 
 

520 119/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

520 120/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,08 

Укупно за пројекат 0029 Изградња црпне станице Словац 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,08 

 

   Извори финансирања за функцију 520: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 21.484.100,00     

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   24.476.260,47   

Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама 21.484.100,00 0,00 24.476.260,47 45.960.360,47 3,84 

 

 
Функц. клас. 

530 Смањење загадености 
 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

Активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине 
 

530 121/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 580.000,00 580.000,00 0,05 

530 122/0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине 100.000,00 0,00 580.000,00 680.000,00 0,06 

 

   Извори финансирања за функцију 530: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 100.000,00     

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   580.000,00   

Укупно за функц. клас. 530 Смањење загадености 100.000,00 0,00 580.000,00 680.000,00 0,06 

 

Функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 
 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

Активност 0003 Заштита природе 
 

540 123/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 

Укупно за активност 0003 Заштита природе 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 

 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 

Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина 
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540 124/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 10.939.480,00 0,00 3.184.480,30 14.123.960,30 1,18 

Укупно за активност 0002 Одржавање јавних зелених површина 10.939.480,00 0,00 3.184.480,30 14.123.960,30 1,18 

 

Активност 0004 Зоохигијена 
 

540 125/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,04 

540 126/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 10.540.000,00 0,00 5.050.000,00 15.590.000,00 1,30 

540 127/0 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 
НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

2.500.000,00 0,00 1.000.000,00 3.500.000,00 0,29 

Укупно за активност 0004 Зоохигијена 13.040.000,00 0,00 6.550.000,00 19.590.000,00 1,64 

 

   Извори финансирања за функцију 540: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 24.039.480,00     

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   9.734.480,30   

Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 24.039.480,00 0,00 9.734.480,30 33.773.960,30 2,82 

 

Функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 
 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

Активност 0001 Управљање заштитом животне средине 
 

560 128/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за активност 0001 Управљање заштитом животне средине 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Пројекат 0025 Уништавање амброзије на урбаном делу територије општине Лајковац 
 

560 129/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 415.000,00 0,00 0,00 415.000,00 0,03 

Укупно за пројекат 0025 Уништавање амброзије на урбаном делу територије 
општине Лајковац 

415.000,00 0,00 0,00 415.000,00 0,03 

 

   Извори финансирања за функцију 560: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 415.000,00     

Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на 
другом месту 

415.000,00 0,00 0,00 415.000,00 0,03 

 

 
Функц. клас. 

610 Стамбени развој 
 

 
Програм 

1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

 

Активност 0004 Стамбена подршка 
 

610 130/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,02 
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БУЏЕТА 

Укупно за активност 0004 Стамбена подршка 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,02 

 

   Извори финансирања за функцију 610: 
 

     

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   250.000,00   

Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,02 

 

Функц. клас. 620 Развој заједнице 
 

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

 

Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем 
 

620 131/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 600.000,00 0,00 500.000,00 1.100.000,00 0,09 

620 132/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И 

КАМАТЕ 
250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 

620 133/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 360.000,00 0,00 516.000,00 876.000,00 0,07 

Укупно за активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем 1.210.000,00 0,00 1.016.000,00 2.226.000,00 0,19 

 

Пројекат 0026 Израда катастарско топографског плана Војни круг и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања 
 

620 134/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за пројекат 0026 Израда катастарско топографског плана Војни круг 
и пројекта парцелације са пројектом геодетског 
обележавања 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

   Извори финансирања за функцију 620: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 1.210.000,00     

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1.016.000,00   

Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице 1.210.000,00 0,00 1.016.000,00 2.226.000,00 0,19 

 

Функц. клас. 630 Водоснабдевање 
 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 

Активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 
 

630 135/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,03 

630 136/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,12 

630 137/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

23.500.000,00 0,00 0,00 23.500.000,00 1,97 

630 138/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 4.923.868,00 4.923.868,00 0,41 

630 139/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0,00 3.052.350,00 3.052.350,00 0,26 

Укупно за активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 23.500.000,00 0,00 9.676.218,00 33.176.218,00 2,77 
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Пројекат 0105 
Повезивање постојећег цевовода Словац- Ратковац са резервоаром Оштриковац и са црпном станицом Словац и повезивање локалног цевовода у Ратковцу на затварачницу ПК 

Оштриковац 
 

630 140/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 2.327.251,54 2.327.251,54 0,19 

Укупно за пројекат 0105 Повезивање постојећег цевовода Словац- Ратковац 
са резервоаром Оштриковац и са црпном станицом 
Словац и повезивање локалног цевовода у Ратковцу 
на затварачницу ПК Оштриковац 

0,00 0,00 2.327.251,54 2.327.251,54 0,19 

 

Пројекат 0106 Изградња водоводне мреже Пепељевац-Стрмово-Придворица 
 

630 141/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 2.219.601,59 2.219.601,59 0,19 

Укупно за пројекат 0106 Изградња водоводне мреже Пепељевац-Стрмово-
Придворица 

0,00 0,00 2.219.601,59 2.219.601,59 0,19 

 

Пројекат 0107 Водоснабдевање дела општине Лајковац - изградња водоводне мреже у Јабучју 
 

630 142/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 37.051.517,62 37.051.517,62 3,10 

Укупно за пројекат 0107 Водоснабдевање дела општине Лајковац - изградња 
водоводне мреже у Јабучју 

0,00 0,00 37.051.517,62 37.051.517,62 3,10 

 

Пројекат 0111 Реконструкција и санација водоводне мреже на територији насељеног места Лајковац 
 

630 143/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1.353.000,00 0,00 3.000.000,00 4.353.000,00 0,36 

Укупно за пројекат 0111 Реконструкција и санација водоводне мреже на 
територији насељеног места Лајковац 

1.353.000,00 0,00 3.000.000,00 4.353.000,00 0,36 

 

   Извори финансирања за функцију 630: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 24.853.000,00     

  08 Добровољне трансфере од физичких и правних 
лица 

  36.340.796,62   

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   17.933.792,13   

Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање 24.853.000,00 0,00 54.274.588,75 79.127.588,75 6,62 

 

 
Функц. клас. 

640 Улична расвета 
 

 

Програм 
1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 
 

640 144/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 42.916.841,56 0,00 14.033.158,44 56.950.000,00 4,76 

640 145/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 285.000,00 0,00 760.000,00 1.045.000,00 0,09 
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640 146/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,19 

640 146/1 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 

640 147/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 45.601.841,56 0,00 14.843.158,44 60.445.000,00 5,06 

 

   Извори финансирања за функцију 640: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 45.601.841,56     

  09 Примања од продаје нефинансијске имовине   4.956.451,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   9.886.707,44   

Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета 45.601.841,56 0,00 14.843.158,44 60.445.000,00 5,06 

 

Функц. клас. 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 
 

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

 

Пројекат 0024 Изградња градског трга са елементима парковског уређења 
 

660 148/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 92.443,88 92.443,88 0,01 

660 149/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 5.200.809,20 5.200.809,20 0,44 

Укупно за пројекат 0024 Изградња градског трга са елементима парковског 
уређења 

0,00 0,00 5.293.253,08 5.293.253,08 0,44 

 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 

Активност 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 
 

660 150/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 82.443,88 82.443,88 0,01 

660 151/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 20.000,00 0,00 300.000,00 320.000,00 0,03 

Укупно за активност 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 20.000,00 0,00 382.443,88 402.443,88 0,03 

 

   Извори финансирања за функцију 660: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 20.000,00     

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   5.675.696,96   

Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице некласификовани 
на другом месту 

20.000,00 0,00 5.675.696,96 5.695.696,96 0,48 

 

Функц. клас. 721 Опште медицинске услуге 
 

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

 

Активност 0002 Мртвозорство 
 

721 152/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

Укупно за активност 0002 Мртвозорство 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 
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   Извори финансирања за функцију 721: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 400.000,00     

Укупно за функц. клас. 721 Опште медицинске услуге 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

 

 
Функц. клас. 

760 Здравство некласификовано на другом месту 
 

 

Програм 
1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

 

Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 
 

760 153/0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,10 

Укупно за активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене 
заштите 

1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,10 

 

Пројекат 0021 Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац 
 

760 154/0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

12.200.000,00 0,00 0,00 12.200.000,00 1,02 

Укупно за пројекат 0021 Унапређење квалитета здравствене заштите на 
територији општине Лајковац 

12.200.000,00 0,00 0,00 12.200.000,00 1,02 

 

   Извори финансирања за функцију 760: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 13.400.000,00     

Укупно за функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту 13.400.000,00 0,00 0,00 13.400.000,00 1,12 

 

Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 
 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
 

 

Активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 
 

810 155/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 2,01 

Укупно за активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима 

24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 2,01 

 

Пројекат 0032 Изградња затвореног базена 
 

810 156/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 840.000,00 840.000,00 0,07 

810 156/1 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 378.400,00 378.400,00 0,03 

810 157/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 86.799.056,19 86.799.056,19 7,26 

810 157/1 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,04 
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810 157/2 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА 0,00 0,00 921.600,00 921.600,00 0,08 

Укупно за пројекат 0032 Изградња затвореног базена 0,00 0,00 89.439.056,19 89.439.056,19 7,48 

 

Пројекат 0037 Санација трибина у Јабучју 
 

810 158/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,08 

Укупно за пројекат 0037 Санација трибина у Јабучју 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,08 

 

Пројекат 0038 Санација крова на свлачионици у Ћелијама 
 

810 159/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,05 

Укупно за пројекат 0038 Санација крова на свлачионици у Ћелијама 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,05 

 

Пројекат 0040 Санација свлачионице у Доњем Лајковцу 
 

810 160/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

Укупно за пројекат 0040 Санација свлачионице у Доњем Лајковцу 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

 

   Извори финансирања за функцију 810: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 24.600.000,00     

  08 Добровољне трансфере од физичких и правних 
лица 

  38.647.919,82   

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   49.210.467,57   

  15 Неутрошена средства донација из ранијих година   3.080.668,80   

Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 24.600.000,00 0,00 90.939.056,19 115.539.056,19 9,66 

 

Функц. клас. 820 Услуге културе 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 

Активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 
 

820 161/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,04 

Укупно за активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва 

0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,04 

 

Активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 
 

820 162/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,33 

Укупно за активност 0003 Унапређење система очувања и представљања 
културно-историјског наслеђа 

0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,33 

 

Пројекат 0023 Завршни радови на конацима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем 
 

820 163/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

820 164/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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820 165/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,06 

Укупно за пројекат 0023 Завршни радови на конацима Брена Михаиловић и 
Радић са партерним уређењем 

0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,06 

 

   Извори финансирања за функцију 820: 
 
 

     

  08 Добровољне трансфере од физичких и правних 

лица 

  700.000,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   4.500.000,00   

Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 0,00 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 0,43 

 

Функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 

Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 
 

830 166/0 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 6.720.000,00 0,00 0,00 6.720.000,00 0,56 

Укупно за активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у 
области јавног информисања 

6.720.000,00 0,00 0,00 6.720.000,00 0,56 

 

   Извори финансирања за функцију 830: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 6.720.000,00     

Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања 6.720.000,00 0,00 0,00 6.720.000,00 0,56 

 

Функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 
 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
 

 

Активност 0005 Спровођење омладинске политике 
 

860 167/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,01 

860 168/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,01 

860 169/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,02 

Укупно за активност 0005 Спровођење омладинске политике 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,05 

 

   Извори финансирања за функцију 860: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 550.000,00     

Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано 
на другом месту 

550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,05 

 

Функц. клас. 912 Основно образовање 
 

Програм 2002 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
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Активност 0001 Функционисање основних школа 
 

912 170/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 34.754.917,25 0,00 1.525.000,00 36.279.917,25 3,03 

Укупно за активност 0001 Функционисање основних школа 34.754.917,25 0,00 1.525.000,00 36.279.917,25 3,03 

 

Пројекат 0038 Превоз и смештај деце у специјалну школу 
 

912 171/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

Укупно за пројекат 0038 Превоз и смештај деце у специјалну школу 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

 

Пројекат 0039 Адаптација, санација, и инвестиционо одржавање објекта Основне школе Миле Дубљевић у Бајевцу 
 

912 172/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,01 

912 173/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 282.000,00 0,00 250.000,00 532.000,00 0,04 

912 174/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 18.083.345,00 18.083.345,00 1,51 

Укупно за пројекат 0039 Адаптација, санација, и инвестиционо одржавање 
објекта Основне школе Миле Дубљевић у Бајевцу 

282.000,00 0,00 18.433.345,00 18.715.345,00 1,57 

 

Пројекат 0045 Завршетак радова на ОШ Миле Дубљевић – амфитеатар 
 

912 175/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 2.974.786,88 2.974.786,88 0,25 

Укупно за пројекат 0045 Завршетак радова на ОШ Миле Дубљевић – 
амфитеатар 

0,00 0,00 2.974.786,88 2.974.786,88 0,25 

 

Пројекат 0046 Различити,а једнаки 
 

912 175/1 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 0,00 0,00 702.000,00 702.000,00 0,06 

Укупно за пројекат 0046 Различити,а једнаки 0,00 0,00 702.000,00 702.000,00 0,06 

 

   Извори финансирања за функцију 912: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 35.636.917,25     

  06 Донације од међународних организација   702.000,00   

  07 Трансфере од других нивоа власти   17.238.651,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   5.694.480,88   

Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање 35.636.917,25 0,00 23.635.131,88 59.272.049,13 4,96 

 

Функц. клас. 920 Средње образовање 
 

Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Активност 0001 Функционисање средњих школа 
 

920 176/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 9.699.000,00 0,00 0,00 9.699.000,00 0,81 

Укупно за активност 0001 Функционисање средњих школа 9.699.000,00 0,00 0,00 9.699.000,00 0,81 
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Пројекат 0020 Превоз деце у  средњу школу 
 

920 177/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,54 

Укупно за пројекат 0020 Превоз деце у  средњу школу 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,54 

 

Пројекат 0023 Адаптација, санација и инвестиционо одржавање објеката Средње школе 17.септембар Лајковац 
 

920 178/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,01 

920 179/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 234.000,00 0,00 394.000,00 628.000,00 0,05 

920 180/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 41.435.954,00 41.435.954,00 3,47 

Укупно за пројекат 0023 Адаптација, санација и инвестиционо одржавање 
објеката Средње школе 17.септембар Лајковац 

234.000,00 0,00 41.949.954,00 42.183.954,00 3,53 

 

Пројекат 0027 Наша школа боље место за све 
 

920 180/1 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,06 

Укупно за пројекат 0027 Наша школа боље место за све 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,06 

 

   Извори финансирања за функцију 920: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 16.433.000,00     

  06 Донације од међународних организација   700.000,00   

  07 Трансфере од других нивоа власти   39.835.954,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   2.114.000,00   

Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање 16.433.000,00 0,00 42.649.954,00 59.082.954,00 4,94 

 

Функц. клас. 950 Образовање које није дефинисано нивоом 
 

Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Пројекат 0026 Стипендије 
 

950 181/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

10.780.000,00 0,00 0,00 10.780.000,00 0,90 

Укупно за пројекат 0026 Стипендије 10.780.000,00 0,00 0,00 10.780.000,00 0,90 

 

   Извори финансирања за функцију 950: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 10.780.000,00     

Укупно за функц. клас. 950 Образовање које није дефинисано нивоом 10.780.000,00 0,00 0,00 10.780.000,00 0,90 

 

Глава 4.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
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Активност 0002 Функционисање месних заједница 
 

160 182/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 447.700,00 0,00 0,00 447.700,00 0,04 

160 183/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

160 184/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

160 185/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 130.946,96 0,00 0,00 130.946,96 0,01 

160 186/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И 
КАМАТЕ 

68.300,00 0,00 0,00 68.300,00 0,01 

160 187/0 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 
СУДОВА 

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

160 187/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 98.900,44 98.900,44 0,01 

Укупно за активност 0002 Функционисање месних заједница 684.946,96 0,00 98.900,44 783.847,40 0,07 

 

   Извори финансирања за функцију 160: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 684.946,96     

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   98.900,44   

Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 

684.946,96 0,00 98.900,44 783.847,40 0,07 

 

   Извори финансирања за главу 4.01: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 684.946,96     

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   98.900,44   

Укупно за главу 4.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 684.946,96 0,00 98.900,44 783.847,40 0,07 

 

Глава 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Функц. клас. 473 Туризам 
 

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
 

 

Активност 0001 Управљање развојем туризма 
 

473 188/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
(ЗАРАДЕ) 

2.357.650,00 0,00 0,00 2.357.650,00 0,20 

473 189/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

392.400,00 0,00 0,00 392.400,00 0,03 

473 189/1 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

473 190/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

473 191/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 

473 192/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 
ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

153.000,00 0,00 0,00 153.000,00 0,01 

473 193/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 528.000,00 0,00 0,00 528.000,00 0,04 

473 194/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 
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473 195/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.248.000,00 0,00 0,00 1.248.000,00 0,10 

473 196/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

473 197/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 0,01 

473 198/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И 
КАМАТЕ 

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

473 199/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

Укупно за активност 0001 Управљање развојем туризма 5.155.050,00 0,00 0,00 5.155.050,00 0,43 

 

Активност 0002 Промоција туристичке понуде 
 

473 200/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 580.000,00 0,00 0,00 580.000,00 0,05 

473 201/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 406.800,00 0,00 0,00 406.800,00 0,03 

473 202/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

Укупно за активност 0002 Промоција туристичке понуде 1.016.800,00 0,00 0,00 1.016.800,00 0,09 

 

   Извори финансирања за функцију 473: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 6.171.850,00     

Укупно за функц. клас. 473 Туризам 6.171.850,00 0,00 0,00 6.171.850,00 0,52 

 

   Извори финансирања за главу 4.02: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 6.171.850,00     

Укупно за главу 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 6.171.850,00 0,00 0,00 6.171.850,00 0,52 

 

Глава 4.03 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 
 

Функц. клас. 820 Услуге културе 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 

Активност 0001 Функционисање локалних установа културе 
 

820 203/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
(ЗАРАДЕ) 

10.845.189,00 0,00 0,00 10.845.189,00 0,91 

820 204/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

1.807.151,00 0,00 0,00 1.807.151,00 0,15 

820 205/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

820 206/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 257.250,00 0,00 90.000,00 347.250,00 0,03 

820 207/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 0,04 

820 208/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 
ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

990.000,00 0,00 0,00 990.000,00 0,08 

820 209/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2.460.000,00 0,00 0,00 2.460.000,00 0,21 

820 210/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

820 211/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.321.761,00 0,00 600.000,00 4.921.761,00 0,41 
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820 212/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.340.000,00 0,00 0,00 3.340.000,00 0,28 

820 213/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.013.000,00 0,00 0,00 1.013.000,00 0,08 

820 214/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 748.099,00 0,00 0,00 748.099,00 0,06 

820 215/0 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

820 216/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И 
КАМАТЕ 

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

820 217/0 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 
СУДОВА 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

820 218/0 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 
НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

130.000,00 0,00 1.300.000,00 1.430.000,00 0,12 

820 219/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 215.000,00 0,00 180.000,00 395.000,00 0,03 

820 220/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 600.000,00 0,00 164.255,00 764.255,00 0,06 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе 27.683.450,00 0,00 2.334.255,00 30.017.705,00 2,51 

 

Пројекат 0021 Манифестација Дани Лајковца 
 

820 221/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

820 222/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

820 223/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

820 224/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за пројекат 0021 Манифестација Дани Лајковца 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

   Извори финансирања за функцију 820: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 27.683.450,00     

  03 Социјалне доприносе   90.000,00   

  09 Примања од продаје нефинансијске имовине   4.255,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   2.240.000,00   

Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 27.683.450,00 0,00 2.334.255,00 30.017.705,00 2,51 

 

   Извори финансирања за главу 4.03: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 27.683.450,00     

  03 Социјалне доприносе   90.000,00   

  09 Примања од продаје нефинансијске имовине   4.255,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   2.240.000,00   

Укупно за главу 4.03 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 27.683.450,00 0,00 2.334.255,00 30.017.705,00 2,51 

 

Глава 4.04 УСТАНОВА ЗА СПОРТ 
 

Функц. клас. 412 Општи послови по питању рада 
 

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
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Пројекат 0004 Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

412 224/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 2.105.025,05 2.105.025,05 0,18 

412 224/2 426000 МАТЕРИЈАЛ 0,00 0,00 117.000,00 117.000,00 0,01 

Укупно за пројекат 0004 Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

0,00 0,00 2.222.025,05 2.222.025,05 0,19 

 

Пројекат 0005 Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ 
 

412 224/3 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 2.105.025,05 2.105.025,05 0,18 

412 224/4 426000 МАТЕРИЈАЛ 0,00 0,00 117.000,00 117.000,00 0,01 

Укупно за пројекат 0005 Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ 
ХАЛЕ 

0,00 0,00 2.222.025,05 2.222.025,05 0,19 

 

   Извори финансирања за функцију 412: 
 

     

  07 Трансфере од других нивоа власти   4.444.050,10   

Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада 0,00 0,00 4.444.050,10 4.444.050,10 0,37 

 

 
Функц. клас. 

810 Услуге рекреације и спорта 
 

 
Програм 

1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
 

 

Активност 0004 Функционисање локалних спортских установа 
 

810 225/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
(ЗАРАДЕ) 

5.710.895,95 0,00 0,00 5.710.895,95 0,48 

810 226/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА 
950.864,05 0,00 0,00 950.864,05 0,08 

810 227/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,01 

810 228/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

810 229/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,03 

810 230/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 
ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,01 

810 231/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 8.820.000,00 0,00 0,00 8.820.000,00 0,74 

810 232/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

810 233/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5.470.000,00 0,00 560.000,00 6.030.000,00 0,50 

810 234/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 264.062,00 0,00 0,00 264.062,00 0,02 

810 235/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,13 

810 236/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.360.428,00 0,00 0,00 1.360.428,00 0,11 

810 237/0 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

810 238/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 
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  Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 
01 

Средства из 
сопствених извора 
04 

Средства из осталих 
извора 

Укупно Структура 
( % ) 

КАМАТЕ 

810 239/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

810 240/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

810 241/0 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 7.000,00 0,00 6.000,00 13.000,00 0,00 

Укупно за активност 0004 Функционисање локалних спортских установа 25.243.250,00 0,00 566.000,00 25.809.250,00 2,16 

 

   Извори финансирања за функцију 810: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 25.243.250,00     

  09 Примања од продаје нефинансијске имовине   6.000,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   560.000,00   

Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 25.243.250,00 0,00 566.000,00 25.809.250,00 2,16 

 

   Извори финансирања за главу 4.04: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 25.243.250,00     

  07 Трансфере од других нивоа власти   4.444.050,10   

  09 Примања од продаје нефинансијске имовине   6.000,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   560.000,00   

Укупно за главу 4.04 УСТАНОВА ЗА СПОРТ 25.243.250,00 0,00 5.010.050,10 30.253.300,10 2,53 

 

Глава 4.05 ПУ ЛЕПТИРИЋ 
 

Функц. клас. 911 Предшколско образовање 
 

Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 
 

911 242/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
(ЗАРАДЕ) 

51.346.227,00 0,00 0,00 51.346.227,00 4,29 

911 243/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА 
8.546.958,00 0,00 0,00 8.546.958,00 0,71 

911 244/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 60.000,00 0,00 325.000,00 385.000,00 0,03 

911 245/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.505.000,00 0,00 2.575.000,00 4.080.000,00 0,34 

911 246/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,19 

911 247/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 
ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

700.000,00 0,00 100.000,00 800.000,00 0,07 

911 248/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 6.319.468,00 0,00 1.090.000,00 7.409.468,00 0,62 

911 249/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 990.000,00 0,00 510.000,00 1.500.000,00 0,13 

911 250/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 6.902.000,00 0,00 1.753.000,00 8.655.000,00 0,72 

911 251/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.190.000,00 0,00 330.000,00 1.520.000,00 0,13 

911 252/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 2.117.347,00 0,00 1.020.000,00 3.137.347,00 0,26 

911 253/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 7.708.000,00 0,00 6.704.840,20 14.412.840,20 1,21 



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

  Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 
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911 254/0 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

911 255/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И 
КАМАТЕ 

60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 

911 256/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0,00 7.869.152,99 7.869.152,99 0,66 

Укупно за активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског 

васпитања и образовања 

89.765.000,00 0,00 22.276.993,19 112.041.993,19 9,37 

 

Пројекат 0025 Уградња система за аутоматску детекцију и дојаву пожара 
 

911 257/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0,00 697.264,80 697.264,80 0,06 

Укупно за пројекат 0025 Уградња система за аутоматску детекцију и дојаву 
пожара 

0,00 0,00 697.264,80 697.264,80 0,06 

   Извори финансирања за функцију 911: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 89.765.000,00     

  03 Социјалне доприносе   800.000,00   

  07 Трансфере од других нивоа власти   4.800.000,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   16.624.257,99   

  16 Родитељски динар за ваннаставне активности   750.000,00   

Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање 89.765.000,00 0,00 22.974.257,99 112.739.257,99 9,43 

   Извори финансирања за главу 4.05: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 89.765.000,00     

  03 Социјалне доприносе   800.000,00   

  07 Трансфере од других нивоа власти   4.800.000,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   16.624.257,99   

  16 Родитељски динар за ваннаставне активности   750.000,00   

Укупно за главу 4.05 ПУ ЛЕПТИРИЋ 89.765.000,00 0,00 22.974.257,99 112.739.257,99 9,43 

 

   Извори финансирања за раздео 4: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 707.300.922,00     

  03 Социјалне доприносе   1.302.352,59   

  06 Донације од међународних организација   8.203.438,00   

  07 Трансфере од других нивоа власти   72.458.920,78   

  08 Добровољне трансфере од физичких и правних 
лица 

  77.161.527,86   

  09 Примања од продаје нефинансијске имовине   4.966.706,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   276.675.650,70   

  14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих 
година 

  181.106,30   

  15 Неутрошена средства донација из ранијих година   13.880.668,80   

  16 Родитељски динар за ваннаставне активности   750.000,00   
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Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 707.300.922,00 0,00 455.580.371,03 1.162.881.293,03 97,27 

 

   Извори финансирања за БК 0: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 739.996.990,00     

  03 Социјалне доприносе   1.302.352,59   

  06 Донације од међународних организација   8.203.438,00   

  07 Трансфере од других нивоа власти   72.458.920,78   

  08 Добровољне трансфере од физичких и правних 
лица 

  77.161.527,86   

  09 Примања од продаје нефинансијске имовине   4.966.706,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   276.675.650,70   

  14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих 
година 

  181.106,30   

  15 Неутрошена средства донација из ранијих година   13.880.668,80   

  16 Родитељски динар за ваннаставне активности   750.000,00   

Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ 739.996.990,00 0,00 455.580.371,03 1.195.577.361,03 100,00 
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Члан 18. 

Члан 24. мења се и гласи: 

Број запослених радника, према Закону о начину одређивања максималног броја запослених 

у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/2015 и 95/2018), Одлуци о максималном броју 

запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему 

Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину  ("Службени 

гласник РС", број 61/2017 ... 30/2019) и Одлуци о максималном броју запослених на неодређено 

време корисника јавних средстава општине Лајковац за 2017. годину („Службени гласник општине 

Лајковац“ бр. 7/2017 и 6/2018), који се финансира из буџета општине Лајковац на економској 

класификацији 411 и 412 приказан је у следећој табели:  

 

Корисници плата 
 

Тип службеника 

До септембра 2020 Од септембра 2020 

одређено 
време 

неодређено 
време 

одређено 
време 

неодређено 
време 

Скупштина општине Изабрани 0 

 

0  

  Постављени 1 

 

1  

  Именовани 1 

 

1  

Председник општине Изабрани 2 

 

2  

  Постављени 

  

1  

Општинско веће Изабрани 5 
 

2  

  Постављени 
  

  

Општинска управа Постављени 

 

1  1 

  Запослени 6 71 3 72 

ПУ ''Лептирић''Лајковац Изабрани 

 

1  1 

  Запослени 1 69 1 69 

Културни центар Хаџи 

Рувим Лајковац Именовани 
 

1 0 1 

  Запослени 

 

5  4 

Градска библиотека 

Лајковац Именовани 

 

1 0 1 

  Запослени 1 7  7 

Туристичка организација 

општине Лајковац Именовани 
 

1  1 

  Запослени 1 1 1 1 

Установа за омладину и 

спорт Лајковац Именовани 

 

1  1 

  Запослени 1 9 0 8 

Укупан број корисника 

Именовани,изабрани 

и постављени 9 6 7 6 

 

Запослени 10 162 5 161 
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У овој Одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.          

Маса средстава за исплату плата планирана је на бази исплаћених плата у септембру 2019. године, 

за постојећи број запослених утврђен Одлуком о максималном броју запослених на неодређено 

време корисника јавних средстава Општине Лајковац за 2017. годину увећана за 9% за 

предшколску установу, 10% за установе културе и 8% за остале кориснике средстава буџета 

Општине у складу са чланом 27е став 52. тачка 4) и 5) Закона о буџетском систему и чланом 43. 

Закона о буџету за 2020. годину. Маса средстава за зараде 13 новозапослених у предшколској 

установи, по основу добијања сагласности Министарства финансија РС, увећана је  почев од 

септембра 2020. године 

Укупан број запослених код корисника јавних средстава у систему општине Лајковац у складу са 

Законом и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време корисника јавних 

средстава општине Лајковац за 2017. годину је 225 од чега се за 168 запослених на неодређено 

време, 10 запослених на одређено време и 9 функционера средства за исплату зарада обезбеђују из 

буџета, до септембра 2020.године, а за 167 запослених  на неодређено време, 5 запослена на 

одређено време и 7 функционера, од септембра 2020. године 

Број запослених код корисника јавних средстава у систему општине Лајковац чије се зараде не 

финансирају из буџета приказан је у следећој табели: 

 

Корисници плата Тип службеника 

До септембра 2020 Од септембра 2020 

одређено 

време 

неодређен

о време 

одређено 

време 

неодређено 

време 

ЈП Градска Чистоћа Именовани   1    1  

 
Запослени 1 56 1 57 

Укупан број корисника 

Именовани    1    1 

Запослени 1 56 1 57 

 

                                                                             Члан 19. 
У члану 29. став 1.  

Тачка 1) алинеја 2. мења БРИШЕ СЕ 

Тачка 3) мења се и гласи 
3) износ од 12.900.000,00 динара по Програму 3 Локални економски развој, ПА 1501-0002 Мере 

активне политике запошљавања, функција 412 - Општи послови по питању рада – буџетска 

средства за финансирање ЛАПЗ-а. Конкурс спроводи НСЗ по Споразуму са Општином Лајковац, а 

међусобни односи се регулишу уговорима које потписује председник општине.  
Тачка 4) мења се и гласи: 

4) износ од 6.500.000,00 динара по Програму 10 Средње образовање и васпитање, Пројекат 2003-

0020 Превоз деце у средњу школу, функционална класификација 920 - Средње образовање – по 
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решењима Одељења за општу управу и друштвене делатности Општинске управе, а на 
основу Одлуке о бесплатном превозу ученика средње школе. 

Тачка 5)  мења се и гласи :  

5) по Програму 10 Средње образовање и васпитање, Пројекат 2003-0026 Стипендије, 

функционална класификација 950 - Образовање које није дефинисано нивоом  
- износ од 870,000.00 динара– на основу Одлуке о ученичким стипендијама конкурс спроводи 

надлежно одељење Општинске управе за послове образовања. Начелник Општинске управе 

доноси Одлуку о додели стипендија и потписује уговоре којима се регулишу међусобни односи. 
- износ од 9.910.000,00 динара– на основу Одлуке о студентским стипендијама конкурс спроводи 

надлежно одељење Општинске управе за послове образовања. Начелник Општинске управе 

доноси Одлуку о додели стипендија и потписује уговоре којима се регулишу међусобни односи. 
Тачка 8)  мења се и гласи : 

8) по Програму 11 Социјална и дечја заштита, ПА 0901-0006 Подршка деци и породици са децом, 

функционална класификација 040 - Породица и деца  

- износ од 13.000.000,00 динара– једнократна помоћ по решењима која доноси Одељење за општу 
управу и друштвене делатности на основу Одлуке о додатним облицима заштите породиља и 

решењима председника општине о висини помоћи. 

- износ од 2.500.000,00 динара– накнаде по решењима која доноси Одељење за општу управу и 
друштвене делатности на основу Одлуке о регресирању трошкова боравка деце у Предшколској 

установи "Лептирић" у Лајковцу коју доноси Скупштина општине. 

- износ од 1.000.000,00 динара– по решењима Центра за социјални рад на основу Одлуке о правима 
и услугама социјалне заштите општине Лајковац, поступак уговарања услуге спроводи Општинска 

управа. 

 

Тачка 10) мења се и гласи:  
10) износ од 10.000.000,00 динара по Програму 11 Социјална и дечја заштита, Пројекат 0901-0022 

Једнократна помоћ пензионерима, функција 020 – Старост – по решењима Центра за социјални рад 

на основу Одлуке о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац и Одлуке о висини 
једнок 

Тачка 12) мења се и гласи: 

12) износ од 12.200.000,00 динара по Програму 12 Здравствена заштита, Пројекат 1801-0021 

Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац, функција 760 - 
Здравство некласификовано на другом месту – на основу Програма унапређења квалитета 

здравствене заштите становништва општине Лајковац који доноси Скупштина општине. 

Међусобни односи са Домом здравља се регулишу уговором који потписује председник општине. 
 

Тачка 15) алинеја 1. мења се и гласи: 

- износ од 6.370.000,00 динара – по јавном позиву који спроводи Општинска управа на основу 
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања. Конкурс спроводи надлежно одељење Општинске управе за послове информисања, 

а међусобни односи регулишу се уговорима које потписује начелник Општинске управе. 

 
 

Члан 20. 

 
У осталом делу Одлука о буџету остаје неизмењена. 

 

Члан 21. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у „Службеном гласнику 

општине Лајковац“ и доставља Министарству финансија РС. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број 06-91/20-II од 30.09.2020. године 

 

            
 СЕКРЕТАР                  ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      СКУПШТИНЕ OПШТИНЕ 

             Горан Илић,с.р.                 Ненад Џајевић,с.р. 
 

 

 
 

П р а в н и   о с н о в 

 

Правни основ за доношење Одлуке о Ребалансу буџета општине Лајковац за 2020. годину садржан 
је у члану 47. и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009 ... 72/2019), 

члану 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 и 47/2018), члану 

40. Статута општине Лајковац ("Службени гласник Општине Лајковац", број 2/2019) и Одлуци о 
буџету општине Лајковац за 2020. годину ("Службени гласник општине Лајковац", број 9/2019).  

 

                  
                                                    

Р а з л о з и 

  

Одлука о првом ребалансу буџета Општине Лајковац за 2020. годину доноси се због: 
- Распоређивања суфицита по завршном рачуну буџета за 2019. годину; 

- Усклађивања планираних прихода, расхода и пренетих обавеза према остварењу у 2019. и првој 

половини 2020. године са процењеним вредностима из Одлуке о буџету; 
- Измена и допуна Плана јавних инвестиција општине Лајковац у периоду 2020-2021; 

- Измена и допуна Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 

општине Лајковац за 2020. годину; 

- Измена и допуна Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину; 
- Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. 

годину; 

- Измена и допуна Програма пословања ЈП Градска чистоћа са програмом коришћења субвенција 
за 2020. годину; 

-Измена Програма унапређења квалитета здравствене заштите становништва општине лајковац за 

2020. годину 
- Измена и допуна Програма коришћења средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје и 

привредних преступа предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима општине 

Лајковац у 2020. години; 

-Измена у структури броја и масе зарада функционера и запослених код корисника буџетских 
средстава 

-Обезбеђивања средстава за спровођење мер азаштите од епидемије изазване вирусом COVID 19 -- 

- Обезбеђивања средства за успостављање система електронског пословања и рада“на даљину“ 
корисника. 

- Доношења Програма коришћења средстава остварених продајом имовине у поступку 

приватизације; 
- Измене динамике коришћења распоређених средстава по Споразумима и Уговорима  са ЈП ЕПС 

Београд - огранак РБ Колубара Лазаревац  
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- Распоређивања средстава по спроведном јавном позиву на основу Споразума о уређењу 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања 

између Националне службе за запошљавање и општине Лајковац за 2020 годину  

- Распоређивања додатних средстава за накнаду штете по судским поступцима  

- Измењених и додатних потреба корисника средстава буџета. 
 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е 

 
У складу са чланом 36a Закона о буџетском систему, на основу Упутствa за припрему ребаланса 

буџета, директни и индиректни корисници средстава буџета локалне власти доставили су Одељењу 

за буџет и финансије предлоге измена и допуна финансијског плана за 2020. годину на основу 
којих је сачињен нацрт ребаланса. 

Уз измене и допуне финансијског плана достављен је измењени програмски буџет за све програме, 

пројектне активности и пројекте чије се измене врше. 

 
               Саставни део поступка припреме ребаланса су и измене и допуне Плана јавних 

инвестиција општине Лајковац у периоду 2020-2022, Програма коришћења средстава буџетског 

фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2020.године, Програма за унапређење 
услова живота локалне  заједнице за 2020. годину, Програма уређивања грађевинског земљишта, 

Програма пословања јавних предузећа за 2020. годину и Програма коришћења субвенција, 

Програм коришћења средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје и привредних преступа 
предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима, Програм унапређења квалитета 

здравствене заштите и др. као и доношење  Програма коришћења средстава остварених продајом 

имовине у поступку приватизације за 2020 годину.  

 
 

Основне  смернице за припрему нацрта Ребаланса буџета за 2020. годину 

                                    
Полазна основа за планирање обима  Ребаланса буџета за 2020. годину су укупни приходи и 

планирани расходи из Одлуке о буџету општине Лајковац за 2020. годину као и стварно стање 

наплаћених а неутрошених прихода у 2019. и стварно стање преузетих обавеза које се преносе у 

2020. годину (које се разликује у односу на процењене врeдности приликом доношења Одлуке о 
буџету) као и пренета неутрошена средства из 2019. године (суфицит), остварење прихода и 

примања за првих седам месеци  2020.године и пројекција њиховог остварења до краја 2020. 

године. 
  На приходној страни, за првих седам месеци 2020.године, због смањеног обима привредних 

активности услед  епидемије изазване вирусом  COVID19 и мера Владе РС по основу којих се 

укида или одлаже обавеза плаћања појединих пореза, остварење прихода је мање у односу на план 
тако да  се овим  Ребалансом врши корекција –смањење планираних прихода и примања из 

тзв.класичног оквира за око 42 милиона динара (пореза на зараде за 30 милиона динара и осталих 

прихода - пореза на  остале приходе, пореза на имовину, комуналне таксе и др. за око 12 милиона 

динара) 
Због смањења референтне стопе НБС са 3,5% на 1,25% и мањег износа средстава који се депонује, 

смањују се и планирани приходи од камата на депонована средства буџета за око 5 милиона 

динара. 
По основу Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину 

према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, 

износима накнада ("Службени гласник РС", бр. 86/2019 и 89/2019) значајно је  измењен обухват 
обвезника плаћања посебне накнаде за заштиту животне средине у односу  на  Уредбу о 

критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према количини 

загађења, односно степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем 
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активности, износима накнада, условима за ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење, 
као и критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину ("Службени 

гласник РС", бр. 29/2019) на основу којих су планирани приходи од ове накнаде у буџету за 2020. 

годину па се по том основу умањују планирани текући  приходи за око 6,5 милиона динара и за 

наведени износ врши се усклађивање Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 
животне средине општине Лајковац за 2020. годину. За измене и допуне Програма корисници 

подносе предлоге за прерасподелу средстава између постојећих и нових пројеката укључујући и 

распоређивање средстава од уштеда након спроведених поступака јавних набавки и извршења 
уговора по појединим пројектима  у оквиру  Програма  као и за одустајање и/или промену 

динамике пројеката чија реализација није извесна до краја 2020.године. 

 
Остварење текућих приходa од накнаде за коришћење минералних сировина за првих седам 

месеци  2020.године је за 6,6 милиона  је веће од планираног за тај период и пројекције до краја 

године и за тај износ не врши њихова корекција –увећање Ребалансом. За измене и допуне 

Програма корисници подносе предлоге за прерасподелу средстава између постојећих и нових 
пројеката укључујући и распоређивање средстава од уштеда након спроведених поступака јавних 

набавки и извршења уговора по појединим пројектима  у оквиру  Програма  као и за одустајање 

и/или промену динамике пројеката чија реализација није извесна до краја 2020.године. 
Пренета неутрошена средства и пренете обавезе по Програмима ренте и екологије за 2020. годину  

разлукују се у односу на процењене вредности из Одлуке о буџету за 2020. годину, како у укупном 

износу тако и по појединачним пројектима, услед мање/веће реализације и извршених плаћања за 
поједине пројекте у децембру 2019. године у односу на процену реализације. Овим Ребалансом се 

врши корекција плана по стварном стању у односу на процену пренетих неутрошених средстава и 

пренетих обавеза.        

Укупно пренета неутрошена средства - суфицит по завршном рачуну који се распоређује 
ребалансом буџета  износе  307 милиона динара од чега је 93 милиона ненаменски суфицит из 

класичног оквира (што је за 10  милиона више од процене) а остатак од 214 милиона пренета  

неутрошена средства за посебне намене  укључујући и средства ренте и екологије и средства 
неутрошених наменских прихода за повраћај  

Приходи  за реализацију Програма за унапређење услова живота локалне заједнице од накнаде за 

коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2020. годину планирани су Одлуком о 

буџету у износу од 424,5 милиона динара од чега је 134 милиона био износ процењених пренетих 
неутрошених а наплаћених прихода  из 2019. године и 290,5 мил.динара износ планираних од 

текуће  накнаде за 2020.годину. Ребалансом се за реализацију Програма за унапређење услова за 

развој локалне заједнице усмеравају средства у укупном износу од 450,5 милиона динара од чега је 
153,5 милиона  стварни износ  пренетих неутрошених а наплаћених прихода  из 2019. године и 297  

мил.динара износ планираних текућих  прихода од накнаде за 2020. годину. 

Приходи буџетског фонда за заштиту животне средине за 2020. годину планирани су Одлуком о 
буџету у износу од 34,5 милиона динара  –од чега је 26 милиона дин. био износ процењених 

пренетих неутрошених а наплаћених прихода  из 2019.  а 8,5 милиона планирани текући приходи 

од накнада за заштиту животне средине. Ребалансом се за реализацију Програма коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2020. годину усмеравају средства у 
износу од 26,8 милиона динара од чега је 24,8 милиона динара износ  пренетих неутрошених а 

наплаћених прихода  из 2019. године и 2 мил.динара износ планираних текућих прихода од  

накнаде за 2020. годину. Стварни износ пренетих неутрошених средстава буџетског фонда за 
заштиту животне средине је 41.223.292,89, динара, од чега је16,3 милиона динара (16.343.357,30 

динара)  пренетих неутрошених срдстава опредељено за повраћај аконтативне уплате из 2019. 

године по жалби ЈП ЕПС огранак Колубара Лазаревац код Министарства финансија РС) и исти се 
не распоређује за пројекте по Програму. 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје за 2020. годину планирани су Одлуком о 

буџету у износу од 14,3 милиона динара – од чега је 5,3 милиона дин. био износ процењених 
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пренетих неутрошених а наплаћених прихода  из 2019. а 9 милиона планирани текући приходи. 
Остварење текућих приходa од новчаних казни за првих седам месеци  2020.године је мање у 

односу на план и за износ од 3 милиона се Ребалансом врши њихова корекција-умањење. 

Ребалансом се  за реализацију Програма коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје и 

привредних преступа предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима општине 
Лајковац у 2020. години који доноси Општинско веће усмеравају средства у укупном износу од 

10,6 мил.динара са пренетим обавезама из 2019. године од чега је 4,6 милиона динара стварни 

износ пренетих неутрошених а наплаћених прихода  из 2019. године и 6 мил.динара износ 
планираних текућих прихода од  накнаде за 2020. годину. За измене и допуне Програма Савет за 

безбедност саобраћаја подноси предлог за прерасподелу средстава између постојећих и нових 

пројеката у оквиру  Програма укључујући и распоређивање средстава од уштеда након 
спроведених поступака јавних набавки и извршења уговора по појединим пројектима  као и за 

одустајање од пројеката чија реализација није извесна до краја 2020.године.       

 

Ребалансом се за реализацију Програма расподеле средстава од накнада за коришћење шума и 
шумског земљишта општине Лајковац усмеравају средства у укупном износу од 1.001 хиљ.динара 

са пренетим обавезама из 2019. године од чега је 921 хиљ. динара  износ  пренетих неутрошених а 

наплаћених прихода  из 2019. године и 80 хиљ. износ планираних текућих прихода од  накнаде за 
2020.годину.  

 Ребалансом се за реализацију Програма коришћења средстава  остварених продајом имовине у 

поступку приватизације усмеравају пренета неутрошена средстава из 2019. године у укупном 
износу од 181 хиљ.динара. 

Планирани приходи од боравка деце у предшколској установи и регресиране цене боравка деце 

(подизвор финансирања 04) умањују се за 2,5 милиона динара  због обуставе рада вртића у току 

ванредног стања и рада смањеним капацитетом након његовог укидања. Родитељи су ослобођени 
плаћања боравка деце а општина обавезе регресирања у том делу по основу измена и допуна 

Одлуке о регресираном боравку деце у предшколској установи („Службени гласник општине 

Лајковац“ бр. 2/2020). Планирани приходи од Републике за припремно предшколски програм 
такође се умањују за износ од 1,2 милиона динара. 

Планирани приходи од закупа термина у установи за спорт и омладину умањује се за  450 

хиљ.динара  због обуставе рада спортских објеката у току ванредног стања и рада смањеним 

капацитетом након његовог укидања. За исти износ умањују се и планирани расходи установе за 
2020. годину 

Због померања динамике реализације потписаних споразума за 2020. годину умањују се планирана 

средства –приходи и расходи-од ЈП ЕПС Београд огранак РБ Колубара Лазаревац у буџету  за 2020. 
годину и то: по Уговору о суфинансирању изградње дела водоводне мреже у Јабучју  за износ од 14 

мил.динара (по испостављеној окончаној ситуацији); по Анексу споразума за пресељење Конака 

Радића и Брене Михајловић за износ од 13,8 мил.динара и по Споразуму о уређењу локација за 
расељавање грађана из насељеног места Скобаљ за износ од 113 милиона динара. По наведеним 

споразумима умањују се планирана средства за изградњу а остају планирана средства за израду 

техничке и урбанистичко.планске документације. 

Средства ће бити  планирана у буџету за 2021. годину по динамици која се утврди Анексима  
Споразума.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Примања од продаје земљишта увећавају се Ребалансом по основу већег остварења за износ од 3,3 

милиона динара. 
  Наменски приходи за реализацију пројеката одобрених по Конкурсима из осталих извора 

финансирања (републике, донације и др.) усмеравају се за реализацију расхода за намене  за које су 

одобрени буџетским корисницима. 
За остале приходе не врши се корекција у односу на планиране износе Одлуком о буџету јер нема 

значајних одступања остварења у првој половини 2020. године у односу на план. 
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Процена прихода и примања и расхода и издатака по Ребалансу за 2020.  
 

Одлуком о буџету општине Лајковац за 2020. годину планирана су укупна средства на 

Консолидованом рачуну трезора у износу од 1,259,026,125.77 динара, од чега се 1,078,691,643.30 

динарa односи на приходе и примања буџета општине, а 180,334,482.47 динара су процењена 
пренета средства буџета из претходне године и распоређена овом одлуком. 

Одлуком о  ребалансу буџета општине Лајковац за 2020. годину планирана су укупна средства на 

Консолидованом рачуну трезора у износу 1,195,577,361.03 динара, од чега се 904,839,935.23 
динарa односи на приходе и примања буџета општине, а 290,737,425.80 динара су процењена 

пренета средства буџета из претходне године и распоређена Ребалансом. 

 
Приликом планирања текућих прихода по Ребалансу  пошло се од плана за 2020. годину, остварења 

за прву половину 2020. године и процене њиховог остварења за други део  године, при чему је  

индекс планираних  прихода у односу на остварене текуће приходе и примања у 2019. години 0.994 

односно планирани приходи свакако нису већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални 
раст у 2020. години од 7,6 %) како следи: 

 

 
Пројекција остварења текућих прихода по Одлуци –извор 01 за 2019. 

годину 
731,563,256,68 

Планирани текући приходи по Одлуци о буџету за 2020 – извор 01 за 2020. 
годину 

787,285,545.00 

Проценат увећања текућих прихода по Одлуци за  2020/2019 7,4% 

Стварно остварени текући приходи у 2019. години 744,294,937.48 

Планирани текући приходи – извор 01  по ребалансу за 2020. годину 739,996,990.00 

План текућих прихода извор 01 по ребалансу 2020/ остварење 2019 извор 

01  
0.994 

 

Приходи и примања  из осталих извора 03-16 планирани су на основу остварења и/или потписаних 
уговора о коришћењу средстава донација и наменских средстава. 

Остварење за 2019. и планирани приходи и примања по Ребалансу за 2020. годину по изворима 

финансирања и структури дају се у табеларном прегледу како следи: 
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О

с

т

в

а

Извор финансирања
1 2 3                        

(1/2)

4 5 6                              

(5/1)

7 8

1 УКУПНО ЗА  ИЗВОР 01 744,294,937.48 787,285,545.00 1.058 72.99 739,996,990.00 0.994 81.78

1.1 КЛАСИЧАН ОКВИР -општи приходи 432,839,381.67 462,981,990.00 1.058 42.92 421,246,990.00 0.973 46.55

1.1.1 Порез на зараде 297,763,862.63 328,000,000.00 1.102 30.41 298,000,000.00 1.001 32.93

1.1.2 Остали општи приходи 135,075,519.04 134,981,990.00 0.999 12.51 123,246,990.00 0.912 13.62

1.2 НАМЕНСКИ ПРИХОДИ извор 01 311,455,555.81 324,303,555.00 1.041 30.06 318,750,000.00 1.023 35.23

1.2.1

Накнада за коришћење ресурса и резерви 

минералних сировина 
269,645,237.85 290,520,000.00 1.077 26.93 297,120,000.00 1.102 32.84

1.2.2

Накнада за заштиту и унапређивање 

животне средине
17,678,601.71 8,553,555.00 0.484 0.79 2,000,000.00 0.113 0.22

Планирани приходи  по 

новој Уредби

1.2.3 Приходи од новчаних казни за прекршаје 9,340,607.95 9,000,000.00 0.964 0.83 6,000,000.00 0.642 0.66

1.2.4

Приходи остварени од услуга боравка деце 

у предшколским установама
14,617,912.90 16,050,000.00 1.098 1.49 13,550,000.00 0.927 1.50

1.2.5 Накнада за коришћење дрвета 173,195.40 180,000.00 1.039 0.02 80,000.00 0.462 0.01

2 НАМЕНСКИ ПРИХОДИ остали извори 45,726,900.14 289,579,647.30 26.85 159,876,239.23 3.496 17.67

2.1 03 9,127,672.21 1,090,000.00 0.119 0.10 1,302,352.59 0.143 0.14

2.1.1 03 рефундација боловања 2,495,667.38

2.1.2 НСЗ приправници 3,749,701.66 0.000 0.00 0.000 0.00

2.1.3 НСЗ  ЛАПЗ 2,882,303.17

2.2 06                                                                 4,729,700.73 3,720,000.00 0.956 0.34 8,203,438.00 1.734 0.91

2.2.1

    Донације за избегла и интерно расељена 

лица
3,890,119.71 3,720,000.00 0.316 0.34 6,801,438.00 1.748 0.75

2.2.2 Мадад 2 ОШ Миле Дубљевић 137,469.82 702,000.00 5.107 0.08

2.2.3 Мадад 2 СШ 17 септембар 702,111.20 700,000.00 0.997 0.08

2.3 07 14,752,814.00 64,674,605.00 4.384 6.00 72,458,920.78 4.912 8.01

2.3.1 Вртић ППП 7,162,814.00 6,000,000.00 0.838 0.56 4,800,000.00 0.670 0.53

2.3.2 Комесаријат 7,590,000.00 0.00 0.000 0.00 2,475,000.00 0.326 0.27 Према потписаном уговору

2.3.3 НСЗ приправници 1,600,000.00 0.15 1,534,000.00 0.17

Пренете обавезе по 

Споразуму

2.3.3.1 НСЗ  ЛАПЗ 5,304,050.10 0.59

По споразуму са НСЗ за 

ЛАПЗ

2.3.4 КЈУ
57,074,605.00 57,074,605.00 6.31

По потписаним уговорима 

са Канцеларијом за јавна 

улагања РС

2..3.5 РИК 1,271,265.68 0.14 за спровођење избора РИК

2.4 08                                                                   
16,590,013.20 219,345,042.30 13.222 20.33 77,161,527.86 4.651 8.53

2.4.1

                                                                     

Приходи од донација  РБ Колубара             
16,590,013.20 219,345,042.30 13.222 17.42 76,861,527.86 4.633 6.43

По потписаним 

споразумима и уговорима 

2.4.2 Донације COVID 19 Дом здравља
300,000.00 0.000 0.03

2.5

09                                                                     

Примања
1,668,411.47 1,826,451.00 1.095 0.17 4,966,706.00 2.977 0.55

На основу остварења 

примања у 2020.

2.6

16                                                                       

Родитељски динар
526,700.00 750,000.00 1.424 0.07 750,000.00 1.424 0.08

3 Пренета неутрошена средства 377,109,087.44 180,334,482.47 0.478 14.32 290,737,425.80 0.771 24.32

3.1

13                                                                      

Пренета неутрошена средства за посебне 

намене 370,969,713.22

166,453,813.67 0.449 0.92 183,955,206.15 0.496 0.63

3.1.1

Накнада за коришћење ресурса и резерви 

минералних сировина 186,014,192.80 134,050,846.60 0.721 0.74 153,459,656.10 0.825 0.53

3.1.2

Накнада за заштиту и унапређивање 

животне средине 94,224,699.86 26,126,260.77 0.277 0.14 24,879,935.59 0.264 0.09

3.1.3 Приходи од новчаних казни за прекршаје 4,816,620.30 5,348,641.08 1.110 0.03 4,595,453.40 0.954 0.02

3.1.4 Накнада за коришћење дрвета 748,065.22 928,065.22 1.241 0.01 921,260.62 1.232 0.00

3.1.6 Самодопринос МЗ Доњи Лајковац 98,900.44 0.00 0.000 0.00 98,900.44 1.000 0.00

3.1.5  Суфицит -Класичан оквир 85,067,234.60 0.00 0.000 0.00 92,720,444.55 1.090 0.32

3.2 14 1,094,730.22 0.00 0.000 0.00 181,106.30 0.165 0.00

3.3

15                                                                     

Пренета неутрошена средства донација

5,044,644.00 13,880,668.80 2.752 0.08 13,880,668.80 2.752 0.05

3.3.1

Неутрошени аванс од РБ Колубара за 

комплекса спортског центра затвореног 

базена 3,080,668.80 0.000 0.02 3,080,668.80 0.000 0.01

3.3.2 Неутрошена средства Комесаријата 4,939,156.80 10,800,000.00 2.187 0.06 10,800,000.00 2.187 0.04

Према потписаним 

нереализованим уговорима

3.3.3

Неутрошена средства Мадад ОШ 

М.Дубљевић 105,487.20 0.000 0.00

4 Укупно текући приходи 791,690,249.09 1,078,691,643.30 1.363 0.86 904,839,935.23 1.143 75.68

5 Укупно 1,168,799,336.53 1,259,026,125.77 1.077 1,195,577,361.03 1.023

Опис

Р/Б

План 

2020 / 

остваре

ње 2019

План прихода и 

примања за 2020

Образложење

Структу

ра %

план прихода и 

примања за 2020 

по Ребалансу

План 

2020 по 

ребалан

су / 

остваре

ње 2019

Структ

ура по 

Ребала

нсу %

 Остварење 2019.
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У оквиру укупно планираних средстава по Ребалансу по свим изворима  средстава 0,55% односи 

се на планирана  примања од продаје нефинансијске имовине. 

У структури планираних текућих прихода и примања по Ребалансу: 

711111 Порез на зараде чини 32.93%, 
741511 Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина 32.84%, 

714562 Накнада за заштиту и унапређивање животне средине 0.22% (за разлику од ранијих година 

када су учествовали у структури прихода 20-25%) а 
733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина планирају се у истом износу 

који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник 

РС”, број 95/18), за општину Лајковац најнижи су у РС по апсолутном износу средстава трансфера 
које Република преноси градовима и општинама и учуствују свега 2,6% структури планираних 

текућих прихода и примања.   

Од укупно планираних текућиих прихода 47,10% чине општи приходи буџета а 52.90 % приходи са 

одређеном наменом. 
Укупан обим буџета по ребалансу износи 1,195,577,361.03 и смањује  се у односу на Одлуку о 

буџету за 2020. годину за 63,448,764.74 динара укључујући и увећање апропријација између 

Одлуке и Ребаланса, према измени структуре прихода и примања и расхода и издатака детаљно 
наведеној у образложењу измена плана прихода и плана расхода.  

 

2. Обим средстава, односно лимит расхода и издатака буџетских корисника за  
    Ребаланс буџета за 2020.годину 

 

Због значајних измена у структури одлуке о буџету и финансијских планова корисника 

проузрокованих прерусмеравањима средстава  између одобрених апропријација  као и у текућу 
буџетску резерву због обезбеђења неопходних услова за функционисање општинских органа и 

установа и спровођења мера заштите и помоћи у току ванредног стања проглашеног због 

епидемије изазваног COVID19 у току и након ванредног стања свим корисницим се Ребалансом 
обезбеђују недостајућа средства за текуће расходе који су преусмеравањима умањени у потребном 

износу до краја године као и додатна средства за спровођење прописаних хигијенских,  санитарних 

и других превентивно-заштитних мера. Посебно се планирају средства за успостављање система 

електронског пословања и рада“на даљину“ корисника. 
У образложењу финансијских планова за Ребаланс посебно се наводе промене у структури 

финансијских планова између Одлуке о буџету и Ребаланса. 

Такође, корисници су умањили  финансијске планове за средства која, првенствено због стања 
изазваног епидемијом услед вируса COVID-19, не могу бити утрошена за намене за које су 

планирана до краја године. 

Умањују се планирана средства за манифестацију Дани Лајковца. 
За комуналне услуге и субвенције становништву за цену комуналних услуга и интервентно 

снабдевање водом због кашњења ребаланса и измењених потреба за одржавањем јавних површина 

и спровђењем превентивно заштитних мера у току и након трајања ванредног стања, одобравана су 

средства текуће буџетске резерве, а ребалансом се обезбеђују недостајућа средства за ове намене 
до краја године у складу са Изменама  програма пословања ЈП Градска чистоћа. 

- Средства за финансирање расхода из средстава добијених по конкурсима, од других нивоа власти, 

донација и сл. –планирају се до нивоа Уговорених вредности у току 2020. године. 
- Расходи за финансирање међуопштинског Историјског архива и Заједничког Јавног 

правобранилаштва усклађују се, на основу међусобних  уговора, са њиховим финансијским 

плановима и Одлуком о буџету Града Ваљева.  
 - Расходи у оквиру економске класификације 485- Накнада штете за повреде или штету нанету од 

стране државних органа и 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова  - Потенцијалне обавезе 

дуг  који доспева у 2020. години са каматом, увећавају се Ребалансом  према извештајима јавног 
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правобраниоца о очекиваним судским извршењима до краја године за износ од 2 милиона динара 
укључујучи и вансудскa поравнања за уједе паса луталица. 

          За накнаду штете за одузето пољопривредно земљиште по закону о ПЗФ посебно се 

планирају средства у износу од 78,5 милиона динара као и 3 милиона динара за накнаду трошкова 

судског поступка. 
         - Укупни расходи за субвенције планирају се у износу од 46,7 милиона динара  

            У оквиру већ одобрених апропријација по Одлуци о буџету за 2020. годину, корисници су 

Ребалансом  вршили измене и усклађивање планираних расхода према својим  потребама. 
 

Планирање масе средстава за плате и броја запослених  у Ребалансу буџета за 2020. годину 

- На основу добијене  сагласности за увећање укупног, максимално дозвољеног броја  запослених 
лица у систему општине и сагласности Комисије за ново запошљавање Владе РС  и Министартва 

финансија за увећање броја запослених и масе зарада зараде за 13 новозапослених лица у ПУ 

Лептирић планирају се средства одобрена из текуће буџетске резерве  почев од плате за септембар 

2020. године у месечном износу од 1,025 милиона динара. Остатак средстава који је био 
резервисан  у текућој буџетској резерви за зараде новозапослених радника од почетка године до 

августа усмерава се  предшколској установи за остале текуће расходе до краја године до укупног 

износа од 80% цене боравка деце у вртићу. 
    

Укупно планирана маса зарада увећава се  за износ увећане масе зарада из текуће буџетске резерве 

за запослене у предшколској установи за период август –децембар 2020. године од 4,100 милиона 
динара.  

У оквиру тако укупно планиране масе зарада врши се корекција масе између корисника због 

(не)добијања сагласности Комисије Владе РС за попуњавање упражњених радних места и ново 

запошљавање лица на одређено време и обезбеђује маса за исплату зарада по корисницима за 
дозвољени број лица на неодређено и одређено време. Сви корисници планирају број запослених 

на неодређено и одређено  време који је утврђен одлуком о буџету и за које имају обезбеђена 

средства у буџету према табели како следи: 
 

 Корисници плата  Тип службеника До септембра 2020 Од септембра 2020 

Скупштина општине 

 

Изабрани 0 

 

0  

Постављени 1 

 

1  

Именовани        1  1  

Председник општине Изабрани 2 
 

2  

Постављени 
  

  

Општинско веће Изабрани 5 

 

2  

Постављени     

Општинска управа Постављени 

 

1  1 

Запослени 6 71 3 72 

ПУ ''Лептирић''Лајковац Изабрани 

 

1  1 

Запослени 1 69 1 69 

Културни центар Хаџи 
Рувим Лајковац 

Именовани 
 

1 0 1 

Запослени 
 

5  4 

Градска библиотека Лајковац Именовани 

 

1 0 1 

Запослени 1 7  7 

Туристичка организација 

општине Лајковац 

Именовани 

 

1  1 

Запослени 1 1 1 1 

Установа за омладину и 

спорт Лајковац 
Именовани 

 

1  1 
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Укупан број корисника 

Запослени 1 9 0 8 

Именовани, изабрани 
и постављени 

9 6 7 6 

  Запослени 10 162 5 161 

 

У оквиру укупно утврђене масе обезбеђују се средства и за финансирање зарада новоизабраних 
функционера на локалним изборима као и средства за исплату тромесечне накнаде функционерима 

којима престаје функција након избора. 

 

Број запослених које корисници јавних средстава у систему општине Лајковац чије се зараде не 
финансирају из буџета планира се од септембра 2020. према табели како следи:  

 

 Корисници плата  Тип службеника До септембра 2020 Од септембра 2020 

Корисници плата Тип службеника 
одређено 
време 

неодређен
о време 

одређено 
време 

неодређено 
време 

ЈП Градска Чистоћа Именовани   1    1  

 
Запослени 1 56 1 57 

Укупан број корисника 
Именовани    1    1 

Запослени 1 56 1 57 

 
Изменама по ребалансу смањен је број функционера са 9 на 7, смањен број запослених на одређено 

време за које се зараде обезбеђују из буџета са 10 на 5 и измењена структура по корисницима у 

броју запослених на неодређено време тако што  Културни центар Хаџи Рувим Лајковац и Установа 
за омладину и спорт Лајковац не планирају средства за попуњавање упражњених радних места за 

по  једног запосленог, а средства за зараде се преусмеравају за попуњавање упражњеног радног 

места у општинској управи, за плату новопотављеног саветника председника општине и ЈП 

Градска чистоћа планира једно новозапослено лице све тако да укупно планирана маса зарада 
основном одлуком (остаје непромењена осим увећања масе за новозапослене у предшколској 

установи) према измењеној структури која се даје у Табели како следи: 

 



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

 

 

Тако утврђен број запослених и  укупна маса  од 160,462,480.00 динара распоређени су према 
корисницима како следи у Табели : 

 

 

 

РБ Корисник б
р

о
ј 

за
п

о
сл

е
н

и
х

Исплаћена маса 

септембар 2019 п
л

ан
и

р
ан

 б
р

о
ј 

за
п

о
сл

е
н

и
х 

Планирана маса за 

2020  б
р

о
ј 

за
п

о
сл

е
н

и
х 

 

п
о

 р
е

б
ал

ан
су

промена масе 

између 

корисника по 

ребалансу маса по ребалансу

додатна маса за 

предшколску 

установуза 4 

месеца (на 

основу 

сагласности)

Укупна маса по 

ребалансу

1 ОРГАНИ ОПШТИНЕ 85 6,054,800.18 87 77,591,145.00 83 914,000.00 78,505,145.00 78,505,145.00

1.1 Скупштина 2 227,728.06 2 2,951,355.00 2 2,951,355.00

1.2 Председник 2 281,039.62 2 3,642,275.00 3 450,000.00 4,092,275.00

1.3 Веће 5 481,012.20 5 6,233,920.00 2 -1,370,000.00 4,863,920.00

1.4 Управа 76 5,065,020.30 78 64,763,595.00 76 1,834,000.00 66,597,595.00 66,597,595.00

1.4.1 изнад минималне зараде 60 4,296,716.72 57 58 1,834,000.00

1.4.2 минимална зарада 10 410,449.48 10 10 0.00

1.4.3 разлика до нове мин. 5 5 0.00

1.4.4 на одређено време 6 357,854.10 6 3 0.00

2 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 14 898,806.76 15 12,861,340.00 13 -209,000.00 12,652,340.00 12,652,340.00

2.1 Културни центар 5 278,169.30 6 4,668,940.00 5 -298,000.00 4,370,940.00 4,370,940.00

2.1.1

изнад минималне 

зараде 5 278,169.30 5 4 -298,000.00

2.1.2 НА ПОРОДИЉСКОМ 0 90,645.98 1 1 0.00

2.1.3 на одређено време 0 0.00

2.2 Градска библиотека 9 620,637.46 9 8,192,400.00 8 89,000.00 8,281,400.00 8,281,400.00

2.2.1

изнад минималне 

зараде 8 537,356.51 8 8 457,000.00

2.2.2 минимална зарада 0

2.2.3 на одређено време 1 83,280.95 1 0 -368,000.00

3 ОСТАЛЕ УСТАНОВЕ 13 731,592.34 14 10,116,810.00 12 -705,000.00 9,411,810.00 9,411,810.00

3.1

Туристичка 

организација 3 212,195.47 3 2,750,050.00 3 2,750,050.00 2,750,050.00

3.1.1

изнад минималне 

зараде 2 155,140.78 2 2

3.1.2 минимална зарада 0

3.1.3 разлика до нове мин. 0

3.1.4 на одређено време 1 57,054.69 1 1

3.2 Установа за спорт 10 519,396.87 11 7,366,760.00 9 -705,000.00 6,661,760.00 6,661,760.00

3.2.1

изнад минималне 

зараде 3 218,222.46 3 3

3.2.2 минимална зарада 6 246,269.70 7 6 -546,720.00

3.2.3 разлика до нове мин. 0

3.2.4 на одређено време 1 54,904.71 1 0 -158,280.00

4

ПРЕДШКОЛСКА 

УСТАНОВА 58 4,252,784.50 58 55,793,185.00 71 55,793,185.00 4,100,000.00 59,893,185.00

4.1

изнад минималне 

зараде 42 3,511,536.90 42 55 4,100,000.00

4.2 минимална зарада 15 694,838.90 15 15

4.3 разлика до нове мин. 0

4.4 на одређено време 1 46,408.70 1 1

5 Укупно 170 11,937,983.78 174 156,362,480.00 179 0.00 156,362,480.00 4,100,000.00 160,462,480.00



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

Средства за исплату накнада за привремено ангажованих лица корисника планирају се и за број 
лица за чије ангажовање је добијена сагласност комисије за новозапошљавање и до укупног износа  

који је обезбеђен одлуком о буџету према изменама у Табели 2 _Прилог 1 : 

 

   

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА БУЏЕТА 
 

У табели плана прихода врше се следеће измене: 

 
Врши се усклађивање пројектованог са стварним износом пренетих неутрошених  средстава  и то: 

 

-Додаје се економска класификација 311711-Пренета неутрошена средства од приватизације, износ 

од 0,00 динара мења се и гласи 181.106,30 динара (извор 14-Неутрошена средства од приватизације 
из ранијих година) и састоји се од средстава остварених продајом имовине у поступку 

приватизације.  

 
- Економска класификација 311712-Пренета неутрошена средства за посебне намене , извор 13-

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 166.453.813,67 динара мења се и гласи 

183.955.206,15 динара и састоји се од: 
средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје                     4.595.453,40 дин. 

средстава од накнада за коришћење шума и шумског земљишта                921.260,62 дин. 

Табела 2.

Редни 

број

Директни и индиректни 

корисници буџетских 

средстава локалне власти

Укупан број 

зап. у 

октобру 

2019. 

године из 

извора 01

Маса средстава 

за плате на 

извору 01 

Укупан број 

зап. у 

октобру 

2019. 

године из 

извора 04

Маса средстава 

за плате на 

извору 04 

Укупан број 

зап. у 

октобру 

2019. 

године из 

извора 05-08

Маса средстава 

за плате на 

извору 05-08  

Маса средстава 

за плате на 

извору 01 

Маса средстава 

за плате на 

извору 04 

Маса средстава 

за плате на 

извору 05-08 

Укупан 

планиран број 

зап. у 

децембру 

2020. године 

из извора 01

Маса средстава 

за плате на 

извору 01

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2020. године 

из извора 04

Маса средстава 

за плате на 

извору 04

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2020. године 

из извора 05-

08

Маса средстава 

за плате на 

извору 05-08

Органи и службе локалне 

власти 87 74,192,923 0 0 6,054,800 82 78,505,145 0 0

      Изабрана лица 7 0 0 4 0 0

      Постављена лица 3 0 0 3 0 0

      Запослени 77 0 0 75 0 0

Установе културе                                                                                                                                                        16 11,046,851 0 0 898,807 13 12,652,340 0 0

      Постављена лица 2 0 0 2 0 0

      Запослени 14 0 0 11 0 0

Остале установе из области 

јавних служби које се 

финансирају из буџета 

(навести назив установе):                                                                                  13 9,152,401 0 0 0 0 731,592 0 0 12 9,411,810 0 0 0 0

1.Туристичка организација 3 2,585,200 0 0 212,195 3 2,750,050 0 0

      Постављена лица 1 0 0 1 0 0

      Запослени 2 0 0 2 0 0

2.Установа за спорт и 

омладину
10 6,567,201 0 0 519,397 9 6,661,760 0 0

      Постављена лица 1 0 0 1 0 0

      Запослени 9 0 0 8 0 0

3. 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0

4. 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0

5. 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0

Дирекције основане од 

стране локалне власти 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0

Месне заједнице 0 0 0 0 0 0

     Изабрана лица 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0

Предшколске установе 58 52,258,000 0 0 4,252,785 71 59,893,185 0 0

Постављена лица 1 0 0 1 0 0

Запослени 57 0 0 70 0 0

Нове установе и органи 

(навести назив установа и 

органа):                        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0

8

Укупно за све кориснике 

буџетa који се финансирају  са 

економских класификација 

411 и 412 174 146,650,175 0 0 0 0 11,937,984 0 0 178 160,462,480 0 0 0 0

      Изабрана лица 7 0 0 4 0 0

      Постављена лица 8 0 0 8 0 0

      Запослени 159 0 0 166 0 0

12 13 1685 6

6

7

Назив  локалне власти ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ

Маса средстава за плате исплаћена за период  I-X  2019. године и 

планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 

2019. годину на економским класификацијама 411 и 412   

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2019. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2020. ГОДИНИ

4 7

3

4

1

2

Маса средстава за плате планирана за 2020. годину на економским 

класификацијама 411 и 412

14 15 17

Маса средстава за плате исплаћена за 

септембар 2019. године на економским 

класификацијама 411 и 412  

9 10 11

5

1 2 3
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средстава од самодоприноса МЗ Доњи Лајковац                  98.900,44 дин. 
средстава од накнаде за коришћење минералних сировина                  153.459.656,10 дин. 

средстава од накнаде за заштиту и унапређење животне средине          24,879,935.59 дин. 

 

За повраћај накнаде за заштиту животне средине ЈП ЕПС огранак  
Колубара Лазаревац                                                                               16.343.357,30 дин. 

 

- Економска класификација 311712-Пренета неутрошена средства за посебне намене,  извор 15-
Неутрошена средства донација из ранијих година, износ од 13,880,668.80 динара остаје 

непромењен 

- Додаје се економска класификација 321311-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих 
година, износ од 0,00 динара мења се и гласи 92,720,444.55 динара (извор 13-Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година) и састоји се од: 

вишка прихода из 2018. године у износу од 41,531,350.79 динара; 

вишка општих прихода буџета из 2019. године у износу од 48,437,100.57 динара; 
вишка прихода остварених по основу пружања услуга боравка деце у предшколским у износу од 

2,751,993.19 динара. 

 
- Економска класификација 711111-Порез на зараде, износ од 328.000.000,00 динара мења се и 

гласи 298.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Остварење прихода по 

основу пореза на зараде је мање од пројектованог Одлуком о буџету за 2020. годину због смањеног 
обима активности услед пандемије корона вируса и мера владе којима се одлаже или укида обавеза 

плаћања појединих пореза. Усклађивањем са реалним стањем порез на зараде се умањује за 

30.000.000,00 динара. 

 
-Економска класификација 711121-Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа 

према стварно оствареном приходу, по решењима Пореске управе, износ од 150.000,00 динара 

мења се и гласи 50.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).   
 

- Економска класификација 711122- Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа 

према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе, износ од 4.664.000,00 динара 

мења се и гласи 4.164.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).   
 

    - Економска класификација 711123- Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа 

према стварно оствареном приходу самоопорезивањем, износ од 5.722.000,00 динара мења се и 
гласи 5.422.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).   

 

    - Економска класификација 711145- Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари, износ 
од 290.000,00 динара мења се и гласи 510.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања 

буџета).   

 

- Економска класификација 711191-Порез на остале приходе, износ од 19.552.000,00 динара мења 
се и гласи 18.552.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).  

 

- Економска класификација 711193-Порез на приходе спортиста и спортских стручњака, износ од 
408.000,00 динара мења се и гласи 208.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).  

 

- Економска класификација 713121-Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге, који 
се плаћа тромесечно решењем органа јединице локалне самоуправе,  износ од 13.795.000,00 динара 

мења се и гласи 11.795.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). У првој 
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половини године наплата ових пореза због опште познатих околности је била отежана, али се по 
пријему решења у другој половини године очекује бољи проценат наплате. 

 

- Економска класификација 713122-Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге, који се 

плаћа тромесечно решењем органа јединице локалне самоуправе,  износ од 24.514.000,00 динара 
мења се и гласи 22.514.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). У првој 

половини године наплата ових пореза због опште познатих околности је била отежана, али се по 

пријему решења у другој половини године очекује бољи проценат наплате. 
 

- Економска класификација 713311-Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе, износ 

од 1.670.000,00 динара мења се и гласи 2.170.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања 
буџета). Износ на овој економској класификацији се увећава за 500.000,00 динара на бази 

остварења за првих седам месеци текуће године, и пројекције до истека године. 

 

- Економска класификација 713421-Порез на пренос апсолутних права на непокретности,  износ од 
3.051.000,00 динара мења се и гласи 3.851.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања 

буџета). Износ на овој економској класификацији се увећава за 800.000,00 динара на бази 

остварења за првих седам месеци текуће године, и процене остварења прихода до истека године. 
 

- Економска класификација 714431-Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и 

истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају 
јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) - Законом о 

накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/18), који се примењује од 

01.01.2019. године, престала је да важи одредба члана 15. став 1. тачка 2. Закона о финансирању 

локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 83/16 и 104/16 – др. закон), 
као и акта јединица локалне самоуправе која су донета на основу те одредбе. У складу са тим није 

се могла примењивати Одлука о локалним комуналним таксама и наплати јавних прихода 

(„Службени гласник општине Лајковац“, бр.16/2018), већ је висина и начин наплате као накнаде, а 
не више као таксе, уређена посебном одлуком скупштине општине у складу са Законом о 

накнадама за коришћење јавних добара. Пошто више не постоји основ за наплату , на овој 

економској класификацији су ипак планирана средства јер се очекивала наплата заосталих 

потраживања из ранијих периода, која међутим није пратила очекивану динамику. Зато се износ од 
300.000,00 динара мења и гласи 0,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). 

 

- Економска класификација 714513-Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних 
возила, осим пољопривредних возила и машина, износ од 8.500.000,00 динара мења се и гласи 

9.100.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Утврђује се на основу Одлуке о 

локалним комуналним таксама („Службени гласник општине Лајковац“, бр. 3/2018) уместо као до 
сада Одлуке о локалним комуналним таксама и наплати јавних прихода („Службени гласник 

општине Лајковац“, бр.16/2018). 

 

- Економска класификација 714543–Накнада за промену намене пољопривредног земљишта, износ 
од 331.000,00 динара на овој економској класификацији мења се и гласи 181.000,00 динара (извор 

01-Општи приходи и примања буџета). Умањује   се планирани износ средстава за 150.000,00 

динара на бази остварења за првих седам месеци ове године и процене остварења до краја 2020. 
године. 

 

- Брише се економска класификација 714549-Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и 
произведени или одложени отпад, и износ од 13.555,00 динара мења се и гласи 0,00 динара (извор 

01-Општи приходи и примања буџета). 
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- Економска класификација 714552- Боравишна такса, која се наплаћује према Одлуци о 
боравишној такси за 2020. годину (Службени гласник општине Лајковац бр.9/2019 од 27.12.2019. 

године), износ од 15.000,00 динара мења се и гласи 3.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и 

примања буџета). До смањења износа прихода на овој економској класификацији дошло је због 

смањеног броја ноћења у угоститељским објектима на територији општине Лајковац због 
епидемије и увођења ванредног стања. Износ је усклађен са реалном наплатом прихода.  

 

- Економска класификација 714562–Накнада за заштиту и унапређивање животне средине- по 
основу Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према 

степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима 

накнада ("Службени гласник РС", бр. 86/2019 и 89/2019) значајно је  измењен обухват обвезника 
плаћања посебне накнаде за заштиту животне средине у односу  на  Уредбу о критеријумима за 

одређивање активности које утичу на животну средину према количини загађења, односно степену 

негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, 

условима за ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење, као и критеријумима који су од 
значаја за утицај физичких лица на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 29/2019) на 

основу којих су планирани приходи од ове накнаде у буџету за 2020. годину па се по том основу 

умањују планирани текући приходи, и распоређују се приходи наплаћени по овом основу из 
ранијих година. Износ од 8.540.000,00 динара мења се и гласи 2.000.000,00 динара(извор 01-Општи 

приходи и примања буџета). 

 
- Економска класификација 714565- Накнада за коришћење простора на јавној површини у 

пословне и друге сврхе осим продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности, износ од 50.000,00 динара мења се и гласи 2.500,00 динара 

(извор 01-Општи приходи и примања буџета). 
 

- Економска класификација 714567- Накнада за уређење јавне површине на основу заузећа 

грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу, износ од 31.650,00 
динара мења се и гласи 0,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). 

  

- Економска класификација 716111-Комунална такса за истицање фирме на пословном простору, 

износ од 7.987.000,00 динара мења се и гласи 6.487.000,00 динара. Умањује   се планирани износ 
средстава за 1.500.000,00 динара на бази остварења за првих седам месеци ове године и процене 

остварења до краја 2020. године. 

 
- Економска класификација 732151-Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина, 

износ од 6.801.438,00 динара  мења се и гласи 7.721.588,00 динара (извор 06- донације од 

међународних организација), и то: 
Износ од 3.720.000,00 динара по додељеном  Гранту из 2019. године за који нису пренета средства  

у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица преко Јединице за управљање 

пројектима у јавном остаје непромењен. 

Износ од по 3,081,438.00 динара по додељеном  Гранту у 2020. години у оквиру Регионалног 
програма стамбеног збрињавања избеглица преко Јединице за управљање пројектима на основу  

Одлуке о увећању прихода и апропријација до ребаланса по чл.5 ст. 6. ЗБС.  

за износ од 469.000,00 динара увећавају се планирани приходи за текуће расходе , по Уговору број: 
321 (број Средње школе „17. септембар“, Лајковац) и 019-0100023-5/2020-20 (број Министарства 

просвете науке и технолошког развоја) од 24.07.2020. године за финансирање пројекта „Наша 

школа боље место за све“ закљученог између Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и СШ „17.септембар“, Лајковац. Министарство просвете, науке и технолошког развоја учествује у 

реализацији пројекта „ЕУ подршка Србији у управљању миграцијама- Грант Уговор ТФ 

МАДАД/2017/Т04.86- „Наставак подршке за повећање и за унпређење капацитета за управљање 



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

мигрантском кризом у РС-МАДАД 2“, кроз доделу малих грантова установама образовања и 
васпитања  

за износ од 451.150,00 динара увећавају се планирани приходи за текуће расходе , по Уговору број: 

548 (број ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац) и 019-0100023-5/2020-20 (број Министарства просвете 

науке и технолошког развоја) од 24.07.2020. године за финансирање пројекта “Различити, а 
једнаки“ закљученог између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и ОШ „Миле 

дубљевић“, Лајковац. Министарство просвете, науке и технолошког развоја учествује у 

реализацији пројекта „ЕУ подршка Србији у управљању миграцијама- Грант Уговор ТФ 
МАДАД/2017/Т04.86- „Наставак подршке за повећање и за унпређење капацитета за управљање 

мигрантском кризом у РС-МАДАД 2“, кроз доделу малих грантова установама образовања и 

васпитања  
 

-Додаје се Економска класификација 732251-  Капиталне донације од међународних организација у 

корист нивоа општина  износ од  0,00 динара мења се и гласи 481.850,00 динара (донације од 

међународних организација- извор 06): 
за износ од 231.000,00 динара увећавају се планирани приходи за издатке за опрему , по Уговору 

број: 321 (број Средње школе „17. септембар“, Лајковац) и 019-0100023-5/2020-20 (број 

Министарства просвете науке и технолошког развоја) од 24.07.2020. године за финансирање 
пројекта „Наша школа боље место за све“ закљученог између Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и СШ „17.септембар“, Лајковац. Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја учествује у реализацији пројекта „ЕУ подршка Србији у управљању 
миграцијама- Грант Уговор ТФ МАДАД/2017/Т04.86- „Наставак подршке за повећање и за 

унпређење капацитета за управљање мигрантском кризом у РС-МАДАД 2“, кроз доделу малих 

грантова установама образовања и васпитања  

за износ од 250.850,00 динара увећавају се планирани приходи за издатке за опрему , по Уговору 
број: 548 (број ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац) и 019-0100023-5/2020-20 (број Министарства 

просвете науке и технолошког развоја) од 24.07.2020. године за финансирање пројекта “Различити, 

а једнаки“ закљученог између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и ОШ „Миле 
дубљевић“, Лајковац. Министарство просвете, науке и технолошког развоја учествује у 

реализацији пројекта „ЕУ подршка Србији у управљању миграцијама- Грант Уговор ТФ 

МАДАД/2017/Т04.86- „Наставак подршке за повећање и за унпређење капацитета за управљање 

мигрантском кризом у РС-МАДАД 2“, кроз доделу малих грантова установама образовања и 
васпитања  

 

- Економска класификација 733154-Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа општина, износ од 13.315.315,78 динара мења се и гласи 15.384.315,78  динара (извор 

07-Трансфери од других нивоа власти) и то:  

износ од 6.000.000,00 динара мења се и гласи 4.800.000,00 динара због смањених прихода за 
финансирање припремног предшколског програма предшколске установе у складу са Законом о 

предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник РС", бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 и 

10/2019) и Споразумом о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2020. 

годину са Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС за припремни предшколски 
програм  од републике услед  COVID –a 19,  

износ од 1.600.000,00 динара мења се и гласи 1.534.000,00 динара - по споразуму са НСЗ за 

спровођење мера активне политике запошљавања –приправника до маја 2020. године преузете 
обавезе по ЛАПЗ-у за 2019. годину мање су за 66.000,00 динара од планираних 

износ од 860.000,00 динара додатних средстава- по споразуму са НСЗ за спровођење мера активне 

политике запошљавања –приправника општинске управе од септембра до  децембра  2020. године 
по ЛАПЗ-у за 2020. годину  
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износ од 4.444.050,10 динара - по споразуму са НСЗ за спровођење мера активне политике 
запошљавања –два јавна рада спортске установе од по 2.222.025,05 динара  по ЛАПЗ-у за 2020. 

годину , на основу  Одлуке о увећању прихода и апропријација до ребаланса по чл.5 ст. 6. ЗБС. 

износ од 1.271.265,68 динара  -средства од РИК за спровођење избора  - на основу  Одлуке о 

увећању прихода и апропријација до ребаланса по чл.5 ст. 6. ЗБС.  
износ од 2.475.000,00 динара динара додатних средстава по уговору са  Комесеријатом  за 

избеглице броj 9-9/464 (410-136/III 2020-наш бр)  од  17.03.2020. године. 

 
- Економска класификација 741151-Приходи буџета општине од камата на средства 

консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака, износ од 10.200.000,00 динара мења се 

и гласи 5.200.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Због смањења 
референтне каматне стопе НБС са 3,5% на 1,25% и мањег просечног дневног износа средстава који 

се депонује, смањују се и планирани приходи од камата на депонована средства буџета за  

5.000.000,00 динара. 

 
- Економска класификација 741511-Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних 

сировина износ од  290.520.000,00 динара мења се и гласи  297.120.000,00,10 динара (извор 01-

Општи приходи и примања буџета). Износ на овој економској класификацији се увећава за 
6.600.000,00 динара на бази остварења за првих седам месеци текуће године, и пројекције до краја 

године. 

 
- Економска класификација 741531-Комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и 

других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, износ од 0,00 

динара мења се и гласи 100,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Законом о 
накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/18), који се примењује од 

01.01.2019. године, престала је да важи одредба члана 15. став 1. тачка 9. Закона о финансирању 

локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 83/16 и 104/16 – др. закон), 
као и акта јединица локалне самоуправе која су донета на основу те одредбе. Како се није могла 

примењивати Одлука о локалним комуналним таксама и наплати јавних прихода („Службени 

гласник општине Лајковац“, бр. 16/2018), не постоје приходи по овом основу, док ће висина и 

начин наплате као накнаде, а не више као таксе, је  уређена посебном одлуком Скупштине 
општине општине у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара.    

 

 - Економска класификација 741534-Накнада за коришћење грађевинског земљишта, износ од 0,00 
динара мења се и гласи 15.050,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета) . Овај износ 

се односи на уплате дуговања из ранијих година, и усклађен је са реалним стањем. 

 
- Економска класификација 741538-Допринос за уређивање грађевинског земљишта, износ од 

1.500.000,00  динара мења се и гласи 1.700.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања 

буџета) . 

 
- Економска класификација 741596-Накнада за коришћење дрвета, износ од 180.000,00 динара 

мења се и гласи 80.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета) . 

 
- Економска класификација 742156-Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у 

предшколским установима у корист нивоа општина, износ од 16.800.000,00 динара мења се и гласи 

14.300.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Планирано је умањење  
прихода од регресираних трошкова боравка деце у ПУ „Лептирић“ за 2.500.000,00 динара. Износ 

средстава на извору 16- родитељски динар од 750.000,00 динара, остаје непромењен. 
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- Економска класификација 742251- Општинске административне таксе, износ од 600.000,00 
динара мења се и гласи 500.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). 

 

- Економска класификација 742255-Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина, износ од 

828.000,00 динара мења се и гласи 728.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). 
 

- Економска класификација 742351-Приходи које својом делатношћу остварују органи и 

организације општина, износ од 1.319.000,00 динара мења се и гласи 869.000,00 динара (извор 01-
Општи приходи и примања буџета). Планирани приходи од закупа термина у установи за спорт и 

омладину умањује се за  450.000,00 динара због обуставе рада спортских објеката у току ванредног 

стања и рада смањеним капацитетом након његовог укидања. 
 

- Економска класификација 743324 –Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне 

преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, износ од 9.000.000,00 

динара на овој економској класификацији мења се и гласи 6.000.000,00 динара (извор 01-Општи 
приходи и примања буџета). 

 

- Економска класификација 743351 –Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном 
поступку, износ од  5.000,00 динара на овој економској класификацији мења се и гласи 15.000,00 

динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). 

 
- Економска класификација 744151-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у 

корист нивоа општина (извор 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица)  износ од 

1.180.000,00 динара мења се и гласи 300.000,00 динара .Умањују се планирани текући приходи по 

основу потписаних Споразума и Уговора између  ЈП „Електропривреда Србије“ Београд - Огранак 
РБ Колубара Лазаревац за 880.000,00 динара а средства Дома здравља из донација за медицинску 

опрему и материјал  за борбу против  COVID 19  на основу  Одлуке о увећању прихода и 

апропријација до ребаланса по чл. 5 ст. 6. ЗБС,у износу од 300.000,00 динара остају непромењена. 
 

-  Економска класификација 744251-Капитални добровољни трансфери од физичких и правних 

лица у корист нивоа општина, износ од 218.465.042,30 динара мења се и гласи 76,861,527.86 

динара (извор 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица) и то оба: 
По уговору број 410-251/I-18 од 03.05.2018. године о финансирању завршетка изградње комплекса 

спортског центра - затвореног базена у Лајковцу, а на основу закљученог Споразума којим се 

уређују међусобни односи пресељења објеката са јавним функцијама са подручја КО Мали Борак и 
КО Скобаљ укупан планирани износ износ од 38,710,030.79 динара мења се и гласи 38,647,919.82 

динара од чега за  за финансирање радова на изградњи котларнице базена износ од 36.093.364,62 

динара остаје непромењен а планирани износ за радове на изградњи трафостанице за базен у  од 
2.616.666,17 динара мења се и гласи  2,554,555.20 динара на основу испостављене окончане 

ситуације на мањи износ. Укупно планирани износ по овом уговору од 41,790,699.59 динара мења 

се и гласи 41.728.588,62 динара у од којем је садржан и износ од 3.080.668,80 динара на име 

пренетог неутрошеног аванса за трафостаницу планиран на извору 15-Неутрошена средства 
донација из ранијих година који остаје непромењен. 

По Споразуму о финансирању пресељења споменика културе који се налазе у зони утицаја 

рударских радова бр. 410-26/I-014 од 29.01.2014. године и Анексу III Споразума број 410-19/I-19 од 
15.01.2019. године и то Конака Радића и Конака Брене Михаиловић за  наставак радова на 

пресељењу споменика културе чије се извођење планира у 2020. години износ од 14.497.772,87 

динара мења се и гласи 700.000,00 динара. Остају планирана средства за израду техничке 
документације по Споразуму док ће се остатак средства због измена динамике извршења услед 

ванредног стања проглашеног због епидемије изазване вирусом COVID 19 планирати у 2021. 

години . 
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Износ од 36,340,796.62 динара по Уговору о финансирању изградње дела водоводне мреже у 
насељеном месту Јабучје за делове насеља Горњи крај, Старо село, Гај и Жуто брдо број: 410-300/I-

19 од 11.06.2019. године потписаном на основу Споразума којим се уређују међусобни односи 

пресељења објеката са јавним функцијама са подручја КО Мали Борак и КО Скобаљ, између РБ 

„Колубара“ Лазаревац и Општине Лајковац број I-352-46 од 29.08.2008. године (Анекс 1. 
Споразума број 410-101/I-11 од 06.04.2011. године, Анекс 2. Споразума број 410-305/I од 

29.07.2013. године, Анекс 3. Споразума број 352-136/17-I од 08.12.2017. године и Анекс 4. 

Споразума број 352-156/18-I од 28.12.2018. године) износ од 51.048.306,27 динара мења се и гласи 
36,340,796.62 динара на основу испостављене окончане ситуације на мањи износ. 

По Споразуму о финансирању локације „Војни круг“ за расељавање мештана насеља Скобаљ број 

410-663/I-19 од 06.12.2019. године (Е 04.02-5287/45-2019  од 05.12.2019. године.) износ од 
115,088,932.37 динара мења се и гласи 1,172,811.42 динара. Остају планирана средства за израду 

техничке документације по Споразуму док ће се остатак средстава, због измена динамике 

извршења услед ванредног стања проглашеног због епидемије изазване вирусом COVID 19, 

планирати у 2021. години. 
- Економска класификација 745151-Остали приходи у корист нивоа општина, износ од 2.346.000,00 

динара мења се и гласи 2.046.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).    

 
-Економска класификација 745153-Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора 

јавног предузећа у корист нивоа општина, износ од 0,00 динара мења се и гласи 11.000,00 динара.  

Уплата сразмерног дела остварене добити за 2019. годину регионалног ЈКП Стубо Ровни општини 
Лајковац  као оснивачу са учешћем у укупном уделу од 5% у складу са чланом 62. Закона о јавним 

предузећима и Одлуци ЈКП Стубо ровни о расподели добити. 

 

- Економска класификација 771111- Меморандумске ставке за рефундацију расхода, износ од 
1.060.352,59 динара састоји се од: 

Износ од 700.000,00 динара- планирана средства предшколске установе "Лептирић" од 

рефундације боловања преко 30 дана  остаје неизмењен.  
Износ од 148.000,00 динара-планирана средства Општинске управе од рефундације боловања 

преко 30 дана увећана су за износ за 212.352,59 динара и гласе 360.352,59 динара  на основу  

Одлука о увећању прихода и апропријација до ребаланса по чл.5 ст. 6. ЗБС   

 
      -  Економска класификација 811152- Примања од продаје станова у корист нивоа општина, 

износ од 830.200,00 динара мења се и гласи  660.200,00 динара извор (09-Примања од продаје 

финансијске имовине), због мање наплате у првом делу године, умањује се планирани износ за 
170.000,00 динара. 

 

      -  Економска класификација 822151-Примања од продаје залиха  производње  у корист нивоа 
општина, износ од 15.000,00 динара мења се и гласи 4.255,00 динара (извор 09-Примања од продаје 

финансијске имовине), на основу мањег остварења примања од продаје књига Градске библиотеке 

у првом делу године умањује се планирани износ за  10.745,00 динара.  

      -  Економска класификација 823151-Примања од продаје робе за даљу продају  у корист нивоа 
општина, износ од 35,000.00 динара мења се и гласи 6,000.00 динара (извор 09-Примања од продаје 

финансијске имовине), на основу мањег остварења примања од залиха пића бифеа Установе за 

омладину и спорт у првом делу године умањује се планирани износ за  29.000,00 динара  
-Економска класификација 841151-Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина, износ 

од 780,751.00 динара мења се и гласи 4.130.751,00 динара (извор 09-Примања од продаје 

финансијске имовине).  Планирано је повећање у износу од 3.350.000,00 динара на основу 
остварених примања од отуђења парцела, а у складу са Програмом отуђења грађевинског 

земљишта у јавној својини општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, бр. 3/2019). 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ПРИХОДА 

 

У табели плана прихода врше се следеће измене: 
 

Врши се усклађивање пројектованог са стварним износом пренетих неутрошених  средстава  и то: 

 
-Додаје се економска класификација 311711-Пренета неутрошена средства од приватизације, износ 

од 0,00 динара мења се и гласи 181.106,30 динара (извор 14-Неутрошена средства од приватизације 

из ранијих година) и састоји се од средстава остварених продајом имовине у поступку 
приватизације.  

 

- Економска класификација 311712-Пренета неутрошена средства за посебне намене , извор 13-

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 166.453.813,67 динара мења се и гласи 
183.955.206,15 динара и састоји се од: 

средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје                     4.595.453,40 дин. 

средстава од накнада за коришћење шума и шумског земљишта                921.260,62 дин. 
средстава од самодоприноса МЗ Доњи Лајковац                98.900,44 дин. 

средстава од накнаде за коришћење минералних сировина                  153.459.656,10 дин. 

средстава од накнаде за заштиту и унапређење животне средине          24,879,935.59 дин. 
 

За повраћај накнаде за заштиту животне средине ЈП ЕПС огранак  

Колубара Лазаревац                                                                           16.343.357,30 дин. 

 
- Економска класификација 311712-Пренета неутрошена средства за посебне намене,  извор 15-

Неутрошена средства донација из ранијих година, износ од 13,880,668.80 динара остаје 

непромењен 
- Додаје се економска класификација 321311-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих 

година, износ од 0,00 динара мења се и гласи 92,720,444.55 динара (извор 13-Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година) и састоји се од: 

вишка прихода из 2018. године у износу од 41,531,350.79 динара; 
вишка општих прихода буџета из 2019. године у износу од 48,437,100.57 динара; 

вишка прихода остварених по основу пружања услуга боравка деце у предшколским у износу од 

2,751,993.19 динара. 
- Економска класификација 711111-Порез на зараде, износ од 328.000.000,00 динара мења се и 

гласи 298.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Остварење прихода по 

основу пореза на зараде је мање од пројектованог Одлуком о буџету за 2020. годину због смањеног 
обима активности услед пандемије корона вируса и мера владе којима се одлаже или укида обавеза 

плаћања појединих пореза. Усклађивањем са реалним стањем порез на зараде се умањује за 

30.000.000,00 динара. 

 
-Економска класификација 711121-Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа 

према стварно оствареном приходу, по решењима Пореске управе, износ од 150.000,00 динара 

мења се и гласи 50.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).   
 

- Економска класификација 711122- Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа 

према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе, износ од 4.664.000,00 динара 
мења се и гласи 4.164.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).   
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    - Економска класификација 711123- Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа 
према стварно оствареном приходу самоопорезивањем, износ од 5.722.000,00 динара мења се и 

гласи 5.422.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).   

 

    - Економска класификација 711145- Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари, износ 
од 290.000,00 динара мења се и гласи 510.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања 

буџета).   

 
- Економска класификација 711191-Порез на остале приходе, износ од 19.552.000,00 динара мења 

се и гласи 18.552.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).  

 
- Економска класификација 711193-Порез на приходе спортиста и спортских стручњака, износ од 

408.000,00 динара мења се и гласи 208.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).  

 

- Економска класификација 713121-Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге, који 
се плаћа тромесечно решењем органа јединице локалне самоуправе,  износ од 13.795.000,00 динара 

мења се и гласи 11.795.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). У првој 

половини године наплата ових пореза због опште познатих околности је била отежана, али се по 
пријему решења у другој половини године очекује бољи проценат наплате. 

 

- Економска класификација 713122-Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге, који се 
плаћа тромесечно решењем органа јединице локалне самоуправе,  износ од 24.514.000,00 динара 

мења се и гласи 22.514.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). У првој 

половини године наплата ових пореза због опште познатих околности је била отежана, али се по 

пријему решења у другој половини године очекује бољи проценат наплате. 
 

- Економска класификација 713311-Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе, износ 

од 1.670.000,00 динара мења се и гласи 2.170.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања 
буџета). Износ на овој економској класификацији се увећава за 500.000,00 динара на бази 

остварења за првих седам месеци текуће године, и пројекције до истека године. 

 

- Економска класификација 713421-Порез на пренос апсолутних права на непокретности,  износ од 
3.051.000,00 динара мења се и гласи 3.851.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања 

буџета). Износ на овој економској класификацији се увећава за 800.000,00 динара на бази 

остварења за првих седам месеци текуће године, и процене остварења прихода до истека године. 
 

- Економска класификација 714431-Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и 

истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају 
јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) - Законом о 

накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/18), који се примењује од 

01.01.2019. године, престала је да важи одредба члана 15. став 1. тачка 2. Закона о финансирању 

локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 83/16 и 104/16 – др. закон), 
као и акта јединица локалне самоуправе која су донета на основу те одредбе. У складу са тим није 

се могла примењивати Одлука о локалним комуналним таксама и наплати јавних прихода 

(„Службени гласник општине Лајковац“, бр.16/2018), већ је висина и начин наплате као накнаде, а 
не више као таксе, уређена посебном одлуком скупштине општине у складу са Законом о 

накнадама за коришћење јавних добара. Пошто више не постоји основ за наплату , на овој 

економској класификацији су ипак планирана средства јер се очекивала наплата заосталих 
потраживања из ранијих периода, која међутим није пратила очекивану динамику. Зато се износ од 

300.000,00 динара мења и гласи 0,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). 
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- Економска класификација 714513-Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних 
возила, осим пољопривредних возила и машина, износ од 8.500.000,00 динара мења се и гласи 

9.100.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Утврђује се на основу Одлуке о 

локалним комуналним таксама („Службени гласник општине Лајковац“, бр. 3/2018) уместо као до 

сада Одлуке о локалним комуналним таксама и наплати јавних прихода („Службени гласник 
општине Лајковац“, бр.16/2018). 

 

- Економска класификација 714543–Накнада за промену намене пољопривредног земљишта, износ 
од 331.000,00 динара на овој економској класификацији мења се и гласи 181.000,00 динара (извор 

01-Општи приходи и примања буџета). Умањује   се планирани износ средстава за 150.000,00 

динара на бази остварења за првих седам месеци ове године и процене остварења до краја 2020. 
године. 

 

- Брише се економска класификација 714549-Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и 

произведени или одложени отпад, и износ од 13.555,00 динара мења се и гласи 0,00 динара (извор 
01-Општи приходи и примања буџета). 

 

- Економска класификација 714552- Боравишна такса, која се наплаћује према Одлуци о 
боравишној такси за 2020. годину (Службени гласник општине Лајковац бр.9/2019 од 27.12.2019. 

године), износ од 15.000,00 динара мења се и гласи 3.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и 

примања буџета). До смањења износа прихода на овој економској класификацији дошло је због 
смањеног броја ноћења у угоститељским објектима на територији општине Лајковац због 

епидемије и увођења ванредног стања. Износ је усклађен са реалном наплатом прихода.  

 

- Економска класификација 714562–Накнада за заштиту и унапређивање животне средине- по 
основу Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према 

степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима 

накнада ("Службени гласник РС", бр. 86/2019 и 89/2019) значајно је  измењен обухват обвезника 
плаћања посебне накнаде за заштиту животне средине у односу  на  Уредбу о критеријумима за 

одређивање активности које утичу на животну средину према количини загађења, односно степену 

негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, 

условима за ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење, као и критеријумима који су од 
значаја за утицај физичких лица на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 29/2019) на 

основу којих су планирани приходи од ове накнаде у буџету за 2020. годину па се по том основу 

умањују планирани текући приходи, и распоређују се приходи наплаћени по овом основу из 
ранијих година. Износ од 8.540.000,00 динара мења се и гласи 2.000.000,00 динара(извор 01-Општи 

приходи и примања буџета). 

 
- Економска класификација 714565- Накнада за коришћење простора на јавној површини у 

пословне и друге сврхе осим продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности, износ од 50.000,00 динара мења се и гласи 2.500,00 динара 

(извор 01-Општи приходи и примања буџета). 
 

- Економска класификација 714567- Накнада за уређење јавне површине на основу заузећа 

грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу, износ од 31.650,00 
динара мења се и гласи 0,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). 

  

- Економска класификација 716111-Комунална такса за истицање фирме на пословном простору, 
износ од 7.987.000,00 динара мења се и гласи 6.487.000,00 динара. Умањује   се планирани износ 

средстава за 1.500.000,00 динара на бази остварења за првих седам месеци ове године и процене 

остварења до краја 2020. године. 
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- Економска класификација 732151-Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина, 

износ од 6.801.438,00 динара  мења се и гласи 7.721.588,00 динара (извор 06- донације од 

међународних организација), и то: 

Износ од 3.720.000,00 динара по додељеном  Гранту из 2019. године за који нису пренета средства  
у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица преко Јединице за управљање 

пројектима у јавном остаје непромењен. 

Износ од по 3,081,438.00 динара по додељеном  Гранту у 2020. години у оквиру Регионалног 
програма стамбеног збрињавања избеглица преко Јединице за управљање пројектима на основу  

Одлуке о увећању прихода и апропријација до ребаланса по чл.5 ст. 6. ЗБС.  

за износ од 469.000,00 динара увећавају се планирани приходи за текуће расходе , по Уговору број: 
321 (број Средње школе „17. септембар“, Лајковац) и 019-0100023-5/2020-20 (број Министарства 

просвете науке и технолошког развоја) од 24.07.2020. године за финансирање пројекта „Наша 

школа боље место за све“ закљученог између Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

и СШ „17.септембар“, Лајковац. Министарство просвете, науке и технолошког развоја учествује у 
реализацији пројекта „ЕУ подршка Србији у управљању миграцијама- Грант Уговор ТФ 

МАДАД/2017/Т04.86- „Наставак подршке за повећање и за унпређење капацитета за управљање 

мигрантском кризом у РС-МАДАД 2“, кроз доделу малих грантова установама образовања и 
васпитања  

за износ од 451.150,00 динара увећавају се планирани приходи за текуће расходе , по Уговору број: 

548 (број ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац) и 019-0100023-5/2020-20 (број Министарства просвете 
науке и технолошког развоја) од 24.07.2020. године за финансирање пројекта “Различити, а 

једнаки“ закљученог између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и ОШ „Миле 

дубљевић“, Лајковац. Министарство просвете, науке и технолошког развоја учествује у 

реализацији пројекта „ЕУ подршка Србији у управљању миграцијама- Грант Уговор ТФ 
МАДАД/2017/Т04.86- „Наставак подршке за повећање и за унпређење капацитета за управљање 

мигрантском кризом у РС-МАДАД 2“, кроз доделу малих грантова установама образовања и 

васпитања  
 

-Додаје се Економска класификација 732251-  Капиталне донације од међународних организација у 

корист нивоа општина  износ од  0,00 динара мења се и гласи 481.850,00 динара (донације од 

међународних организација- извор 06): 
за износ од 231.000,00 динара увећавају се планирани приходи за издатке за опрему , по Уговору 

број: 321 (број Средње школе „17. септембар“, Лајковац) и 019-0100023-5/2020-20 (број 

Министарства просвете науке и технолошког развоја) од 24.07.2020. године за финансирање 
пројекта „Наша школа боље место за све“ закљученог између Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и СШ „17.септембар“, Лајковац. Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја учествује у реализацији пројекта „ЕУ подршка Србији у управљању 
миграцијама- Грант Уговор ТФ МАДАД/2017/Т04.86- „Наставак подршке за повећање и за 

унпређење капацитета за управљање мигрантском кризом у РС-МАДАД 2“, кроз доделу малих 

грантова установама образовања и васпитања  

за износ од 250.850,00 динара увећавају се планирани приходи за издатке за опрему , по Уговору 
број: 548 (број ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац) и 019-0100023-5/2020-20 (број Министарства 

просвете науке и технолошког развоја) од 24.07.2020. године за финансирање пројекта “Различити, 

а једнаки“ закљученог између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и ОШ „Миле 
дубљевић“, Лајковац. Министарство просвете, науке и технолошког развоја учествује у 

реализацији пројекта „ЕУ подршка Србији у управљању миграцијама- Грант Уговор ТФ 

МАДАД/2017/Т04.86- „Наставак подршке за повећање и за унпређење капацитета за управљање 
мигрантском кризом у РС-МАДАД 2“, кроз доделу малих грантова установама образовања и 

васпитања  
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- Економска класификација 733154-Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа општина, износ од 13.315.315,78 динара мења се и гласи 15.384.315,78  динара (извор 

07-Трансфери од других нивоа власти) и то:  

износ од 6.000.000,00 динара мења се и гласи 4.800.000,00 динара због смањених прихода за 

финансирање припремног предшколског програма предшколске установе у складу са Законом о 
предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник РС", бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 и 

10/2019) и Споразумом о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2020. 

годину са Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС за припремни предшколски 
програм  од републике услед  COVID –a 19,  

износ од 1.600.000,00 динара мења се и гласи 1.534.000,00 динара - по споразуму са НСЗ за 

спровођење мера активне политике запошљавања –приправника до маја 2020. године преузете 
обавезе по ЛАПЗ-у за 2019. годину мање су за 66.000,00 динара од планираних 

износ од 860.000,00 динара додатних средстава- по споразуму са НСЗ за спровођење мера активне 

политике запошљавања –приправника општинске управе од септембра до  децембра  2020. године 

по ЛАПЗ-у за 2020. годину  
износ од 4.444.050,10 динара - по споразуму са НСЗ за спровођење мера активне политике 

запошљавања –два јавна рада спортске установе од по 2.222.025,05 динара  по ЛАПЗ-у за 2020. 

годину , на основу  Одлуке о увећању прихода и апропријација до ребаланса по чл.5 ст. 6. ЗБС. 
износ од 1.271.265,68 динара  -средства од РИК за спровођење избора  - на основу  Одлуке о 

увећању прихода и апропријација до ребаланса по чл.5 ст. 6. ЗБС.  

износ од 2.475.000,00 динара динара додатних средстава по уговору са  Комесеријатом  за 
избеглице броj 9-9/464 (410-136/III 2020-наш бр)  од  17.03.2020. године. 

 

- Економска класификација 741151-Приходи буџета општине од камата на средства 

консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака, износ од 10.200.000,00 динара мења се 
и гласи 5.200.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Због смањења 

референтне каматне стопе НБС са 3,5% на 1,25% и мањег просечног дневног износа средстава који 

се депонује, смањују се и планирани приходи од камата на депонована средства буџета за  
5.000.000,00 динара. 

 

- Економска класификација 741511-Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних 

сировина износ од  290.520.000,00 динара мења се и гласи  297.120.000,00,10 динара (извор 01-
Општи приходи и примања буџета). Износ на овој економској класификацији се увећава за 

6.600.000,00 динара на бази остварења за првих седам месеци текуће године, и пројекције до краја 

године. 
 

- Економска класификација 741531-Комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и 
других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, износ од 0,00 

динара мења се и гласи 100,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Законом о 

накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/18), који се примењује од 

01.01.2019. године, престала је да важи одредба члана 15. став 1. тачка 9. Закона о финансирању 
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 83/16 и 104/16 – др. закон), 

као и акта јединица локалне самоуправе која су донета на основу те одредбе. Како се није могла 

примењивати Одлука о локалним комуналним таксама и наплати јавних прихода („Службени 
гласник општине Лајковац“, бр. 16/2018), не постоје приходи по овом основу, док ће висина и 

начин наплате као накнаде, а не више као таксе, је  уређена посебном одлуком Скупштине 

општине општине у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара.    
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 - Економска класификација 741534-Накнада за коришћење грађевинског земљишта, износ од 0,00 
динара мења се и гласи 15.050,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета) . Овај износ 

се односи на уплате дуговања из ранијих година, и усклађен је са реалним стањем. 

 

- Економска класификација 741538-Допринос за уређивање грађевинског земљишта, износ од 
1.500.000,00  динара мења се и гласи 1.700.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања 

буџета) . 

 
- Економска класификација 741596-Накнада за коришћење дрвета, износ од 180.000,00 динара 

мења се и гласи 80.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета) . 

 
- Економска класификација 742156-Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у 

предшколским установима у корист нивоа општина, износ од 16.800.000,00 динара мења се и гласи 

14.300.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Планирано је умањење  

прихода од регресираних трошкова боравка деце у ПУ „Лептирић“ за 2.500.000,00 динара. Износ 
средстава на извору 16- родитељски динар од 750.000,00 динара, остаје непромењен. 

 

- Економска класификација 742251- Општинске административне таксе, износ од 600.000,00 
динара мења се и гласи 500.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). 

 

- Економска класификација 742255-Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина, износ од 
828.000,00 динара мења се и гласи 728.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). 

 

- Економска класификација 742351-Приходи које својом делатношћу остварују органи и 

организације општина, износ од 1.319.000,00 динара мења се и гласи 869.000,00 динара (извор 01-
Општи приходи и примања буџета). Планирани приходи од закупа термина у установи за спорт и 

омладину умањује се за  450.000,00 динара због обуставе рада спортских објеката у току ванредног 

стања и рада смањеним капацитетом након његовог укидања. 
 

- Економска класификација 743324 –Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне 

преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, износ од 9.000.000,00 

динара на овој економској класификацији мења се и гласи 6.000.000,00 динара (извор 01-Општи 
приходи и примања буџета). 

 

- Економска класификација 743351 –Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном 
поступку, износ од  5.000,00 динара на овој економској класификацији мења се и гласи 15.000,00 

динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). 

 
- Економска класификација 744151-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у 

корист нивоа општина (извор 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица)  износ од 

1.180.000,00 динара мења се и гласи 300.000,00 динара .Умањују се планирани текући приходи по 

основу потписаних Споразума и Уговора између  ЈП „Електропривреда Србије“ Београд - Огранак 
РБ Колубара Лазаревац за 880.000,00 динара а средства Дома здравља из донација за медицинску 

опрему и материјал  за борбу против  COVID 19  на основу  Одлуке о увећању прихода и 

апропријација до ребаланса по чл. 5 ст. 6. ЗБС, у износу од 300.000,00 динара остају непромењена. 
 

-  Економска класификација 744251-Капитални добровољни трансфери од физичких и правних 

лица у корист нивоа општина, износ од 218.465.042,30 динара мења се и гласи 76,861,527.86 
динара (извор 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица) и то оба: 

По уговору број 410-251/I-18 од 03.05.2018. године о финансирању завршетка изградње комплекса 

спортског центра - затвореног базена у Лајковцу, а на основу закљученог Споразума којим се 
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уређују међусобни односи пресељења објеката са јавним функцијама са подручја КО Мали Борак и 
КО Скобаљ укупан планирани износ износ од 38,710,030.79 динара мења се и гласи 38,647,919.82 

динара од чега за  за финансирање радова на изградњи котларнице базена износ од 36.093.364,62 

динара остаје непромењен а планирани износ за радове на изградњи трафостанице за базен у  од 

2.616.666,17 динара мења се и гласи  2,554,555.20 динара на основу испостављене окончане 
ситуације на мањи износ. Укупно планирани износ по овом уговору од 41,790,699.59 динара мења 

се и гласи 41.728.588,62 динара у од којем је садржан и износ од 3.080.668,80 динара на име 

пренетог неутрошеног аванса за трафостаницу планиран на извору 15-Неутрошена средства 
донација из ранијих година који остаје непромењен. 

По Споразуму о финансирању пресељења споменика културе који се налазе у зони утицаја 

рударских радова бр. 410-26/I-014 од 29.01.2014. године и Анексу III Споразума број 410-19/I-19 од 
15.01.2019. године и то Конака Радића и Конака Брене Михаиловић за  наставак радова на 

пресељењу споменика културе чије се извођење планира у 2020. години износ од 14.497.772,87 

динара мења се и гласи 700.000,00 динара. Остају планирана средства за израду техничке 

документације по Споразуму док ће се остатак средства због измена динамике извршења услед 
ванредног стања проглашеног због епидемије изазване вирусом COVID 19 планирати у 2021. 

години . 

Износ од 36,340,796.62 динара по Уговору о финансирању изградње дела водоводне мреже у 
насељеном месту Јабучје за делове насеља Горњи крај, Старо село, Гај и Жуто брдо број: 410-300/I-

19 од 11.06.2019. године потписаном на основу Споразума којим се уређују међусобни односи 

пресељења објеката са јавним функцијама са подручја КО Мали Борак и КО Скобаљ, између РБ 
„Колубара“ Лазаревац и Општине Лајковац број I-352-46 од 29.08.2008. године (Анекс 1. 

Споразума број 410-101/I-11 од 06.04.2011. године, Анекс 2. Споразума број 410-305/I од 

29.07.2013. године, Анекс 3. Споразума број 352-136/17-I од 08.12.2017. године и Анекс 4. 

Споразума број 352-156/18-I од 28.12.2018. године) износ од 51.048.306,27 динара мења се и гласи 
36,340,796.62 динара на основу испостављене окончане ситуације на мањи износ. 

По Споразуму о финансирању локације „Војни круг“ за расељавање мештана насеља Скобаљ број 

410-663/I-19 од 06.12.2019. године (Е 04.02-5287/45-2019  од 05.12.2019. године.) износ од 
115,088,932.37 динара мења се и гласи 1,172,811.42 динара. Остају планирана средства за израду 

техничке документације по Споразуму док ће се остатак средстава, због измена уговорене  

динамике финансирања услед ванредног стања проглашеног због епидемије изазване вирусом 

COVID 19, планирати у 2021. години. 
- Економска класификација 745151-Остали приходи у корист нивоа општина, износ од 2.346.000,00 

динара мења се и гласи 2.046.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).    

 
-Економска класификација 745153-Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора 

јавног предузећа у корист нивоа општина, износ од 0,00 динара мења се и гласи 11.000,00 динара.  

Уплата сразмерног дела остварене добити за 2019. годину регионалног ЈКП Стубо Ровни општини 
Лајковац  као оснивачу са учешћем у укупном уделу од 5% у складу са чланом 62. Закона о јавним 

предузећима и Одлуци ЈКП Стубо ровни о расподели добити. 

 

- Економска класификација 771111- Меморандумске ставке за рефундацију расхода, износ од 
1.060.352,59 динара састоји се од: 

Износ од 700.000,00 динара- планирана средства предшколске установе "Лептирић" од 

рефундације боловања преко 30 дана  остаје неизмењен.  
Износ од 148.000,00 динара-планирана средства Општинске управе од рефундације боловања 

преко 30 дана увећана су за износ за 212.352,59 динара и гласе 360.352,59 динара  на основу  

Одлука о увећању прихода и апропријација до ребаланса по чл.5 ст. 6. ЗБС   
 

      -  Економска класификација 811152- Примања од продаје станова у корист нивоа општина, 

износ од 830.200,00 динара мења се и гласи  660.200,00 динара извор (09-Примања од продаје 
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финансијске имовине), због мање наплате у првом делу године, умањује се планирани износ за 
170.000,00 динара. 

 

      -  Економска класификација 822151-Примања од продаје залиха  производње  у корист нивоа 

општина, износ од 15.000,00 динара мења се и гласи 4.255,00 динара (извор 09-Примања од продаје 
финансијске имовине), на основу мањег остварења примања од продаје књига Градске библиотеке 

у првом делу године умањује се планирани износ за  10.745,00 динара.  

      -  Економска класификација 823151-Примања од продаје робе за даљу продају  у корист нивоа 
општина, износ од 35,000.00 динара мења се и гласи 6,000.00 динара (извор 09-Примања од продаје 

финансијске имовине), на основу мањег остварења примања од залиха пића бифеа Установе за 

омладину и спорт у првом делу године умањује се планирани износ за  29.000,00 динара  
-  Економска класификација 841151-Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина, износ 

од 780,751.00 динара мења се и гласи 4.130.751,00 динара (извор 09-Примања од продаје 

финансијске имовине).  Планирано је повећање у износу од 3.350.000,00 динара на основу 

остварених примања од отуђења парцела, а у складу са Програмом отуђења грађевинског 
земљишта у јавној својини општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, бр. 3/2019). 

 

 

 

 

II  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА ПЛАНА РАСХОДА БУЏЕТА 

 
РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Програмска активност 2101-0001 Функционисање скупштине 
Функционална класификација 111 - Извршни и законодавни органи 

 

Позиција 7/0, економска класификација 422000- Трошкови путовања, износ од 100.000,00 динара 

мења се и гласи 50.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) због више 
планираних средстава за путовања у иностранство. 

Позиција 8/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 11.556.970,00 динара 

мења се и гласи 10.961.970,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) ) због више 
планираних средстава. 

 

 

РАЗДЕО 2. ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Програмска активност 2101-0002 Функционисање извршних органа 

Функционална класификација 111 - Извршни и законодавни органи 
 

Позиција 11/0, економска класификација 411000- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), 

износ од  3.122.395,00 динара мења се и гласи 3.508.165,00 динара (извор 01- Општи приходи и 
примања буџета) због повећаног  броја изабраних лица  на сталном раду (саветник председника 

општине). 

Позиција 12/0, економска класификација 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца, 

износ од 519.880,00 динара мења се и гласи 584.110,00 динара (извор 01- Општи приходи и 
примања буџета) због повећаног  броја изабраних лица  на сталном раду (саветник председника 

општине). 
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Позиција 13/0, економска класификација 413000- Накнаде у натури, износ од 20.000,00 динара 
мења се и гласи 50.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) због мање 

планираних средстава 

Позиција 16/0, економска класификација 422000- Трошкови путовања, износ од 50.000,00 динара 

мења се и гласи 25.500,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) због више 
планираних средстава. 

Позиција 17/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 4.410.608,00 динара 

мења се и гласи 4.405.108,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) због више 
планираних средстава. 

 

 
РАЗДЕО 3. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Програмска активност 2101-0002 Функционисање извршних органа 

Функционална класификација 111 - Извршни и законодавни органи 
 

Позиција 18/0, економска класификација 411000- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), 

износ од  5.344.125,00 динара мења се и гласи 4.169.670,00 динара (извор 01- Општи приходи и 
примања буџета) због смањења броја чланова општинског већа на сталном раду. 

Позиција 19/0, економска класификација 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца, 

износ од 889.795,00 динара мења се и гласи 694.250,00 динара (извор 01- Општи приходи и 
примања буџета) због смањења броја чланова општинског већа на сталном раду 

Позиција 23/0, економска класификација 416000- Награде запосленима и остали посебни расходи, 

износ од 500.000,00 динара мења се и гласи 250.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и 

примања буџета) због више планираних средстава. 
Позиција 25/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 1.650.000,00 динара 

мења се и гласи 1.050.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета), због више 

планираних средстава. 
 

РАЗДЕО 4. ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

ПРОГРАМ 1 – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
Програмска активност: 1101- 0003 Управљање грађевинским земљиштем 

Функција: 620-Развој заједнице 

 
Укупно планиран износ средстава на позицији 131/0, економска класификација 424000- 

Специјализоване услуге од 2.600.000,00 динара мења се и гласи 1.100.000,00 динара и то по 

изворима финансирања:  
-  извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 1.300.000,00 динара мења се и гласи 

600.000,00 динара. Износ од 600.000,00 динара планиран за геодетске услуге остаје непромењен. 

Умањују се за износ од 400.000,00 динара средства планирана за преузету обавезу за израду 4 

пројекта препарцелације, у складу са Другим изменама и допунама Програма уређивања 
грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину, јер су исти плаћени крајем 2019. 

године. Умањују се за износ од 300.000,00 динара и средства планирана из извора 01- Општи 

приходи и примања буџета за услуге надзора на заштити јавне железничке инфраструктуре током 
извођења радова.  

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 1.300.000,00 динара, 

мења се и гласи 500.000,00 динара. Умањују се за износ од 800.000,00 динара средства планирана 
за услуге надзора на заштити јавне железничке инфраструктуре током извођења радова и по 

потреби пружање техничке подршке од стране „Инфраструктуре железнице Србије“, тако да 

укупан износ средства планиран за ове намене износи 500.000,00 динара. Средства за ову намену 
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се умањују због усаглашавања планираних и реализованих активности јер су радови на појединим 
пројектима завршени, док се изградња фекалне црпне станице Словац одлаже за наредну годину, а 

све по Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 

2020. годину и Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта 

општине Лајковац за 2020. годину.  
Позиција 132/0, економска класификација 482000- Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, 

износ од 400.000,00 динара мења се и гласи 250.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и 

примања буџета. Умањују се за износ од 150.000,00 динара средства планирана за плаћање накнаде 
за конституисање права службености пролаза, по Првим изменама и допунама Програма за 

унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину и Другим изменама и допунама 

Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину, јер се изградња 
фекалне црпне станице Словац одлаже за наредну годину тако да по том уговору неће бити 

плаћања накнаде до краја године.  

Укупно планиран износ средстава на позицији 133/0, економска класификација 511000- Зграде и 

грађевински објекти од 516.000,00 динара мења се и гласи 876.000,00 динара и то по изворима 
финансирања:  

-  извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 0,00 динара мења се и гласи 

360.000,00 динара. Планирају се средства за измену техничке документације за изградњу сеоске 
куће у Пепељевцу у складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота 

локалне заједнице за 2020. годину и Другим изменама и допунама Програма уређивања 

грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину. 
-  средства планирана на извору 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у 

износу од 516.000,00 динара динара остају непромењена.  

 

Програмска активност: 1101- 0004 Стамбена подршка 
Функција: 610-Стамбени развој 

Укупно планиран износ средстава на позицији 130/0, економска класификација 472000- Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета од 1.250.000,00 динара мења се и гласи 250.000,00 динара и то по 
изворима финансирања:  

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 1.250.000,00 динара мења се и гласи 0,00 

динара. Умањују се за износ од 1.000.000,00 динара планирана средства за доделу помоћи за 

озакоњење стана или породичне куће као вид стамбене подршке. Износ планиран за стамбено 
збрињавање као вид стамбене подршке од 250.000,00 остаје непромењен с тим да се врши измена 

извора финансирања тако да ће се уместо из извора 01- Општи приходи и примања буџета 

финасирати из извора 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. 
- извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 0,00 динара, мења се и гласи 

250.000,00 динара. Износ од 250.000,00 динара за стамбено збрињавање преусмерен је са извора 

01- Општи приходи и примања буџета. 
 

Пројекат: 1101-0024 Изградња градског трга са елементима парковског уређења  

Функција: 660-Послови становања и заједнице некласификовани на другом  месту 

Позиција 148/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 100.000,00 динара 
мења се и гласи 92.443,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. 

Умањују се средства планирана за прикључак на дистрибутивну електроенергетску мрежу за износ 

од 7.556,12 динара за уштеде након реализације пројекта, у складу са Првим изменама и допунама 
Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину и Другим изменама и 

допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину. 

Позиција 149/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од 
6.914.806,00 динара мења се и гласи 5.200.809,20 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година. Умањују се планирана средства за радове на изградњи градског трга за износ од 

1.713.996,80 динара за уштеде након реализације пројекта и износ који је измирен до краја 2019. 
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године, у складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне 
заједнице за 2019. годину и Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског 

земљишта општине Лајковац за 2020. годину.  

 

Пројекат: 1101-0026 Израда катастарско топографског плана "Војни круг" и пројекта парцелације 
са пројектом геодетског обележавања 

Функција: 620-Развој заједнице 

Позиција 134/0, економска класификација 515000- Нематеријална имовина, износ од 1.184.658,00 
динара мења се и гласи 0,00 динара, извор 08- Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица. Умањују се планирана средства за израду катастарско топографског плана локације "Војни 

круг" и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања парцела (ПГОП), због 
померања динамике реализације активности по Споразуму о финансирању локације „Војни круг“ 

за расељавање мештана насеља Скобаљ, између ЈП „Електропривреда Србије“ Београд – огранак 

РБ „Колубара“ Лазаревац и Општине Лајковац број Е.04.02-5287/45-2019 од 05.12.2019. године 

(наш број 410-663/I-19 од 06.12.2019. године).  
 

 

1102 ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНE ДЕЛАТНОСТИ 
Програмска активност: 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 

Функција: 640-Улична расвета 

Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је укупно 
планиран износ средстава на позицији 144/0, економска класификација 421000- Стални трошкови 

од 59.900.000,00 динара промењен и гласи 59.850.000,00 динара и то по изворима финансирања: 

-  извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 52.500.000,00 динара остаје 

непромењен 
-  извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 7.400.000,00 динара 

промењен је и гласи 7.350.000,00 динара. На основу Одлуке о прерасподели бр. 410-225/20-I од 

20.05.2020. године извршена је прерасподела средстава у износу од 50.000,00 динара на позицију 
146/1 за плаћање казни за кашњење ЈП ЕПС снабдевање. 

Износ средстава на позицији 144/0, економска класификација 421000- Стални трошкови од 

59.850.000,00 динара ребалансом се мења и гласи 56.950.000,00 динара и то по изворима 

финансирања:  
-  извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 52.500.000,00 динара мења се и гласи 

42.916.841,56 динара. Умањују се планирана средства за финансирање трошкова јавне расвете по 

мерним местима, утрошене електричне енергије у згради општине и другим објектима у својини 
општине и на градилиштима за износ од 9.583.158,44 динара по Првим изменама и допунама 

Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину од чега се за износ од 

2.900.000,00 динара умањују средства планирана за нови уговор за електричну енергију (за месец 
децембар 2020. године) због више планираних средстава, док се средства у износу од 6.683.158,44 

динара за исте намене планирају из класичног оквира при чему се из извора 01- Општи приходи и 

примања буџета преусмеравају на друге изворе финансирања (4.956.451,00 динара на извор 09- 

Примања од продаје нефинансијске имовине и 1.726.707,44 динара на извор 13- Нераспоређени 
вишак прихода из ранијих година). 

- извор 09- Примања од продаје нефинансијске имовине, износ од 0,00 динара мења се и 

гласи 4.956.451,00 динара. Средства су преусмерена са извора 01- Општи приходи и примања 
буџета за текуће расходе за електричну енергију. 

-  извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 7.350.000,00 динара, 

мења се и гласи 9.076.707,44 динара. Повећавају се планирана средства за износ од 1.726.707,44 
динара, за средства преусмерена са извора 01- Општи приходи и примања буџета за текуће расходе 

за електричну енергију који се финансирају из класичног оквира. Износ од 7.350.000,00 динара за 
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преузете обавезе за утрошену електричну енергију остаје непромењен и финансира се по 
Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину.  

Укупно планиран износ средстава на позицији 145/0, економска класификација 423000- Услуге по 

уговору од 760.000,00 динара између Одлуке и ребаланса промењен је и гласи 945.000,00 динара и 

то по изворима финансирања: 
-  извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 100.000,00 динара промењен је и 

гласи 285.000,00 динара. Извршена је прерасподела средстава на ову позицију у износу од 

185.000,00 динара за плаћање прикључка на дистрибутивну електроенергетску мрежу за сеоску 
кућу у Пепељевцу. 

-  извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 660.000,00 динара  

остаје непромењен. 
Износ средстава на позицији 145/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору од 

945.000,00 динара динара ребалансом се мења и гласи 1.045.000,00 динара и то по изворима 

финансирања:  

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 285.000,00 динара остаје 
непромењен. 

-  извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 660.000,00 динара, 

мења се и гласи 760.000,00 динара. Додају се средства у износу од 100.000,00 динара за прикључке 
на дистрибутивну електроенергетску мрежу, док се за износ од 660.000,00 динара мења намена 

претходно планираних средстава тако што се уместо на тачно дефинисане прикључке средства 

планирају збирно и биће трошена за прикључке за којима се укаже потреба и створе могућности за 
реализацију до краја године. Мења се и начин финансирања за износ од 660.000,00 динара и то 

тако што се уместо по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину 

финансира из класичног оквира финансирања, а све у складу са Првим изменама и допунама 

Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину и Другим изменама и 
допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину. 

Позиција 146/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање, износ од 

3.000.000,00 динара мења се и гласи 2.300.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања 
буџета. Умањују се средства планирана за услуге одржавањa јавне расвете са материјалом за износ 

од 700.000,00 динара по основу насталих уштеда након спроведеног поступка јавне набавке, а у 

складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице 

за 2020. годину и Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта 
општине Лајковац за 2020. годину.  

Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако што је на 

основу Одлуке о прерасподели бр. 410-225/20-I од 20.05.2020. године отворена позиција 146/1, 
економска класификација 444000- Пратећи трошкови задуживања, износ од 50.000,00 динара, 

извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. Средства су планирана за плаћање 

казни за кашњење ЈП ЕПС и финансирају се по Програму за унапређење услова живота локалне 
заједнице за 2020. годину. 

 

Програмска активност: 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 

Функција: 540-Заштита биљног и животињског света и крајолика 
Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је укупно 

планиран износ средстава на позицији 124/0, економска класификација 424000- Специјализоване 

услуге од 9.752.800,00 динара промењен и гласи 10.939.480,00 динара, извор 01- Општи приходи и 
примања буџета. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 410-279/20-I 

од 22.07.2020. године на ову позицију расподељен је износ од 1.186.680,00 динара за заливање 

дрвореда и хемијско третирање стабала, због недовољно планираних средстава, повећаног обима и 
измењене динамике извршења планираних услуга и кашњења у усвајању ребаланса, а све због 

ванредног стања изазваног вирусом COVID-19. 
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Износ средстава на позицији 124/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге од 
10.939.480,00 динара ребалансом се мења и гласи 14.123.960,30 динара и то по изворима 

финансирања:  

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 10.939.480,00 динара остаје 

непромењен. 
- извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 0,00 динара мења се и 

гласи 3.184.480,30 динара. Планирају се недостајућа средства за кошење и одржавање јавних 

зелених површина (у највећој мери за ручно кошење тримером и моторном косачицом) у складу са 
Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 

2020. годину.  

 
Програмска активност: 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

Функција: 510-Управљање отпадом  

Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је укупно 

планиран износ средстава на позицији 108/0, економска класификација 421000- Стални трошкови 
од 44.247.200,00 динара промењен и гласи 45.982.735,33 динара и то по изворима финансирања: 

-  извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 39.247.200,00 динара промењен је и 

гласи 40.982.735,33 динара. На основу Одлуке о преносу апропријације у текућу буџетску резерву 
и употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-98/20-I од 19.06.2020. године на ову позицију 

расподељен је износ од 395.047,33 динара за плаћање прања улица и тротоара натријум 

хипохлоритом за време ванредног стања на основу Закључака Штаба за ванредне ситуације 
општине Лајковац број 217/143 и 217/127. Поред тога, на основу Решења о употреби средстава 

текуће буџетске резерве бр. 410-279/20-I од 22.07.2020. године расподељен је износ од 1.340.488,00 

динара за прање улица и тротоара и за чишћење улица и тротоара чистилицом због недовољно 

планираних средстава, повећаног обима и измењене динамике извршења планираних услуга и 
кашњења у усвајању ребаланса, а све због ванредног стања изазваног вирусом COVID-19.  

-  извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 5.000.000,00 динара 

остао је непромењен. 
Износ средстава на позицији 108/0, економска класификација 421000- Стални трошкови од 

45.982.735,33 динара ребалансом се мења и гласи 53.698.255,03 динара и то по изворима 

финансирања:  

-  извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 40.982.735,33 динара мења се и гласи 
34.882.735,33 динара. Умањују се средства од 39.247.200,00 динара за одржавање чистоће на 

јавним површинама а што обухвата чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и 

других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, 
одржавање и пражњење посуда за отпатке на јавним површинама, као и чишћења пропуста, шахти 

и слично, за износ од 6.100.000,00 динара и за исте намене планирају из класичног оквира при 

чему се из извора 01- Општи приходи и примања буџета преусмеравају на извор 13- 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. Износ од 1.735.535,33 који се финансира из 

класичног оквира остаје непромењен. 

-  извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 5.000.000,00 динара 

мења се и гласи 18.815.519,70 динара. Повећавају се планирана средства за износ од 6.100.000,00 
динара, за средства преусмерена са извора 01- Општи приходи и примања буџета. Поред тога, 

планирају се недостајућа средства у износу од 7.715.519,70 за трошкове одржавање чистоће на 

јавним површинама који се финансирају из класичног оквира у складу са Другим изменама и 
допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину. Износ 

од 5.000.000,00 динара који се финасира по Програму коришћења средстава буџетског фонда за 

заштиту животне средине општине Лајковац за 2020. годину остаје непромењен.  
Укупно планиран износ средстава на позицији 109/0, економска класификација 425000- Текуће 

поправке и одржавање од 600.000,00 динара за одржавање фонтана на јавним површинама остаје 

непромењен с тим да се врши измена извора финансирања тако да ће се уместо из извора 01- 
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Општи приходи и примања буџета финансирати из извора 13- Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година. 

 

Програмска активност: 1102-0004 Зоохигијена       

Функција: 540-Заштита биљног и животињског света и крајолика 
Укупно планиран износ средстава на позицији 125/0, економска класификација 421000- Стални 

трошкови од 500.000,00 динара за спровођење мера за смањење популације глодара мерама 

дератизације остаје непромењен с тим да се врши измена извора финансирања тако да ће се уместо 
из извора 01- Општи приходи и примања буџета финансирати из извора 13- Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година. 

Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је укупно 
планиран износ средстава на позицији 126/0, економска класификација 424000- Специјализоване 

услуге од 15.000.000,00 динара промењен и гласи 14.628.000,00 динара, извор 01- Општи приходи 

и примања буџета. На основу Одлуке о прерасподели бр. 410-30/I-2019 од 17.01.2020. год од 

планираних 13.000.000,00 динара за услуге хватања, превоза, збрињавања и смештаја напуштених 
и изгубљених животиња у прихватилиште за животиње, извршена је прерасподела средстава у 

износу од 372.000,00 динара. 

Износ средстава на позицији 126/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге од 
14.628.000,00 динара ребалансом се мења и гласи 15.590.000,00 динара и то по изворима 

финансирања:  

-  извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 14.628.000,00 динара мења се и гласи 
10.540.000,00 динара. Умањују се за износ од 88.000,00 динара планирана средства за спровођење 

мера за смањење популације инсеката на јавним површинама мерама дезинсекције на основу 

уштеда након спроведене јавне набавке. Поред тога, износ од 4.000.000,00 динара за услуге 

хватања, превоза, збрињавања и смештаја напуштених и изгубљених животиња се са извора 01- 
Општи приходи и примања буџета преусмерава на извор 13- Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година. 

-  додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, и гласи 5.050.000,00 
динара. Планирају се недостајућа средства за услуге хватања, превоза, збрињавања и смештаја 

напуштених и изгубљених животиња  у износу од 1.050.000,00 динара за нови уговор (за месец 

децембар 2020. године) и средства у износу од 4.000.000,00 динара преусмерена са извора 01- 

Општи приходи и примања буџета.  
Износ средстава на позицији 127/0, економска класификација 485000- Накнада штете за повреде 

или штету нанету од стране државних органа, износ од 2.500.000,00 динара мења се и гласи 

3.500.000,00 динара и то по изворима финансирања:  
- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 2.500.000,00 динара остаје 

непромењен. 

- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, и гласи 1.000.000,00 
динара. Планирају се недостајућа средства за исплате накнада штета од уједа паса луталица. 

 

Програмска активност: 1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 

Функција: 660-Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 
Укупно планиран износ средстава на позицији 150/0, економска класификација 423000- Услуге по 

уговору од 200.000,00 динара мења се и гласи 82.443,88 динара и то по изворима финансирања:  

-  извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 100.000,00 динара динара мења се и 
гласи 0,00 динара. Умањују се за износ од 100.000,00 динара планирана средства за трошкове 

прикључка на дистрибутивну електроенергетску мрежу капеле у Јабучју.  

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 100.000,00 динара, 
мења се и гласи 82.443,88 динара. Умањују се за износ од 17.556,12 динара средства планирана за 

трошкове прикључка на дистрибутивну електроенергетску мрежу капеле у Рубрибрези на основу 

уштеда након реализације. Измене су извршене у складу са Првим изменама и допунама Програма 
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за унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину и Другим изменама и допунама 
Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину. 

Укупно планиран износ средстава на позицији 151/0, економска класификација 511000- Зграде и 

грађевински објекти од 300.000,00 динара мења се и гласи 320.000,00 динара и то по изворима 

финансирања:  
-  додаје се извор 01- Општи приходи и примања буџета и износ од 20.000,00 динара. 

Планирају се средства у износу од 20.000,00 динара за преузету обавезу за услуге стручног надзора 

над извођењем радова на санацији капеле у Јабучју, а у складу са Првим изменама и допунама 
Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину и Другим изменама и 

допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину. 

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 300.000,00 динара 
остаје непромењен.  

 

 

Програмска активност: 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће  
Функција: 630-Водоснабдевање  

Укупно планиран износ средстава на позицији 136/0, економска класификација 425000- Текуће 

поправке и одржавање од 1.400.000,00 динара остаје непромењен али долази до измена у 
структури и то: 

-  извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 600.000,00 динара динара мења се и 

гласи 0,00 динара. Мења се начин финансирања за износ од 600.000,00 динара планиран за 
финансирање прикључака на водоводну мрежу објеката јавне намене и то тако што се уместо по 

Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину финансира из класичног 

оквира, у складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне 

заједнице за 2020. годину, и врши се измена извора финансирања тако да ће се уместо из извора 01- 
Општи приходи и примања буџета финансирати из извора 13- Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година. 

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 800.000,00 динара, 
мења се и гласи 1.400.000,00 динара. Износ од 600.000,00 динара за финансирање прикључака на 

водоводну мрежу објеката јавне намене преусмерен је са извора 01- Општи приходи и примања 

буџета. 

Позиција 138/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од 
4.758.388,00 динара мења се и гласи 4.923.868,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година. Планирају се недостајућа средства за израду техничке документације у циљу 

опремања бунара у Горњем крају у Јабучју у износу од 700.000,00 динара и израду техничке 
документације за изградњу водоводне мреже у МЗ Степање у износу од 65.480,00 динара. Са друге 

стране, умањују се планирана средства за износ од 600.000,00 динара за израду техничке 

документације за изградњу подстанице у Извиђачкој улици и техничке документације за изградњу 
подстанице у Ћелијама, јер се од наведеног одустало у текућој години. Измене су извршене у 

складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице 

за 2020. годину и Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта 

општине Лајковац за 2020. годину. 
 

Пројекат: 1102-0105 Повезивање постојећег цевовода Словац-Ратковац са резервоаром 

Оштриковац и са црпном станицом Словац и повезивање локалног цевовода у Ратковцу на 
затварачницу ПК Оштриковац 

Функција: 630-Водоснабдевање  

Позиција 140/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од 
2.567.600,00 динара мења се и гласи 2.327.251,54 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година. Умањују се за износ од 240.348,46  динара средства планирана за радове на 

повезивању постојећег цевовода за Ратковац са резервоаром Оштриковац и са црпном станицом 
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Словац и услуге стручног надзора над извођењем радова по основу уштеда након реализације 
пројекта, а у складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота 

локалне заједнице за 2020. годину и Другим изменама и допунама Програма уређивања 

грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину. 

 
Пројекат: 1102-0106 Израдња водоводне мреже Пепељевац-Стрмово-Придворица  

Функција: 630-Водоснабдевање  

Позиција 141/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од 
2.838.996,41 динара мења се и гласи 2.219.601,59 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година. Умањују се за износ од 619.394,82 динара средства планирана за извођење 

радова на првој фази изградње водоводне мреже Пепељевац-Стрмово-Придворица по основу 
уштеда након реализације пројекта, а у складу са Првим изменама и допунама Програма за 

унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину и Другим изменама и допунама 

Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину. 

 
Пројекат: 1102-0107 Водоснабдевање дела општине Лајковац - изградња водоводне мреже у 

Јабучју  

Функција: 630-Водоснабдевање  
Укупно планиран износ средстава на позицији 142/0, економска класификација 511000- Зграде и 

грађевински објекти од 51.759.027,27 динара мења се и гласи 37.051.517,62 динара и то по 

изворима финансирања:  
-  извор 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица, износ од 51.048.306,27 

динара мења се и гласи 36.340.796,62 динара. Умањује се за 14.707.509,65 динара по основу 

уштеда након реализације пројекта планирани износ средстава за радове на изградњи дела 

водоводне мреже у Јабучју за делове насеља Горњи крај, Старо село, Гај и Жуто брдо, који се  
финансирају на основу Уговора о финансирању изградње дела водоводне мреже у насељеном 

месту Јабучје, општина Лајковац, закљученог између Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ 

Београд - огранак РБ „Колубара“ Лазаревац и Општине Лајковац број 12.03-299346/2-19 од 
13.06.2019. године (наш број: 410-300/I-19 од 11.06.2019. године), као и накнадно закључених 

анекса овог Уговора - Анекс I број 04.02-19783/56-20 од 06.02.2020. године (наш број 410-98/20-I 

од 06.02.2020. године) и Анекс II број 04.02-19783/196-20 од 21.07.2020. године (наш број 410-

287/20-I од 21.07.2020. године). 
- извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 710.721,00 динара 

остаје непромењен. 

 
1501 ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ   

Програмска активност: 1501-0002 Мере активне политике запошљавања 

Функција: 412-Oпшти послови по питању рада 
Позиција 83/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 1.600.000,00 динара 

мења се и гласи 2.394.000,00 динара (извор 07- Трансфери од других нивоа власти). Умањују се 

планирана средства за пренете обавезе за запошљавање приправника из 2019. године за износ од 

66.000,00 динара након реализације активности по Локалном акционом плану за запошљавање 
општине Лајковац за 2019. годину, а у складу са Споразумом са Националном службом за 

запошљавање о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији  програма или мера активне 

политике запошљавања за 2019. годину бр. 0708-1016-6/2019 од 22.03.2019. године (наш број 101-
24/2019-I од 20.03.2019. године) и планирају средства за исплату плата приправника до краја  2020. 

године у износу од 860.000,00 динара а на основу Локалног акционог плана за запошљавање 

општине Лајковац за 2020. годину и Споразума са Националном службом за запошљавање о 
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике 

запошљавања за 2020. годину бр. 0708-1016-1/2020 од 14.02.2020. године (наш број 101-6/20-I од 

10.02.2020. године) 
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Укупно планиран износ средстава на позицији 84/0, економска класификација 464000-Дотације 
организацијама за обавезно социјално осигурање од 16.000.000,00 динара мења се и гласи 

14.434.000,00 динара и то по изворима финансирања: 

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 16.000.000,00 динара мења се и гласи 

8.034.000,00 динара.  
- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и износ од 

6.400.000,00 динара.  

Умањују се укупно планирана средства за износ од 1.566.000,00 динара и то за 1.500.000,00 динара 
средства за спровођење јавних радова и запошљавање приправника на основу Локалног акционог 

плана за запошљавање општине Лајковац за 2020. годину и за 66.000,00 динара средства за пренете 

обавезе за запошљавање приправника из 2019. године након реализације активности по Локалном 
акционом плану за запошљавање општине Лајковац за 2019. годину, а у складу са Споразумом са 

Националном службом за запошљавање о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији 

програма или мера активне политике запошљавања за 2019. годину бр. 0708-1016-6/2019 од 

22.03.2019. године (наш број 101-24/2019-I од 20.03.2019. године). Од 12.900.000,00 динара 
планираних за спровођење јавних радова и запошљавање приправника у 2020. години износ од 

6.400.000,00 динара преусмерава се са извора 01- Општи приходи и примања буџета на извор 13- 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. 
 

0101 ПРОГРАМ 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ  

Пројекат: 0101- 0023 Противградна заштита 
Функција: 320-Услуге противпожарне заштите 

Позиција 76/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 350.000,00 

динара мења се и гласи 0,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Умањују се за 

износ од 350.000,00 динара средства планирана за ангажовање извршилаца за деловање на 
градоносне облаке – стрелаца на лансирним станицама јер су инсталиране аутоматске 

противградне станице које искључују потребу за ангажовањем стрелаца. 

Укупно планиран износ средстава на позицији 77/0, економска класификација 463000-Трансфери 
осталим нивоима власти од 1.000.000,00 динара за набавку ракета остаје непромењен с тим да се 

врши измена извора финансирања тако да ће се уместо из извора 01- Општи приходи и примања 

буџета финансирати из извора 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. 

 
Пројекат: 0101-0024 Пошумљавање  

Функција: 422-Шумарство 

Укупно планиран износ средстава на позицији 91/0, економска класификација 424000-
Специјализоване услуге од 475.905,22 динара мења се и гласи 375.905,22динара и то по изворима 

финансирања:  

-  извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 180.000,00 динара динара мења се и 
гласи 80.000,00 динара. Умањују се за износ од 100.000,00 динара планирана средства за 

реализацију Програма расподеле средстава од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта 

општине Лајковац за 2020. годину због усклађивања са остварењем прихода. 

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 295.905,22 динара, 
остаје непромењен. 

Позиција 92/0, економска класификација 514000- Култивисана имовина, износ од 632.160,00 

динара мења се и гласи 625.355,40 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година. Умањују се планирана средства за износ од 6.804,60 динара због усклађивања са стварно 

пренетим средставима од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта из 2019. године. 

 
0401 ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ    

Програмска активност: 0401-0001 Управљање заштитом животне средине 

Функцонална класификација: 560-Заштита животне средине некласификована на другом месту  
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Позиција 128/0, економска класификација 423000-Услуге по уговору, износ од 600.000,00 динара 
мења се и гласи 0,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. Умањују 

се планирана средства за ревизију Локалног плана управљања отпадом општине Лајковац због 

кашњења у доношењу републичког акционог плана који је основ за израду локалног а у складу са 

Првим изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 
општине Лајковац за 2020. годину. 

 

 
Програмска активност: 0401- 0002 Праћење квалитета елемената животне средине  

Функција: 530-Смањење загађености 

Укупно планиран износ средстава на позицији 121/0, економска класификација 424000-
Специјализоване услуге од 1.180.000,00 динара мења се и гласи 580.000,00 динара и то по 

изворима финансирања:  

-  извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 880.000,00 динара мења се и гласи 

0,00 динара. У складу са Првим изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за 
заштиту животне средине општине Лајковац за 2020. годину, умањују се за износ од 500.000,00 

динара планирана средства за мониторинг квалитета ваздуха а за преостали износ за ове намене од 

280.000,00 динара врши се измена извора финансирања тако да ће се уместо из извора 01- Општи 
приходи и примања буџета финасирати из извора 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година. 

-  извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 300.000,00 динара, 
мења се и гласи 580.000,00 динара. Износ од 280.000,00 динара преусмерен је са извора 01- Општи 

приходи и примања буџета. 

 

Програмска активност: 0401- 0004 Управљање отпадним водама   
Функција: 520-Управљање отпадним водама 

Позиција 110/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 200.080,68 динара 

мења се и гласи 199.879,88 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. 
Средства планирана за прикључак црпне станице Борверк на дистрибутивну електроенергетску 

мрежу умањују се за 200,80 динара и мења се начин финансирања тако што се уместо из средстава 

екологије финасирају из средстава ренте, у складу са Првим изменама Програма коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2020. годину, Првим 
изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину и 

Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 

2020. годину. 
Укупно планиран износ средстава на позицији 111/0, економска класификација 424000-

Специјализоване услуге од 1.430.000,00 динара мења се и гласи 1.880.000,00 динара и то по 

изворима финансирања:  
-   извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 600.000,00 динара мења се и гласи 

0,00 динара. Мења се начин финансирања за средства планирана за израду студије постојећег 

стања канализационог система на територији општине Лајковац у износу од 600.000,00 динара 

тако што се уместо из средстава екологије финасирају из средстава ренте, у складу са Првим 
изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине 

Лајковац за 2020. годину, Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота 

локалне заједнице за 2020. годину и Другим изменама и допунама Програма уређивања 
грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину. Врши се и измена извора финансирања 

тако да ће се уместо из извора 01- Општи приходи и примања буџета овај расход финасирати из 

извора 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. 
-  извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 830.000,00 динара, 

мења се и гласи 1.880.000,00 динара. Износ од 600.000,00 динара преусмерен је са извора 01- 

Општи приходи и примања буџета. Планирана су средства у износу од 450.000,00 динара за израду 



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

елабората за канале по Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта 
општине Лајковац за 2020. годину. Поред тога, мења се начин финансирања за средства планирана 

за поновни технички пријем погона за пречишћавање отпадних вода насеља Лајковац у износу од 

350.000,00 динара тако што се уместо из средстава екологије финасирају из средстава ренте, у 

складу са Првим изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 
средине општине Лајковац за 2020. годину, Првим изменама и допунама Програма за унапређење 

услова живота локалне заједнице за 2020. годину и Другим изменама и допунама Програма 

уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину.  
Укупно планиран износ средстава на позицији 112/0, економска класификација 425000-Текуће 

поправке и одржавање од 1.450.000,00 динара мења се и гласи 1.450.200,50 динара и то по 

изворима финансирања:  
-   извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 700.000,00 динара мења се и гласи 

0,00 динара. За средства у износу од 700.000,00 динара планирана за прикључке на канлизациону 

мрежу и канализационе шахте врши се измена извора финансирања тако да ће се уместо из извора 

01- Општи приходи и примања буџета финасирати из извора 13- Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година. 

-  извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 750.000,00 динара, 

мења се и гласи 1.450.200,50 динара. Износ од 700.000,00 динара преусмерен је са извора 01- 
Општи приходи и примања буџета и средства се увећавају за 200,50 динара, у складу са Првим 

изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине 

Лајковац за 2020. годину и Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског 
земљишта општине Лајковац за 2020. годину. 

Укупно планиран износ средстава на позицији 113/0, економска класификација 451000-Субвенције 

јавним нефинансијским предузећима и организацијама од 140.000,00 динара мења се и гласи 

554.100,00 динара и то по изворима финансирања:  
-   додаје се извор 01- Општи приходи и примања буџета и износ од 414.100,00 динара. 

Планирана су средства за одржавање погона за пречишћавање отпадних вода насеља Лајковац у 

складу са Првим изменама и допунама Програма коришћења субвенција ЈП „Градска чистоћа“ за 
2020. годину. 

-  извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 140.000,00 динара 

остаје непромењен. 

Укупно планиран износ средстава на позицији 114/0, економска класификација 511000-Зграде и 
грађевински објекти од 3.391.035,27 динара мења се и гласи 3.441.035,27 динара и то по изворима 

финансирања:  

-   извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 300.000,00 динара мења се и гласи 
50.000,00 динара. Планирана су средства у износу од 50.000,00 динара за израду техничке 

документације за изградњу кишне канализације у улици Михаила Пупина, у складу са Првим 

изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину и 
Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 

2020. годину. За раније планирана средства у износу од 300.000,00 динара за израду техничке 

документације за изградњу фекалне канализације у улици Београдски пут врши се измена извора 

финансирања тако да ће се уместо из извора 01- Општи приходи и примања буџета финасирати из 
извора 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. 

-  извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 3.091.035,27 динара, 

мења се и гласи 3.391.035,27 динара. Планирана средства се увећавају за износ од 300.000,00 
динара преусмерен са извора 01- Општи приходи и примања буџета.  

Укупно планиран износ средстава на позицији 115/0, економска класификација 541000- Земљиште 

од 120.000,00 динара за куповину земљишта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних 
вода у насељеном месту Боговађа остаје непромењен с тим да се врши измена извора финансирања 

тако да ће се уместо из извора 01- Општи приходи и примања буџета финансирати из извора 13- 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
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Програмска активност: 0401-0005 Управљање комуналним отпадом           

Функција: 510-Управљање отпадом 

Укупно планиран износ средстава на позицији 104/0, економска класификација 451000- Субвенције 

јавним нефинансијским предузећима и организацијама за санитарно уређење депоније комуналног 
отпада Каленић од 823.555,00 динара остаје непромењен али долази до измена у структури и то: 

-  извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 823.555,00 динара мења се и гласи 

570.000,00 динара. Врши се измена извора финансирања тако што ће се износ од 253.555,00 динара 
уместо из извора 01- Општи приходи и примања буџета финансирати из извора 13- Нераспоређени 

вишак прихода из ранијих година. 

- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и износ од 253.555,00 
динара, за средства преусмерена са извора 01- Општи приходи и примања буџета. 

 

Пројекат: 0401-0021 Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту 

Словац                                      
Функција: 520-Управљање отпадним водама 

Позиција 117/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од 

7.565.923,12 динара мења се и гласи 8.865.923,12 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година. Планирају се средства у износу од 3.100.000,00 динара за извођење додатних 

радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у Словцу и услугу стручног 

надзора на извођењу тих радова у складу са Првим изменама Плана јавних инвестиција општине 
Лајковац у периоду 2020-2022, Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова 

живота локалне заједнице за 2020. годину и Другим изменама и допунама Програма уређивања 

грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину. Са друге стране, умањују се планирана 

средства за износ од 1.800.000,00 динара предвиђен за извођење радова на изградњи прикључка на 
водоводну мрежу ППОВ Словац, јер ће исти бити финансирани кроз додатне радове на самом 

постројењу за пречишћавање отпадних вода у складу са Првим изменама Програма коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2020. годину и 
Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 

2020. годину. 

 

Пројекат: 0401-0022 Набавка судова за одлагање отпада                                     
Функција: 510-Управљање отпадом 

Укупно планиран износ средстава на позицији 107/0, економска класификација 451000- Субвенције 

јавним нефинансијским предузећима и организацијама од 1.200.000,00 динара за субвенције ЈП 
''Градска чистоћа'' Лајковац за набавку судова за одлагање отпада остаје непромењен с тим да се 

врши измена начина финансирања тако што се уместо из средстава ренте финансира из класичног 

оквира, у складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне 
заједнице за 2020. годину и врши се измена извора финансирања тако да ће се уместо из извора 01- 

Општи приходи и примања буџета финансирати из извора 13- Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година. 

 
Пројекат: 0401-0025 Уништавање амброзије на урбаном делу територије општине Лајковац                                     

Функција: 560-Заштита животне средине некласификована на другом месту   

Позиција 129/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 500.000,00 
динара мења се и гласи 415.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Умањују 

се за износ од 85.000,00 динара планирана средства за уништавање амброзије на јавним 

површинама на основу уштеда након спроведене јавне набавке. 
 

Пројекат: 0401-0027 Изградња мреже фекалне канализације Словац                                    

Функција: 520-Управљање отпадним водама 
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Позиција 118/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од 
20.520.000,00 динара мења се и гласи 20.120.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања 

буџета. Умањују се за износ од 400.000,00 динара планирана средства за радове на изградњи мреже 

фекалне канализације у Словцу због мање потребних средстава а у складу са Првим изменама и 

допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину и Другим 
изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. 

годину. 

 
0701 ПРОГРАМ 7– ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Програмска активност: 0701- 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре  

Функција: 451-Друмски саобраћај 
Укупно планиран износ средстава на позицији 93/0, економска класификација 423000- Услуге по 

уговору од 5.120.000,00 динара мења се и гласи 2.120.000,00 динара и то по изворима 

финансирања:  

-   извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 3.000.000,00 динара мења се и гласи 
0,00 динара. Умањују се за износ од 3.000.000,00 динара планирана средства за зимско одржавање 

путева због мање потребних средстава до краја године (неутрошених средстава због мање 

падавина на почетку године), а у складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење 
услова живота локалне заједнице за 2020. годину и Другим изменама и допунама Програма 

уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину. 

-  извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 2.120.000,00 динара 
остаје непромењен. 

Укупно планиран износ средстава на позицији 94/0, економска класификација 424000- 

Специјализоване услуге од 100.000,00 динара мења се и гласи 120.000,00 динара и то по изворима 

финансирања:  
-   извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 100.000,00 динара мења се и гласи 

0,00 динара. Умањују се за износ од 100.000,00 динара планирана средства за за преузету обавезу 

за израду пројекта препарцелације Шумадијске улице због усклађивања износа планираних и 
преузетих обавеза, а у складу са Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског 

земљишта општине Лајковац за 2020. годину. 

-  додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и износ од 120.000,00 

динара. Средства су планирана за израду пројекта препарцелације улице 1300 каплара на основу 
Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 ... 9/20), а у складу са Другим 

изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. 

годину. 
Укупно планиран износ средстава на позицији 95/0, економска класификација 425000- Текуће 

поправке и одржавање од 19.414.353,08 динара мења се и гласи 13.938.405,92 динара и то по 

изворима финансирања:  
-   извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 16.800.000,00 динара мења се и 

гласи 11.442.673,60 динара. Умањују се средства за износ од 1.736.326,40 динара на основу 

насталих уштеда по спроведеним поступцима јавних набавки за ангажовање механизације и 

превоза са материјалом за одржавање, санацију и реконструкцију путева (за насипање каменом и 
замену деформисаних, дотрајалих или привремених пропуста за воду) и чишћење и одржавање 

канала и других делова система за одводавање пута по Првим изменама и допунама Програма за 

унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину и Другим изменама и допунама 
Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину. Поред тога, 

умањују се за износ од 3.334.000,00 динара средстава планирана за одржавање и поправку 

коловозне конструкције због мање потребних средстава до краја године, и за износ од 287.000,00 
динара средстава планирана за поправку, замену, допуну и обнављање хоризонталне саобраћајне 

сигнализације на основу насталих уштеда по спроведеном поступку јавне набавке, а у складу са 

Првим изменама и допунама Програма коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје и 
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привредних преступа предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима општине 
Лајковац у 2020. години и Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског 

земљишта општине Лајковац за 2020. годину.  

-  извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 2.614.353,08 динара 

мења се и гласи 2.495.732,32. Планирају се средства у износу од 1.100.000,00 динара за ангажовање 
механизације и превоза са материјалом за одржавање, санацију и реконструкцију путева (за 

насипање каменом) и умањују се за износ од 1.218.620,76 динара средства планирана за преузете 

обавезе за одржавање и поправку коловозне конструкције и поправку, замену, допуну и обнављање 
хоризонталне саобраћајне сигнализације због усклађивања износа планираних и преузетих 

обавеза, а све у складу са Првим изменама и допунама Програма коришћења средстава од 

новчаних казни за прекршаје и привредних преступа предвиђених прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима општине Лајковац у 2020. години и Другим изменама и допунама 

Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину.  

Укупно планиран износ средстава на позицији 96/0, економска класификација 426000- Материјал 

од 1.177.488,00 динара мења се и гласи 1.014.100,00 динара и то по изворима финансирања:  
-   извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 600.000,00 динара мења се и гласи 

1.014.100,00 динара. Умањују се за износ од 30.900,00 динара средства планирана за поправку, 

замену, допуну и обнављање вертикалне саобраћајне сигнализације на основу насталих уштеда по 
спроведеном поступку јавне набавке, и планирају се средства у износу од 445.000,00 динара за 

набавку и уградњу принудних успоривача брзине са пратећом опремом, а све у складу са Првим 

изменама и допунама Програма коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје и 
привредних преступа предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима општине 

Лајковац у 2020. години и Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског 

земљишта општине Лајковац за 2020. годину.  

-  извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 577.488,00 динара 
мења се и гласи 0,00 динара. Умањују се за износ од 577.488,00 динара средства планирана за 

преузете обавезе за вертикалну саобраћајну сигнализацију због усклађивања износа планираних и 

преузетих обавеза, у складу са Првим изменама и допунама Програма коришћења средстава од 
новчаних казни за прекршаје и привредних преступа предвиђених прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима општине Лајковац у 2020. години и Другим изменама и допунама 

Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину.  

Укупно планиран износ средстава на позицији 97/0, економска класификација 485000- Накнада 
штете за повреде или штету нанету од стране државних органа од 2.000.000,00 динара мења се и 

гласи 2.500.000,00 динара. Увећавају се планирана средства за надокнаде штета насталих услед 

изградње улица по вансудским и судским поступцима чије је извршење извесно до краја године за 
износ од 500.000,00 динара у складу са Другим изменама и допунама Програма уређивања 

грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину. Поред тога долази до промене у 

структури извора финансирања и то:  
- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 208.549,00 динара мења се и гласи 

0,00 динара.  

- извор 09- Примања од продаје нефинансијске имовине, износ од 1.791.451,00 динара мења 

се и гласи 0,00 динара.  
-   додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и износ од 

2.500.000,00 динара.  

Укупно планиран износ средстава на позицији 98/0, економска класификација 511000- Зграде и 
грађевински објекти од 2.209.824,00 динара мења се и гласи 1.809.824,00 динара и то по изворима 

финансирања:  

-   додаје се извор 01- Општи приходи и примања буџета и износ од 300.000,00 динара. 
Планирана су средства у износу од 300.000,00 динара за израду техничке документације за 

рехабилитацију некатегорисаног пута за Доњи Лајковац–Влајићи и израду техничке документације 

за рехабилитацију некатегорисаног пута Јабучје–Требеж.  
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-  извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 2.209.824,00 динара 
мења се и гласи 1.509.824,00 динара. Умањују се планирана средства за износ од 700.000,00 динара 

планиран за израду техничке документације за изградњу локалног некатегорисаног пута у 

Врачевићу-Бабовићи. 

Измене су извршене у складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова 
живота локалне заједнице за 2020. годину и Другим изменама и допунама Програма уређивања 

грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину. 

Укупно планиран износ средстава на позицији 99/0, економска класификација 541000- Земљиште 
од 3.760.000,00 динара мења се и гласи 3.640.000,00 динара и то по изворима финансирања:  

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 3.400.000,00 динара остаје 

непромењен  
-  извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 360.000,00 динара 

динара мења се и гласи 240.000,00 динара. Умањују се за износ од 120.000,00 динара средства 

планирана за прибављање земљишта за изградњу улице 1300 каплара, у складу са Првим изменама 

и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину и Другим 
изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. 

годину. 

 
Пројекат: 0701-0065 Безбедност у саобраћају  

Функција: 360-Јавни рад и безбедност некласификован на другом месту 

Позиција 79/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 600.000,00 динара 
мења се и гласи 599.821,08 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Умањују се за 

износ од 178,92 динара планирана средства за набавку дечијих ауто-седишта по Првим изменама и 

допунама Програма коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје и привредних преступа 

предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац у 2020. години.  
Укупно планиран износ средстава на позицији 80/0, економска класификација 511000- Зграде и 

грађевински објекти од 2.596.800,00 динара мења се и гласи 2.746.800,00 динара и то по изворима 

финансирања:  
-   извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 800.000,00 динара мења се и гласи 

1.007.078,92 динара. Планирана су средства у износу од 150.000,00 динара за израду техничке 

документације саобраћаја и саобраћајне сигнализације у зони основне школе у Ћелијама, у складу 

са Првим изменама и допунама Програма коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје и 
привредних преступа предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима општине 

Лајковац у 2020. години и Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског 

земљишта општине Лајковац за 2020. годину. Поред тога, врши се измена извора финансирања за 
средства планирана за постављање заштитне ограде поред пута у Јабучју тако што ће се износ од 

57.078,92 динара уместо из извора 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

финасирати из извора 01- Општи приходи и примања буџета. 
-  извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 1.796.800,00 динара 

мења се и гласи 1.739.721,08 динара. Умањују се планирана средства за износ од 57.078,92 динара 

преусмерен на извор 01- Општи приходи и примања буџета.  

 
Пројекат: 0701- 0069 Реконструкција локалног и некатегорисаног пута Врачевић-Протићи 

Функција: 451-Друмски саобраћај 

Укупно планиран износ средстава на позицији 100/0, економска класификација 511000- Зграде и 
грађевински објекти од 22.059.824,40 динара мења се и гласи 20.333.412,03 динара и то по 

изворима финансирања:  

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 13.900.000,00 динара мења се и гласи 
12.173.587,63 динара. Умањују се за износ од 1.726.412,37 динара средства планирана за радове на 

реконструкцији локалног и некатегорисаног пута Врачевић-Протићи и услугу стручног надзора на 

извођењу радова по основу уштеда након реализације пројекта, а у складу са Првим изменама и 
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допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину и Другим 
изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. 

годину. 

-  извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 8.159.824,40 динара 

остаје непромењен.  
 

Пројекат: 0701-0070 Рехабилитација локалних и некатегорисаних путева на територији општине 

Лајковац 
Функционална класификација: 451 - Друмски саобраћај  

Укупно планиран износ средстава на позицији 101/0, економска класификација 511000- Зграде и 

грађевински објекти од 19.369.051,00 динара мења се и гласи 17.648.230,46 динара и то по 
изворима финансирања:  

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 19.369.051,00 динара 

мења се и гласи 17.467.124,16 динара. Умањују се планирана средства за износ од 1.720.820,54 

динара по основу уштеда након завршетка израде техничке документације за рехабилитацију улица 
и некатегорисаних путева, уштеда након завршетка рехабилитације некатегорисаног пута у Јабучју 

- Ђорићи-Петровићи са услугом стручног надзора над извођењем радова и уштеда након 

спровођења јавних набавки за рехабилитацију некатегорисаног пута у Бајевцу–Павловићи и 
некатегорисаног пута у Непричави-Милошевићи, а у складу са Првим изменама и допунама 

Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину и Другим изменама и 

допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину. Поред 
тога, врши се измена извора финансирања за средства планирана за рехабилитацију улице Краља 

Милутина тако што ће се износ од 181.106,30 динара уместо из извора 13- Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година финасирати из извора 14- Неутрошена средства од приватизације из 

ранијих година. 
-  додаје се извор 14- Неутрошена средства од приватизације из ранијих година и износ од 

181.106,30 динара преусмерава са извора 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. 

 
Пројекат: 0701-0071 Изградња саобраћајница на локацији ''Војни круг'' због расељавања мештана 

Скобаља 

Функција: 451-Друмски саобраћај 

Позиција 102/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од 
100.187.711,72 динара мења се и гласи 1.172.811,42 динара, извор 08- Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица. Умањују се планирана средства за изградњу саобраћајница са 

припадајућом инфраструктуром на локацији „Војни круг“ за износ од 99.014.900,30 динара због 
измена динамике реализације услед ванредног стања проглашеног због епидемије изазване 

вирусом COVID-19. По Споразуму о финансирању локације „Војни круг“ за расељавање мештана 

насеља Скобаљ, између ЈП „Електропривреда Србије“ Београд – огранак РБ „Колубара“ Лазаревац 
и Општине Лајковац број Е.04.02-5287/45-2019 од 05.12.2019. године (наш број 410-663/I-19 од 

06.12.2019. године), за текућу годину остају планирана средства за израду техничке документације. 

Позиција 103/0, економска класификација 541000- Земљиште, износ од 13.716.562,65 динара мења 

се и гласи 0,00 динара, извор 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица. Умањују се 
планирана средства за прибављање земљишта у приватној својини у површини од 0.77.19 ха за 

изградњу саобраћајница на локацији „Војни круг, због померања динамике реализације активности 

по Споразуму о финансирању локације „Војни круг“ за расељавање мештана насеља Скобаљ, 
између ЈП „Електропривреда Србије“ Београд – огранак РБ „Колубара“ Лазаревац и Општине 

Лајковац број Е.04.02-5287/45-2019 од 05.12.2019. године (наш број 410-663/I-19 од 06.12.2019. 

године) 
 

ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Програмска активност 2002-0001: Функционисање основних школа 
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Функционална класификација 912 – Основно образовање 
 

У оквиру финансијског плана ОШ „Миле Дубљевић“, Лајковац врше се следеће измене:  

 

Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода на позицији 170/0, и 
то: 

Одлуке о преносу апропријације у текућу буџетску резерву и употрби средстава текуће буџетске 

резерве: 
број 401-85/20-I од 14.05.2020. године 

Средства у износу од 147.500,00 динара  су овом Одлуком пренета у текућу буџетску резерву са 

раздела 4 Општинска управа, Програм 9- Основно образовање, ПА 2002-0001 Функционисање 
основних школа, функционална класификација 912- Основно образовање, економска 

класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти, извор 01-општи приходи и примања 

буџета, а потом из резерве распоређена у оквиру раздела 4-Општинска управа, Програм 15 Опште 

услуге локалне самоуправе (шифра 0602), ПА 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, 
функционална класификација 220- Цивилна одбрана, економска класификација 423-Услуге по 

уговору. 

Број 401-87/20-I од 11.05.2020.године 
Средства у износу од 1.392.800,00 динара  су овом Одлуком пренета у текућу буџетску резерву са 

раздела 4 Општинска управа, Програм 9-Основно образовање, ПА 2002-0001 Функционисање 

основних школа, функционална класификација 912-Основно образовање, економска класификација 
463-Трансфери осталим нивоима власти, извор 01-општи приходи и примања буџета, а потом из 

резерве распоређена у оквиру раздела 4-Општинска управа, Програм 11 Социјална и дечија 

заштита (шифра 0901), пројекат 0901-0046 Додела ваучера пензионерима и незапосленим лицима 

на територији општине Лајковац на име помоћи ради превазилажења последица пандемије 
изазване вирусом  

Број 401-97/20-I од 19.06.2020.године 

Средства у износу од 783.435,42 динара  су овом Одлуком пренета у текућу буџетску резерву са 
раздела 4 Општинска управа, Програм 9-Основно образовање, ПА 2002-0001 Функционисање 

основних школа, функционална класификација 912- Основно образовање, економска 

класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти, извор 01-општи приходи и примања 

буџета, а потом из резерве распоређена у оквиру раздела 4-Општинска управа, Програм 11 
Социјална и дечија заштита (шифра 0901), ПА 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици 

помоћи 

Број 401-98/20-I од 19.06.2020.године 
Средства у износу од 395.047,33 динара  су овом Одлуком пренета у текућу буџетску резерву са 

раздела 4 Општинска управа, Програм 9-Основно образовање, ПА 2002-0001 Функционисање 

основних школа, функционална класификација 912- Основно образовање, економска 
класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти, извор 01-општи приходи и примања 

буџета, а потом из резерве распоређена у оквиру раздела 4-Општинска управа, Програм 2 

Комуналне делатности, ПА 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене, 

функционална класификација 510-Управљање отпадом, позиција 108/0, економска класификација 
421-Стални трошкови 

 

 Позиција 170/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти 
(415- Накнаде трошкова за запослене), износ од 0,00 динара мења се и гласи 1.325.000,00 динара-

извор 13 –нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Надомештају се потребна 

средства умањена променама апропријација. Средства на извору 01- Приходи из буџета, остају 
непромењена, 4.209.952,67 динара. 

 Позиција 170/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти 

(416- Награде, запосленима и остали посебни расходи), износ од 1.110.000,00 динара мења се и 
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гласи 1.290.000,00 динара- извор 01 Приходи из буџета. Увећавају се расходи за јубиларне награде 
због недовољно планираних средстава. Након исплаћених јубиларних награда, школи је упућен 

захтев од још једног радника који је напунио 35 година радног стажа. 

           Позиција 170/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти    

(421-Стални трошкови), износ од 5.700.000,00 динара мења се и гласи 5.870.000,00 динара-извор 
01 Приходи из буџета. Увећавају се расходи за комуналне услуге и услуге комуникација због 

недовољно планираних средстава. Услед пандемије коронавирусом било је неопходно да се уради 

комплетна дезинфекција матичне школе и свих издвојених одељења неколико пута. 
            Позиција 170/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти 

(424- Специјализоване услуге), износ од 710.000,00 динара мења се и гласи 640.000,00 динара- 

извор 01-Приходи из буџета. Смањују се расходи за медицинске услуге. Услед пандемије 
коронавирусом ученици нису ишли у школу у току ванредног стања па није рађена анализа воде.  

            Позиција 170/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти 

(425- Текуће поправке и одржавање), износ од 270.000,00 динара мења се и гласи 470.000,00 

динара, и то износ од 0,00 динара мења се и гласи 200.000,00 динара-Извор 13-Нераспоређени 
вишак прихода и примања из ранијих година, док средства на извору 01-Приходи из буџета остају 

непромењена. Увећавају се трошкови текућег одржавања објеката због потребних столарских 

радова у амфитеатру матичне школе. 
             Позиција 170/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти 

(426- Материјал), износ од 1.485.000,00 динара мења се и гласи 1.385.000,00 динара-Извор 01-

Приходи из буџета. Смањују се трошкови материјала за посебне намене. Услед пандемије 
коронавирусом ученици нису ишли у школу у току ванредног стања па није било потребе за 

набавком материјала као што је било планирано. 

            Позиција 170/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти 

(444- Пратећи трошкови задуживања), износ од 60.000,00 динара мења се и гласи 5.000,00 динара-
Извор 01-Приходи из буџета. Смањују се расходи за казне за кашњење  у плаћању.  

            Позиција 170/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти 

(472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета), износ од 1.840.000,00 динара мења се и гласи 
1.660.000,00 динара-Извор 01-Приходи из буџета. Смањују се трошкови накнада за ђачку кухињу. 

Услед пандемије коронавирусом ученици нису ишли у школу у току ванредног стања па није било 

потребе за набавком ђачке ужине као што је било планирано. 

          Позиција 170/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти 
(482- Порези, обавезне таксе, казне и пенали), извор 01- приходи из буџета, износ од 55.000,00 

динара мења се и гласи 110.000,00 динара. Увећавају се расходи за порезе због недовољно 

планираних средстава. 
 

Пројекат: 2002-0039 Адаптација, санација и инвестиционо одржавање објекта Основне школе 

"Миле Дубљевић" у Бајевцу  
Функција: 912-Основно образовање 

Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је укупно 

планиран износ средстава на позицији 173/0, економска класификација 424000- Специјализоване 

услуге од 250.000,00 динара промењен и гласи 532.000,00 динара и то по изворима финансирања: 
-  додат је извор 01- Општи приходи и примања буџета и износ од 282.000,00 динара. На 

основу Одлука о прерасподели по члану 61. Закона о буџетском систему додата су средства за 

ангажовања координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова због недовољно 
планираних средстава и додатна средства за исту намену услед продужетка рока за извођење 

радова, по члану 4. став 1. тачка 9) Уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање 

јавним улагањима и Општине Лајковац у реализацији пројекта „Обнове и унапређења објекта 
Основне школе „Миле Дубљевић“ Лајковац, издвојено одељење у Бајевцу“ (заводни број код 

Канцеларије: 351-01-93/2019-01 и заводни брoj код Општине: 351-54/I-19 од 02.08.2019. године) и 

Анекса Уговора бр. 351-01-93/2019-01 и 351-100/19-I од 18.12.2019. године и Уредби о безбедности 
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и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Сл. гласник РС“, бр. 14/09, 
95/10 и 98/18).  

-  извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 250.000,00 динара 

остао је непромењен. 

 
Пројекат: 2002-0045 Завршетак радова на ОШ „Миле Дубљевић“ – амфитеатар 

Функција: 912-Основно образовање  

Позиција 175/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од 
3.205.269,78 динара мења се и гласи 2.974.786,88 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година. Умањују се за износ од 230.482,90 динара средства планирана за завршетак 

радова на амфитеатру ОШ “Миле Дубљевић“ са услугом стручног надзора по основу уштеда након 
реализације пројекта, а у складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова 

живота локалне заједнице за 2020. годину и Другим изменама и допунама Програма уређивања 

грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину. 

 
Додаје се : 

Програм 9–Основно образовање 

Пројекат 2002-0046:“Различити, а једнаки“  
Функционала 912-Основно образовање 

Укупна вредност пројекта 702.000,00 динара по Уговору број: 548 (број ОШ „Миле Дубљевић“ 

Лајковац) и 019-0100023-5/2020-20 (број Министарства просвете науке и технолошког развоја) од 
24.07.2020. године  за финансирање пројекта “Различити, а једнаки“ закљученог између 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја учествује у реализацији пројекта „ЕУ 

подршка Србији у управљању миграцијама- Грант Уговор ТФ МАДАД/2017/Т04.86- „Наставак 
подршке за повећање и за унпређење капацитета за управљање мигрантском кризом у РС-МАДАД 

2“, кроз доделу малих грантова установама образовања и васпитања и то: 

 
Позиција 175/1, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (422-

Трошкови путовања), извор 06 – донације од међународних организација, износ од 0,00 динара се 

мења и гласи 10.000,00 динара. 

Позиција 175/1, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (423-
Услуге по уговору), извор 06 – донације од међународних организација, износ од 0,00 динара се  

мења и гласи 177.000,00 динара. 

Позиција 175/1, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (426-
Материјал),  извор 06 – донације од међународних организација, износ од 0,00 динара мења се и 

гласи 61.150,00 динара. 

Позиција 175/1, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (472- 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета), извор 06 – донације од међународних организација, 

износ од 0,00 динара мења се и гласи 203.000,00 динара. 

Позиција 175/1, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (512-

Машине и опрема), извор 06 – донације од међународних организација, износ 0,00 динара мења се 
и гласи 250.850,00 динара. 

 

У оквиру финансијског плана ОШ „Димитрије Туцовић“ Јабучје, врше се следеће измене:  
 

Позиција 170/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти (415000- 

Накнада трошкова за запослене), износ од 2.240.000,00  динара мења се и гласи 1.790.000,00 
динара, извор финансирања 01- Приходи из буџета. На основу анализе трошкова у претходном 

периоду, а узимајући у обзир обавезу према радницима за исплатом накнаде трошкова превоза до 
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краја године, процена је да ће на овој позицији остати неутрошених средстава која се могу 
преусмерити на позиције на којима се појавила потреба за додатним улагањима. 

Позиција 170/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти, (416000- 

Награде запосленима и остали посебни расходи), износ од 270.000,00 динара мења се и гласи 

405.000,00 динара, извор финансирања 01- Приходи из буџета.  Додатна средства су потребна за 
исплату јубиларних награда и то за: два радника за 10 година рада, једног радника за 20 година и 

једног радника за 30 година рада. 

Позиција 170/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти, (421000-
Стални трошкови), износ од 1.720.000,00 динара, мења се и гласи 1.800.000,00 динара, извор 

финансирања 01- Приходи из буџета.  Праћењем ових трошкова у претходном периоду, очекивања 

су да су за измирење обавеза према добављачима до краја године потребна додатна средства. 
Позиција 170/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти, (422000-

Трошкови путовања), износ од 3.702.164,58 динара, мења се и гласи 3.682.164,58 динара, извор 

финансирања 01- Приходи из буџета. Због ситуације изазване појавом COVID 19, очекивања су да 

ће се смањити планирана службена путовања у земљи и да ће остати неутрошених средстава на 
овој позицији која се  могу преусмерити тамо где су потребна. 

Позиција 170/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти, (423000-

Услуге по уговору), износ од 620.000,00 динара, мења се и гласи 445.000,00 динара, извор 
финансирања 01- Приходи из буџета. Због болести изазване вирусом корона одустало се од 

планираних семинара стручног усавршавања у просторијама школе, па се средства предвиђена за 

котизацију семинара преусмеравају на позиције на којима се појавила потреба за додатним 
улагањима. 

Позиција 170/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти, (424000-

Специјализоване услуге), износ од 160.000,00 динара, мења се и гласи 240.000,00 динара, извор 

финансирања 01- Приходи из буџета. Због епидемије изазване вирусом корона потребна су додатна 
улагања у ангажовање стручних служби за дезинфекцију школских просторија. 

Позиција 170/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти (426000-

Материјал), износ од 880.000,00 динара, мења се и гласи 1.435.000,00 динара, извор финансирања 
01- Приходи из буџета. Због епидемије изазване вирусом корона потребна су додатна улагања у 

набавку хемијских средстава за чишћење, маски, рукавица, дезинфекционог материјала.  

Позиција 170/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти, (472000-

Накнада за социјалну заштиту из буџета), износ од 1.300.000,00 динара, мења се и гласи 880.000,00 
динара, извор финансирања 01- Приходи из буџета. Због увођења online наставе током марта 2020. 

године остварена је уштеда на бесплатној исхрани ученика, па се тај део средстава може 

преусмерити тамо где су у овом тренутку потребна. 
Позиција 170/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти, (483000-

Новчане казне и пенали по решењу судова), износ од 50.000,00 динара, мења се и гласи 20.000,00 

динара, извор финансирања 01- Приходи из буџета. Очекује се да, до краја године неће бити 
потребе за услугама ове врсте, или бар не у обиму који је планиран, те да се део средстава са ове 

позиције може преусмерити тамо где су потребна. 

Позиција 170/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти, (485000-

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа), износ од 50.000,00 
динара, мења се и гласи 20.000,00 динара, извор финансирања 01- Приходи из буџета. Очекује се 

да, до краја године неће бити потребе за услугама ове врсте, или бар не у обиму који је планиран, 

те да се део средстава са ове позиције може преусмерити тамо где су потребна. 
Позиција 170/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти, (512000-

Машине и опрема), износ од 400.000,00 динара, мења се и гласи  655.000,00 динара, извор 

финансирања 01- Приходи из буџета. Додатна средства планирана за набавку и уградњу два 
рефлектора за осветљење школског дворишта због честих улазака током вечерњих часова у шклско 

двориште и скрнављења школске имовине, за набавку столица за административне раднике и за 

куповину баштенске гарнитуре за терасу нове школе и 2 лап-топа за наставнике. 
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Позиција 170/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти (514000- 
Опрема за образовање), науку, културу и спорт, износ од 30.000,00 динара, мења се и гласи  

130.000,00 динара, извор финансирања 01- Приходи из буџета. Додатна средства предвиђена за 

партерно уређење школског дворишта набавком вишегодишњих садница. Уређење је поверено ЈП 

„Градска чистоћа“ Лајковац. 
Позиција 170/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти (515000- 

Нематеријална имовина), износ од 100.000,00 динара, мења се и гласи  20.000,00 динара, извор 

финансирања 01- Приходи из буџета.  Процена је да је фонд школске библиотеке задовољавајући и 
да се планирана средства за увећање фонда школске библиотеке добрим делом могу усмерити на 

издатке који у овом тренутку имају приоритет. 

 
ПРОГРАМ 10.  СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

Програмска активност 2003-0001 Функционисање средњих школа 

Функционална класификација 920 - Средње образовање   

 
Позиција 176/0,економска класификација 463000-Трансфери осталим нивоима власти (415000 – 

Накнаде трошкова за запослене) смањује се за износ од 1.300.000,00 динара, износ од 2.958.000,00 

динара мења и гласи 1.658.000,00 динара. Умањују се више планирана средства због стања 
изазваног корона вирусом, јер се настава одвијала online и запослени су радили од куће. 

 

Позиција 176/0, економска класификација 463000-Трансфери осталим нивоима власти (416000– 
Награде запосленима и остали посебни расходи)  се смањује  за износ од 137.000,00 динара, тако 

да се износ који је био пре ребаланса 450.000,00 динара мења и гласи  313.000,00 динара. Умањују 

се више планирана средства и преусмеравају на економске класификације за чији увећањем 

постоји потреба. 
 

Позиција 176/0, економска класификација 463000-Трансфери осталим нивоима власти (421000- 

Стални трошкови),  износ од 3.532.000,00 динара мења се и гласи 3.732.000,00 динара. Планирана 
средства се увећавају за износ од 200.000,00 динара због недовољно планираних средстава за 

услуге комуникација. 

 

Позиција 176/0, економска класификација 463000-Трансфери осталим нивоима власти ( 422000 – 
Трошкови путовања) се смањује  за износ од 200.000,00 динара, тако да се износ који је био пре 

ребаланса 312.000,00 динара мења и гласи  112.000,00 динара. Умањују се више планирана 

средства и преусмеравају на економске класификације за чијим увећањем постоји потреба. 
                

Позиција 176/0, економска класификација 463000-Трансфери осталим нивоима власти ( 424000 – 

Специјализоване услуге) се смањује  за износ од 100.000,00 динара, тако да се износ који је био 
пре ребаланса 476.000,00 динара мења и гласи  376.000,00 динара. Умањују се више планирана 

средства за специјализоване услуге и преусмеравају на економске класификације за чијим 

увећањем постоји потреба. 

 
Позиција 176/0, економска класификација 463000-Трансфери осталим нивоима власти (425000 – 

Текуће поправке и одржавање). Планирана средства се  увећавају за износ од 100.000,00 динара, 

због недовољно  планираних средстава за текуће поправке и одржавање опреме за очување 
животне средине, тако да се износ који је био пре ребаланса 381.000,00 динара мења и гласи 

481.000,00 динара. 

  
Позиција 176/0, економска класификација 463000-Трансфери осталим нивоима власти (472000- 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета ) износ од 230.000,00 динара мења се и гласи 
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165.000,00  динара.  Умањују се више планирана средства за износ од 65.000,00 динара и 
преусмеравају нa економске класификације за чијим увећањем постоји потреба. 

 

Позиција 176/0, економска класификација 463000-Трансфери осталим нивоима власти (512000- 

Машине и опрема) износ од 620.000,00 динара мења се и гласи 822.000,00 динара. Увећавају се  
средства  за износ од  202.000,00 динара  за административну опрему, због недовољно планираних 

средстава за куповину намештаја за учионице. 

 
2003 Програм 10 – Средње образовање 

Пројекат 2003-0020: - Превоз ученика Средњих школа 

Функционална класификација 920 – Средње образовање 
 

Позиција 177/0, економска класификација 463000-Трансфери осталим нивоима власти (472000- 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета ) износ од 14.000.000,00 динара мења се и гласи 

6.500.000,00  динара.  Планирана средства се смањују за износ од 7.500.000,00 динара због 
ванредног стања изазваног корона вирусом јер ученици нису долазили у школу већ су похађали 

наставу online од куће. 

 
Пројекат: 2003-0023 Адаптација, санација и инвестиционо одржавање објекта Средње школе „17. 

септембар“, Лајковац 

Функција: 920-Средње образовање 
Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је укупно 

планиран износ средстава на позицији 179/0, економска класификација 424000- Специјализоване 

услуге од 250.000,00 динара промењен и гласи 628.000,00 динара и то по изворима финансирања: 

-  додат је извор 01- Општи приходи и примања буџета и износ од 378.000,00 динара. На 
основу Одлука о прерасподели по члану 61. Закона о буџетском систему додата су средства за 

ангажовања координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова због недовољно 

планираних средстава и додатна средства за исту намену услед продужетка рока за извођење 
радова, по члану 4. став 1. тачка 9) Уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање 

јавним улагањима и Општине Лајковац у реализацији пројекта „Обнове и унапређења објекта 

Средње школе „17. септембар“ Лајковац“ (заводни број код Канцеларије: 351-01-119/2019-01 и 

заводни брoj код Општине: 410-530/19-I од 26.09.2019. године) и Анекса Уговора бр. 351-01-
119/2019-01 и 410-91/20-I од 04.02.2020. године и Уредби о безбедности и здрављу на раду на 

привременим или покретним градилиштима („Сл. гласник РС“, бр. 14/09, 95/10 и 98/18).  

-  извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 250.000,00 динара 
остаје непромењен. 

Износ средстава на позицији 179/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге од 

628.000,00 динара ребалансом се не мења али долази до измене у структури извора финансирања:  
- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 378.000,00 динара мења се и гласи 

234.000,00 динара. Од средстава планираних за ангажовања координатора за безбедност и здравље 

на раду у фази извођења радова, износ од 144.000,00 динара преусмерава се на извор 13- 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  
- извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 250.000,00 динара 

мења се и гласи 394.000,00 динара. Увећавају се планирана средства за износ преусмеран са извора 

01- Општи приходи и примања буџета. 
 

Пројекат: 2003-0026 Стипендије 

Функција: 950-Образовање које није дефинисано нивоом  
Позиција 181/0, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, износ 

од 10.780.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета остаје непромењен али 

долази до измене у структури расхода. Умањују се средства планирана за исплату студентских 
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стипендија за износ од 90.000,00 динара, и за исти износ увећавају средства планирана за исплату 
ученичких стипендија 

 

Додаје се пројекат : 

Програм 10 – Средње образовање 
Пројекат 2003-0027: - „Наша школа боље место за све“ 

Функционална класификација 920 – Средње образовање 

 
Укупна вредност  пројекта 700.000,00 динара Уговору број: 321 (број Средње школе „17. 

септембар“, Лајковац) и 019-0100023-5/2020-20 (број Министарства просвете науке и технолошког 

развоја) од 24.07.2020. године за финансирање пројекта „Наша школа боље место за све“ 
закљученог између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и СШ „17.септембар“, 

Лајковац. Министарство просвете, науке и технолошког развоја учествује у реализацији пројекта 

„ЕУ подршка Србији у управљању миграцијама- Грант Уговор ТФ МАДАД/2017/Т04.86- 

„Наставак подршке за повећање и за унпређење капацитета за управљање мигрантском кризом у 
РС-МАДАД 2“, кроз доделу малих грантова установама образовања и васпитања и то: 

 

Позиција 180/1, економска класификација 463000-Трансфери осталим нивоима власти (423000- 
Услуге по уговору) се увећавају за износ од 192.000,00 динара тако да се износ који је био пре 

ребаланса био 0,00 динара  мења  и гласи  192.000,00  динара (Извор 06- Донација од 

Међународних организација).  Планирају се средства за услуге превођења, услуге образовања и 
усавршавања запослених, стручне и остале опште услуге. 

 

Позиција 180/1, економска класификација 463000-Трансфери осталим нивоима власти (426000- 

Материјал) се увећавају за износ од 227.000,00 динара тако да се износ од 0,00 динара  мења  и 
гласи  227.000,00  динара (Извор 06- Донација од Међународних организација). Планирају се 

средства за административни материјал, материјал за образовање и материјал за посебне намене. 

 
Позиција 180/1, економска класификација 463000-Трансфери осталим нивоима власти (472000- 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета) се увећавају за износ од 50.000,00 динара тако да се 

износ који је пре ребаланса био 0,00 динара  мења  и гласи  50.000,00  динара. (Извор 06- Донација 

од Међународних организација)  Планирају се средства за ужине ученика миграната. 
 

Позиција 180/1, економска класификација 463000-Трансфери осталим нивоима власти (512000 – 

Машине и опрема) се увећава  за износ од 231.000,00 динара тако да се износ који је био пре 
ребаланса био 0,00 динара  мења  и гласи  231.000,00  динара  (Извор 06- Донација од 

Међународних организација)  Планирају се средства за куповину 7 (седам) лаптопова за ученике 

мигранте. 
 

0901 ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

 

Програмска активност: 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи  
Функција: 070-Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту  

Износ средстава на позицији 31/0, економска класификација 463000-Трансфери осталим нивоима 

власти од 5.500.000,00 динара остаје непромењен али долази до измене у структури извора 
финансирања:  

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 5.500.000,00 динара мења се и гласи 

4.000.000,00 динара. Од средстава планираних за за пружање помоћи социјално угроженом 
становништву, износ од 1.500.000,00 динара преусмерава се на извор 13- Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
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- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и износ од 
1.500.000,00 динара, за средства преусмерана са извора 01- Општи приходи и примања буџета. 

Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је укупно 

планиран износ средстава на позицији 32/0, економска класификација 472000-Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета од 1.200.000,00 динара промењен и гласи 3.894.203,06 динара, извор 
01- Општи приходи и примања буџета. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске 

резерве по члану 69. Закона о буџетском систему и Одлука о преносу апропријације у текућу 

буџетску резерву и употреби средстава текуће буџетске резерве, на основу члана 61. став 12. и 13. 
и члана 69. Закона о буџетском систему, додата су средства за плаћање трошкова по рачунима ЈП 

„Градска чистоћа“ Лајковац за интервентно снабдевање водом за пиће на основу Закључака 

Општинског већа општине Лајковац, а због повећаних потреба током ванредног стања, у складу са 
Закључцима Штаба за ванредне ситуације општине Лајковац бр. 217/125 и 217/126 од 23.04.2020. 

године. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве по члану 69. Закона о 

буџетском систему додата су средства за плаћање интервентног снабдевања водом и 

субвенционисане цене комуналних услуга, због недовољно планираних средстава и кашњења у 
усвајању ребаланса. 

Износ средстава на позицији 32/0, економска класификација 472000-Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета од 3.894.203,06 динара ребалансом се мења и гласи 5.894.203,06 динара и то по изворима 
финансирања:  

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 3.894.203,06 динара остаје 

непромењен. 
-  додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и износ од 

2.000.000,00 динара. Планирана су недостајућа средства за интервентну доставу воде и 

субвенционисање цена комуналних услуга.  

 
Заједнички центар за социјални рад „Солидарност“ 

          за општине Љиг, Лајковац и Мионица 

Заједнички центар за социјални рад „Солидарност“ 
          за општине Љиг, Лајковац и Мионица 

Програмска активност: 0901-0003 Дневне услуге у заједници 

Функција: 070-Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 

Укупно планиран износ средстава на позицији 33/0, економска класификација 481000-Дотације 
невладиним организацијама од 500.000,00 динара за подршку програмима удружења (невладиних 

организација и других удружења) остаје непромењен с тим да се врши измена извора финансирања 

тако да ће се уместо из извора 01- Општи приходи и примања буџета финансирати из извора 13- 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. 

 

Програмска активност: 0901-0006 Подршка деци и породици са децом       
Функција: 040-Породица и деца 

Укупно планиран износ средстава на позицији 29/0, економска класификација 472000- Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета од 16.600.000,00 динара мења се и гласи 16.500.000,00 динара и то по 

изворима финансирања:  
-  извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 15.500.000,00 динара мења се и гласи 

12.200.000,00 динара. Планирају се додатна средства у износу од 1.000.000,00 динара за исплату 

једнократних новчаних давања породиљама за свако рођено дете и од укупно планираних 
средстава износ од 1.900.000,00 динара преусмерава се на извор 13- Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година. Од 2.500.000,00 динара планираних на име регресирања трошкова целодневног 

боравка, исхране, неге и превентивне заштите деце у Предшколској установи „Лептирић“, Лајковац 
износ од 1.400.000,00 динара преусмерава се на извор 13- Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година. Умањују се за износ од 1.100.000,00 динара средства планирана за услугу лични 
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пратилац детета док се преостали износ од 1.000.000,00 динара преусмерава на финансирање из 
извора 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година.  

-  додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и износ од 

4.300.000,00 динара. Планирају се средства преусмерена са извора 01- Општи приходи и примања 

буџета. 
 

Програмска активност: 0901-0007 Подршка рађању и родитељству                              

Функција: 040-Породица и деца 
Укупно планиран износ средстава на позицији 30/0, економска класификација 472000- Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета од 4.000.000,00 динара остаје непромењен али долази до измена у 

структури и то: 
-  извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 4.000.000,00 динара мења се и гласи 

2.400.000,00 динара. За износ од 1.600.000,00 динара врши се измена извора финансирања тако да 

ће се уместо из извора 01- Општи приходи и примања буџета финансирати из извора 13- 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. 
- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и износ од 

1.600.000,00 динара, преусмерен са извора 01- Општи приходи и примања буџета за финансирање 

трошкова вантелесне оплодње. 
 

Пројекат: 0901-0022 Једнократна помоћ пензионерима  

Функција: 020-Старост  
Укупно планиран износ средстава на позицији 28/0, економска класификација 463000-Трансфери 

осталим нивоима власти од 11.000.000,00 динара мења се и гласи 10.000.000,00 динара и то по 

изворима финансирања:  

-  извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 11.000.000,00 динара мења се и гласи 
7.500.000,00 динара. Смањују се планирана средства за 1.000.000,00 динара за исплату једнократне 

помоћи пензионерима због мањег броја захтева корисника који имају право на ову врсту помоћи. 

За преостали износ врши се промена између извора финансирања тако да се износ од 2.500.000,00 
динара уместо из извора 01- Општи приходи и примања буџета финансира из извора 13- 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година.  

-  додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и износ од 

2.500.000,00 динара. Планирају се средства преусмерена са извора 01- Општи приходи и примања 
буџета. 

 

Пројекат: 0901-0028 Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског 
материјала Уговор о ГРАНТУ                

Функција:  070-Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 

Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је укупно 
планиран износ средстава на позицији 35/0, економска класификација 472000- Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета од 1.080.000,00 динара промењен и гласи 4.161.438,00 динара, извор 

06- Донације од међународних организација. На основу Одлуке о увећању прихода и апропријације 

по члану 61. Закона о буџетском систему на ову позицију расподељен је износ од 3.081.438,00 
динара за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала по 

Уговору o гранту између Комесaријата за избеглице и миграције Републике Србијe, Јединице за 

управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд  и  Општине Лајковац, број 9-9/1731 од 
18.12.2017. године (наш број 410-502/I-2017 од 05.12.2017. године). 

 

Пројекат: 0901-0032 Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима 
Функција: 010- Болест и инвалидност 
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Укупно планиран износ средстава на позицији 26/0, економска класификација 463000-Трансфери 
осталим нивоима власти од 2.600.000,00 динара мења се и гласи 2.717.775,24 динара и то по 

изворима финансирања:  

-  извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 2.600.000,00 динара мења се и гласи 

2.567.775,24 динара.  
-  додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и износ од 150.000,00 

динара. Увећава се планирани износ средстава за финансирање рада геронто домаћица по Уговору 

о реализацији пројекта „Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима“ са Заједничким 
центром за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица од октобра 2020. 

године за повећане расходе за зараде услед повећања минималне цене рада. 

 
Између Одлуке и ребаланса додат је : 

Пројекат: 0901-0046 Додела ваучера пензионерима и незапосленим лицима са територије општине 

Лајковац на име помоћи за превазилажење последица пандемије изазване вирусом COVID 19 

Функција: 070-Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 
Додата је позиција 46/1, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 142.800,00 

динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На основу Одлукe о преносу апропријације у 

текућу буџетску резерву и употреби средстава текуће буџетске резерве, на основу члана 61. став 
12. и 13. и члана 69. Закона о буџетском систему, додата су средства за штампање ваучера. 

Додата је позиција 46/2, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета, износ од 6.375.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На основу 
Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве по члану 69. Закона о буџетском систему и 

Одлукe о преносу апропријације у текућу буџетску резерву и употреби средстава текуће буџетске 

резерве, на основу члана 61. став 12. и 13. и члана 69. Закона о буџетском систему, додата су 

средства за доделу ваучера у вредности од 2.500,00 динара пензионерима са пензијама нижим од 
30.000,00 динара према подацима фонда ПИО и незапосленим лицима са територије општине 

Лајковац према подацима НСЗ за куповину робе широке потрошње у малопродајним објектима са 

седиштем на територији општине Лајковац на име помоћи за превазилажење последица пандемије 
изазване вирусом COVID 19, а на основу Закључка Штаба за ванредне ситуације општине Лајковац 

бр. 217/236 од 29.04.2020. године и Закључка Општинског већа општине Лајковац бр. 217-236/20-

III од 29.04.2020. године. 

Износ средстава на позицији 46/2, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета, износ од 6.375.000,00 динара ребалансом се мења и гласи 6.025.318,79 динара, 

извор 01- Општи приходи и примања буџета. Умањују се планирана средства за износ од 

349.681,21 динара што представља остатак након реализације пројекта. 
 

Додаје се: 

Пројекат: 0901-0047 Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања 
избеглица кроз набавку грађевинског материјала  

Функција: 070-Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 

Додаје се позиција 46/3, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

и износ од 2.750.000,00 динара распоређен по изворима: 
- извор 07- Трансфери од других нивоа власти, износ од 2.475.000,00 динара и 

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 275.000,00 динара 

Планирана су средства у износу од 2.750.000,00 динара, на основу Уговорa о сарадњи на 
реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз 

набавку грађевинског материјала између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије 

и Општине Лајковац број 9-9/464 од 17.03.2020. године (наш број 410-339/III-2019 од 12.08.2019. 
године). Износ од 2.475.000,00 динара односи се на средства која је Комесаријат доделио Општини 

и уплатио по овом уговору, док се износ од 275.000,00 динара односи на учешће Општине Лајковац 

у реализацији предвиђене помоћи у износу од 10% од износа средстава који је потребан за 
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реализацију активности. Средства су планирана као помоћ за две породице интерно расељених 
лица. Средства су намењена за набавку пакета грађевинског материјала.  

 

ПРОГРАМ 12.  ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 
Пројекат 1801-0021 Унапређење квалитета здравствене заштите становништва на територији 

Општине Лајковац за 2020. годину 

Функционална класификација 760 – Здравство некласификовано на другом месту 
Позиција 154/0, износ од 12.000.000,00 динара мења се и гласи 12.200.000,00 динара (Извор 01-

Општи приходи и примања буџета) 

-Позиција 154/0, економска класификација 464000-Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, трошкови горива (426000-Материјал) износ од 200.000,00 динара мења се и гласи 0,00 

динара, умањују се средства у износу од 200.000,00 динара (Извор 01-Општи приходи и примања 

буџета) 

-Позиција 154/0, економска класификација 464000-Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, „Остале медицинске услуге читање пап-а теста“ мења се назив  у „Остале медицинске 

услуге читање Пап-а теста и читање ртг снимака“, (424000-Специјализоване услуге), а износ од  

300.000,00 динара  мења се и гласи  400.000,00 динара тј.увећава се износ за 100.000,00 динара 
(Извор 01-Општи приходи и примања буџета) 

-Позиција 154/0, економска класификација 464000-Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања (424000-Специјализоване услуге) износ од 500.000,00 динара мења се и гласи 
400.000,00 динара тј. умањују се средства за одржавање пакс система, закуп и техничка подршка за 

c-loud телерадиологију између ДЗ Лајковац и радиолога у Београду, техничка онлине подршка 24/7 

током трајања уговора у износу од 100.000,00 динара (Извор 01-Општи приходи и примања буџета) 

-Позиција 154/0, економска класификација 464000-Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања (425000-Текуће поправке и одржавање)- додаје се ставка : Поправка крова у амбуланти 

Јабучје у износу од 200.000,00 динара (Извор 01-Општи приходи и примања буџета) 

-Позиција 154/0, економска класификација 464000-Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања (425000-Текуће поправке и одржавање)- додаје се ставка : Молерски радови у 

амбуланти Јабучје у износу од 200.000,00 динара (425000-Текуће поправке и одржавање) -Извор 

01-Општи приходи и примања буџета 

 
1201 ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

 

Програмска активност: 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва           
Функција:  820-Услуге културе  

Укупно планиран износ средстава на позицији 161/0, економска класификација 481000-Дотације 

невладиним организацијама од 500.000,00 динара за суфинансирање пројеката у култури остаје 
непромењен с тим да се врши измена извора финансирања тако да ће се уместо из извора 01- 

Општи приходи и примања буџета финансирати из извора 13- Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година. 

 
Програмска активност: 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања кулурно–

историјског наслеђа          

Функција: 820-Услуге културе  
Укупно планиран износ средстава на позицији 162/0, економска класификација 481000-Дотације 

невладиним организацијама од 4.000.000,00 динара за финансирање и суфинансирање пројеката за 

изградњу, одржавање и обнову верских објеката остаје непромењен с тим да се врши измена 
извора финансирања тако да ће се уместо из извора 01- Општи приходи и примања буџета 

финансирати из извора 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. 

 



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

Програмска активност: 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног 
информисања 

Функција: 830-Услуге емитовања и штампања  

Позиција 166/0, економска класификација 454000- Субвенције приватним предузећима, износ од 

7.400.000,00 динара мења се и гласи 6.720.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања 
буџета. Умањују се планирана средства за суфинансирање пројеката у области јавног 

информисања (за пројекте производње медијских садржаја) на основу спроведених јавних 

конкурса у складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне 
заједнице за 2020. годину због привремене обуставе реализације пројеката у априлу за време 

трајања ванредног стања. 

 
 

Пројекат: 1201-0023 Завршни радови на конацима Брена Михаиловић и Радић са партерним 

уређењем 

Функционална класификација: 820-Услуге културе 
Позиција 163/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 200.000,00 динара 

мења се и гласи 0,00 динара, извор 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица. 

Умањују се средства за прикључак конака на дистрибутивну електроенергетску мрежу.  
Позиција 164/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 680.000,00 

динара мења се гласи 0,00 динара, извор 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица. 

Умањују се средства за конзерваторски надзор над извођењем радова на конаку Радић и завршетку 
радова на изградњи и санацији конака Брена Михаиловић. 

Позиција 165/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од 

13.617.772,87 динара мења се и гласи 700.000,00 динара, извор 08- Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица. Планирана средства се умањују за износ од 12.917.772,87 динара за 
завршетак радова на изградњи и санацији Конака Брене Михаиловић, прикључак на водоводну и 

канализациону мрежу, извођење радова на партерном уређењу и стручни надзор над извођењем 

радова на партерном уређењу. 
Укупна средства за овај пројекат у износу од 14.497.772,87 динара умањују се за 13.797.772,87 

динара због измена динамике извршења услед ванредног стања проглашеног због епидемије 

изазване вирусом COVID 19. Остају планирана средства за израду техничке документације за 

завршетак конака Брена Михаиловић и партерно уређење око конака по Анексу III Споразума о 
финансирању пресељења споменика културе који се налазе у зони утицаја рударских радова 

(Споразум бр. 2-01-4-624 од 31.01.2014. године и бр. 410-26/I-014 од 29.01.2014. године) број 1203-

23765/1-19 од 16.01.2019. године (наш број 410-19/I-19 од 15.01.2019. године), а у складу са Првим 
изменама Плана јавних инвестиција општине Лајковац у периоду 2020-2022 и Другим изменама и 

допунма Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину. 

 
1301 ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  

 

Пројекат: 1301-0032 Изградња затвореног базена  

Функција: 810-Услуге рекреације и спорта  
Додаје се позиција 156/1, економска класификација 424000- Специјализоване услуге и износ од 

378.400,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. Планирана су 

средства за садњу и касније третирање садница дрвећа и ниског растиња за пејзажно уређење 
простора око базена, у складу са Првим изменама Плана јавних инвестиција општине Лајковац у 

периоду 2020-2022, Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне 

заједнице за 2020. годину и Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског 
земљишта општине Лајковац за 2020. годину. 
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Укупно планиран износ средстава на позицији 157/0, економска класификација 511000- Зграде и 
грађевински објекти од 96.752.821,60 мења се и гласи 86.799.056,19 динара и то по изворима 

финансирања:  

-  извор 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица, износ од 38.710.030,79 

динара мења се и гласи 38.647.919,82 динара. Умањују се планирана средства за 62.110,97 динара 
по основу уштеда након завршетка радова на изградњи трафостанице, који се  финансирају на 

основу Уговора о финансирању завршетка изградње комплекса спортског центра - затвореног 

базена у Лајковцу, закљученог између ЈП „Електропривреда Србије“, Београд - Огранак РБ 
Колубара, Лазаревац број Е 04.02-43613/176-18 од 30.04.2018. године (наш број 410-251/I-18 од 

03.05.2018. године), као и накнадно закључених анекса овог Уговора - Анекс I број 12.03-292325/2-

19 од 13.06.2019. године (наш број 410-301/I-19 од 11.06.2019. године), Анекс II број 04.02-
19783/57-20 од 06.02.2020. године (наш број 410-99/20-I од 06.02.2020. године) и Анекс III број 

04.02-19783/195-20 од 21.07.2020. године (наш број 410-288/20-I од 21.07.2020. године). 

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 54.962.122,01 динара 

мења се и гласи 45.070.467,57 динара. Умањују се планирана средства за износ од 9.891.654,44 
динара по основу уштеда након завршетка радова на изградњи затвореног базена и радова на 

партерном уређењу око базена са услугом стручног надзора на тим радовима, у складу са Првим 

изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину и 
Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 

2020. годину. 

- извор 15- Неутрошена средства донација из ранијих година, износ од 3.080.668,80 динара 
остаје непромењен. 

Додаје се позиција 157/1, економска класификација 512000- Машине и опрема и износ од 

500.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. Планирана су 

средства за набавку и уградњу мобилијара испред базена, у складу са Првим изменама Плана 
јавних инвестиција општине Лајковац у периоду 2020-2022, Првим изменама и допунама Програма 

за унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину и Другим изменама и допунама 

Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину. 
Додаје се позиција 157/2, економска класификација 514000- Култивисана имовина и износ од 

921.600,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. Планирана су 

средства за набавку садног материјала и анкера за пејзажно уређење простора око базена, у складу 

са Првим изменама Плана јавних инвестиција општине Лајковац у периоду 2020-2022, Првим 
изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину и 

Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 

2020. годину. 
 

0602 ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 
Програмска активност: 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

Функција: 130 - Oпште услуге   

- Позиција 48/0, економска класификација 411000- Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде), износ од 55.519.585,00 динара мења се и гласи 57.091.585,00 динара (извор 01- Општи 
приходи и примања буџета) због мање планираних средстава 

- Позиција 49/0, економска класификација 412000- Социјални доприноси на терет 

послодавца, износ од 9.244.010,00 динара мења се и гласи 9.506.010,00 динара (извор 01- Општи 
приходи и примања буџета) због мање планираних средстава 

-  Позиција 50/0, економска класификација 413000- Накнаде у натури, износ од 1.000.000,00 

динара мења се и гласи 950.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) због више 
планираних средстава. 

-  Позиција 51/0, економска класификација 414000- Социјална давања запосленима, износ од  

4.475.000,00 динара мења се и гласи 3.980.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања 
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буџета) због више планираних средстава. Износ од 412.352,59  динара на извору 03- остаје 
непромењен. 

-  Позиција 52/0, економска класификација 415000- Накнаде трошкова за запослене, износ од  

2.004.000,00 динара мења се и гласи 1.854.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања 

буџета) због више планираних средстава. 
-  Позиција 54/0, економска класификација 421000- Стални трошкови износ од 6.978.443,00 

динара мења се и гласи 7.278.443,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) због 

мање планираних средстава. 
-  Позиција 56/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 17.619.092,00 

динара мења се и гласи 17.013.092,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета) због 

више планираних средстава и износ од 0,00 динара мења се и гласи 1.300.000,00 динара ( извор 13- 
нераспоређени вишак прихода из претходних година) 

-  Позиција 57/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 

350.000,00 динара мења се и гласи 150.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) 

због више планираних средстава. 
-  Позиција 58/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање, износ од 

2.562.950,00 динара мења се и гласи 2.312.950,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања 

буџета) због више планираних средстава. Такође износ од 900.000,00 динара мења се и гласи 
1.400.000,00 динара ( извор 13- нераспоређени вишак прихода из претходних година) 

- Позиција 59/0, економска класификација 426000- Материјал, износ од 7.909.408,00 динара 

мења се и гласи 6.111.408,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) због више 
планираних средстава 

- Позиција 62/0, економска класификација 465000- Остале дотације и трансфери, износ од 

520.000,00 динара мења се и гласи 320.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) 

због више планираних средстава.   
- Позиција 64/0, економска класификација 482000- Порези, обавезне таксе, казне, пенали и 

камате, износ од 2.295.000,00 динара мења се и гласи 149.444,01 динара (извор 01- Општи приходи 

и примања буџета) и износ од 0,00 динара мења се и гласи 2.145.555,99 динара (извор 13- 
нераспоређени вишак прихода  из претходних година) . Поред већ утврђених намена на овој 

економској класификацији планирана су средства и за новчане казне, пенале и камате (казне за 

паркирање за службена возила, и др.). 

- Позиција 65/0, економска класификација 485000- Новчане казне и пенали по решењу 
судова, износ од 500.000,00 динара остаје непромењен (извор 01- Општи приходи и примања 

буџета) , а износ од 0,00 динара мења се и гласи 3.000.000,00 динара  ( извор 13- Нераспоређени 

вишак прихода из ранијих година ). Додају се недостајућа средства за трошкове судских поступака 
за које се очекује да ће бити окончани до краја године према извештајима ЗЈП о току поступака. 

- Позиција 66/0, економска класификација 485000- Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа, износ од 2.000.000,00 динара мења се и гласи 50.430.183,14 
динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) а износ од 0,00 динара мења се и гласи 

30.626.752,32 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година ). 

- Позиција 67/0, економска класификација 512000- Машине и опрема, износ од 1.080.000,00 

динара  (извор 01- Општи приходи и примања буџета) остаје непромењен, а износ од 0,00 динара 
мења се и гласи 50.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година ). 

- Позиција 68/0, економска класификација 515000- Нематеријална имовина, износ од 

600.000,00 динара мења се и гласи 0,00 динара  (извор 01- Општи приходи и примања буџета), а 
износ од 0,00 динара мења се и гласи 1.100.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година ). 

 
Програмска активност: 0602-0003 Сервисирање јавног дуга  

Функција: 170-Трансакције јавног дуга 
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Износ средстава на позицији 71/0,  економска класификација 441000- Отплата домаћих камата, 
износ од 8.500.000,00 динара мења се и гласи 8.400.000,00 динара и то по изворима финансирања:  

-  извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 8.500.000,00 динара мења се и гласи 

6.295.273,24 динара. Умањују се планирана средства за отплату камате по кредиту за финансирање 

изградње затвореног базена за износ од 2.204.726,76 динара по Првим изменама и допунама 
Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину од чега за износ од 

100.000,00 динара због више планираних средстава, док се средства у износу од 2.104.726,76 

динара за исте намене планирају из класичног оквира при чему се из извора 01- Општи приходи и 
примања буџета преусмеравају на извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. 

-  додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и износ од 

2.104.726,76 динара. Средства су преусмерена са извора 01- Општи приходи и примања буџета.  
Износ средстава на позицији 72/0,  економска класификација 444000- Пратећи трошкови 

задуживања, износ од 500.000,00 динара мења се и гласи 50.000,00 динара и то по изворима 

финансирања:  

-  извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 500.000,00 динара мења се и гласи 
0,00 динара. Умањују се планирана средства за отплату курсних разлика по кредиту за 

финансирање изградње затвореног базена за износ од 500.000,00 динара по Првим изменама и 

допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину од чега за 
износ од 450.000,00 динара због више планираних средстава, док се средства у износу од 50.000,00 

динара за исте намене планирају из класичног оквира при чему се из извора 01- Општи приходи и 

примања буџета преусмеравају на извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. 
-  додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и износ од 50.000,00 

динара. Средства су преусмерена са извора 01- Општи приходи и примања буџета.  

Износ средстава на позицији 73/0, економска класификација 611000- Oтплата главнице домаћим 

кредиторима, износ од 25.000.000,00 динара мења се и гласи 24.800.000,00 динара и то по изворима 
финансирања:  

-  извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 25.000.000,00 динара мења се и гласи 

19.363.989,83 динара. Умањују се планирана средства за отплату главнице по кредиту за 
финансирање изградње затвореног базена за износ од 5.636.010,17 динара по Првим изменама и 

допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину од чега за 

износ од 200.000,00 динара због више планираних средстава, док се средства у износу од 

5.436.010,17 динара за исте намене планирају из класичног оквира при чему се из извора 01- 
Општи приходи и примања буџета преусмеравају на извор 13- Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година. 

-  додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и износ од 
5.436.010,17 динара. Средства су преусмерена са извора 01- Општи приходи и примања буџета.  

  

Програмска активност: 0602-0009 Текућа буџетска резерва             
Функција: 160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је укупно 

планиран износ средстава на позицији 69/0, економска класификација 499000- Средства резерве од 

19.989.932,00 динара промењен и гласи 41.479,51 динара, извор 01- Општи приходи и примања 
буџета. Средства текуће буџетске резерве коришћена су за непланиране сврхе за које нису утврђене 

апропријације и за сврхе за које апропријације нису биле довољне.  

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар 
буџета, Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти, доноси одлуку да се износ 

апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се 

користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства 
у довољном обиму. Према достављеном Обавештењу Министарства финансија РС број: 021-01-

00075/2020-03 од 18. марта 2020. године, у вези мера Владе Републике Србије које су донете у 

циљу спречавања појаве ширења и сузбијања заразне болести COVID-19, а у циљу стављања у 
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функцију свих расположивих ресурса, укључујући и финансијска средства, неопходно је било 
размотрити који се расходи и издаци из буџета  неће извршавати у наредном периоду (расходи 

везани за превоз ученика, расходи везани за накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада у 

складу са Законом о раду и општим актима и др. расходи), те да се сходно наведеном изврши 

распоред средстава у односу на обавезе чије измирење је приоритетно. На основу Одлука о 
преносу апропријације у текућу буџетску резерву и употреби средстава текуће буџетске резерве, на 

основу члана 61. став 12. и 13. и члана 69. Закона о буџетском систему, у текућу буџетску резерву 

пренето је 4.146.382,75 динара. Ради се о средствима планираним за трошкове превоза ученика 
ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац и ОШ „Димитрије Туцовић“, Јабучје и накнада за превоз на посао 

запослених ОШ „Миле Дубљевић“, Лајковац која објективно неће бити утрошена до краја 2020. 

године. 
Износ средстава на позицији 69/0, економска класификација 499000- Средства резерве од 41.479,51 

динара ребалансом се мења и гласи 2.172.361,96 динара, извор 01- Општи приходи и примања 

буџета. 

 
Програмска активност: 0602-0010 Стална буџетска резерва             

Функција: 160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је укупно 
планиран износ средстава на позицији 70/0, економска класификација 499000- Средства резерве од 

1.000.000,00 динара промењен и гласи 948.640,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања 

буџета. На основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве по члану 70. Закона о 
буџетском систему, из средстава сталне буџетске резерве одобрена су средства у износу од 

51.360,00 динара за плаћање превоза земље и шута са утоваром и набавке, превоза и уградње 

дробљеног камена у току ванредне ситуације проглашене Одлуком о проглашењу ванредне 

ситуације број 217-258/I-20 од 23.06.2020. године. Преостали износ од 948.640,00 динара 
ребалансом се не мења.  

  

Програмска активност: 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама 
Функција: 220-Цивилна одбрана       

Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода и додата је позиција 

73/1, економска класификација 423000- Услуге по уговору и износ од 1.176.944,00 динара, извор 

01- Општи приходи и примања буџета. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске 
резерве по члану 69. Закона о буџетском систему и Одлука о преносу апропријације у текућу 

буџетску резерву и употреби средстава текуће буџетске резерве, на основу члана 61. став 12. и 13. 

и члана 69. Закона о буџетском систему, додата су средства за плаћање емитовања саопштења 
Штаба за ванредне ситуације на основу Закључака Штаба за ванредне ситуације број 217/41 од 

16.03.2020. године и бр. 217/68 од 07.04.2020. године и плаћање флајера за информисање јавности 

на основу Закључка Штаба за ванредне ситуације број 217/44, а у складу са Законом о заштити 
становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Србије“, бр. 15/2016 и 68/2020), 

Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 87/2018) и Одлуком о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', бр. 8/2019). 
Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода и додата је позиција 

позиција 74/1, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање и износ од 51.360,00 

динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На основу Решења о употреби средстава 
сталне буџетске резерве по члану 70. Закона о буџетском систему, додата су средства за плаћање 

превоза земље и шута са утоваром и набавке, превоза и уградње дробљеног камена у току ванредне 

ситуације проглашене Одлуком о проглашењу ванредне ситуације број 217-258/I-20 од 23.06.2020. 
године. Средства су расподељена на основу члана 31. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама, члана 14. Одлуке о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији општине Лајковац, Одлуке о одређивању субјеката од значаја за заштиту и 
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спасавање у општини Лајковац број 06-67/19-III од 14.06.2019. године и Наредбе Штаба за 
ванредне ситуације општине Лајковац број 217/260-I-20 од 24.06.2020. године. 

Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је износ 

средстава на позицији 75/0, економска класификација 426000- Материјал од 200.000,00 динара 

промењен и гласи 556.830,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На основу 
Одлука о прерасподели по члану 61. Закона о буџетском систему, Решења о употреби средстава 

текуће буџетске резерве по члану 69. Закона о буџетском систему и Одлука о преносу 

апропријације у текућу буџетску резерву и употреби средстава текуће буџетске резерве, на основу 
члана 61. став 12. и 13. и члана 69. Закона о буџетском систему, додата су средства у износу од 

356.830,00 динара за набавку заштитних рукавица и средстава за дезинфекцију на основу Закључка 

Штаба за ванредне ситуације број 217/12 од 16.03.2020. године и за набавку заштитних маски на 
основу Закључка Штаба за ванредне ситуације број 217/123 од 23.04.2020. године, а све због 

ванредног стања изазваног вирусом COVID-19, у складу са Законом о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 

87/2018) и Одлуком о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине 
Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', бр. 8/2019). 

Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода и додата је позиција 

75/1, економска класификација 464000- Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 
и износ од 300.000,00 динара, извор 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица. На 

основу Одлуке о увећању прихода и апропријације по члану 5. став 6. Закона о буџетском систему, 

додата су средства од донација за борбу против COVID-19 која се усмеравају Дому здравља за 
медицинску опрему и материјал на основу Закључaка Штаба за ванредне ситуације општине 

Лајковац бр. 217/62 од 01.04.2020. године и бр. 217/219/20-I од 29.04.2020.  

Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода и додата је позиција 

75/2, економска класификација 451000- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама и износ од 620.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На 

основу Одлука о преносу апропријације у текућу буџетску резерву и употреби средстава текуће 

буџетске резерве, на основу члана 61. став 12. и 13. и члана 69. Закона о буџетском систему, додата 
су средства за текуће субвенције ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац за отклањање кварова и стављање 

у функцију бунара у засеоку Дубрава-насељено место Јабучје и бунара у засеоку Костевац-

насељено место Врачевић на основу Закључка Штаба за ванредне ситуације општине Лајковац 

број 217/166/20-I од 27.04.2020. године, а у складу са Законом о заштити становништва од заразних 
болести („Службени гласник Републике Србије“, бр. 15/2016 и 68/2020), Законом о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 87/2018) и Одлуком о организацији и функционисању цивилне заштите на територији 
општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', бр. 8/2019). 

 

Између Одлуке и ребаланса додат је : 
Пројекат: 0602-0021 Избори 2020 

Функција: 160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту  

Додата је позиција 70/1, економска класификација 416000- Награде запосленима и остали посебни 

расходи и износ од 1.259.371,07 динара распоређен по изворима: 
- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 1.110.000,00 динара. На основу 

Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве по члану 69. Закона о буџетском систему 

додата су средства за плаћање накнада за рад члановима Општинске изборне комисије у сталном и 
проширеном саставу, а у складу са чланом 57. Закона о локалним изборима. 

- извор 07- Трансфери од других нивоа власти, износ од 149.371,07 динара. На основу 

Одлуке о увећању прихода и апропријације по члану 5. став 6. Закона о буџетском систему, додата 
су средства уплаћена од стране Републичке изборне комисије за исплату накнада за рад 

координатору радног тела, члановима радног тела, запосленима у Општинској управи ангажованим 

на спровођењу избора и члановима бирачких одбора у сталном и проширеном саставу, на основу 
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Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21. јун 
2020. године  („Службени гласник РС“ број 70/2020) и Одлуке о накнадама, материјалним и другим 

трошковима за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине. 

Додата је позиција 70/2, економска класификација 421000- Стални трошкови и износ од 157.375,20 

динара распоређен по изворима: 
- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 63.747,00 динара. На основу Решења 

о употреби средстава текуће буџетске резерве по члану 69. Закона о буџетском систему додата су 

средства за трошкове доставе обавештења бирачима о дану и времену одржавања локалних избора, 
а у складу са чланом 57. Закона о локалним изборима. 

- извор 07- Трансфери од других нивоа власти, износ од 93.628,20 динара. На основу Одлуке 

о увећању прихода и апропријације по члану 5. став 6. Закона о буџетском систему, додата су 
средства уплаћена од стране Републичке изборне комисије за исплату накнада за закуп просторија 

у приватној својини које су одређене за бирачка места и за трошкове доставе обавештења бирачима 

о дану и времену одржавања избора, на основу Упутства за спровођење избора за народне 

посланике Народне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године  („Службени гласник РС“ број 
70/2020) и Одлуке о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за 

народне посланике Народне скупштине. 

Додата је позиција 70/3, економска класификација 423000- Услуге по уговору и износ од 
3.043.066,41 динара распоређен по изворима: 

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 2.015.000,00 динара. На основу 

Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве по члану 69. Закона о буџетском систему 
додата су средства за плаћање накнада за рад члановима Општинске изборне комисије у сталном и 

проширеном саставу и за штампање гласачких листића, на основу члана 57. Закона о локалним 

изборима. 

- извор 07- Трансфери од других нивоа власти, износ од 1.027.466,41 динара. На основу 
Одлуке о увећању прихода и апропријације по члану 5. став 6. Закона о буџетском систему, додата 

су средства уплаћена од стране Републичке изборне комисије за исплату накнада за рад 

координатору радног тела, члановима радног тела, запосленима у Општинској управи ангажованим 
на спровођењу избора и члановима бирачких одбора у сталном и проширеном саставу, на основу 

Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21. јун 

2020. године  („Службени гласник РС“ број 70/2020) и Одлуке о накнадама, материјалним и другим 

трошковима за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине. 
Додата је позиција 70/4, економска класификација 426000- Материјал и износ од 48.940,81 динара 

распоређен по изворима: 

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 48.140,81 динара. На основу Решења 
о употреби средстава текуће буџетске резерве по члану 69. Закона о буџетском систему додата су 

средства за за набавку изборног папира, на основу члана 57. Закона о локалним изборима. 

- извор 07- Трансфери од других нивоа власти, износ од 800,00 динара. На основу Одлуке о 
увећању прихода и апропријације по члану 5. став 6. Закона о буџетском систему, додата су 

средства уплаћена од стране Републичке изборне комисије за потрошни материјал, на основу 

Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21. јун 

2020. године  („Службени гласник РС“ број 70/2020) и Одлуке о накнадама, материјалним и другим 
трошковима за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине. 

 

 
ГЛАВА 4.01-МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Програмска активност 0602-0002 Месне заједнице 

Функција:  160- Опште јавне услуге 
 

-Позиција 182/0 економска класификација 421000-Стални трошкови,износ од 407.700,00 динара 

мења се и гласи 447.700,00 динара ( средства из буџета-01). Увећавају се средства за трошкове 



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

електричних услуга за износ од 38.500,00 динара и увећавају се средства за трошкове платног 
промета и банкарских услуга за износ од 1.500,00 динара. 

-Позиција 185/0 економска класификација 426000-Материјал, износ од 170.946,96 динара мења се 

и гласи 130.946,96 динара (средства из буџета-01). Смањују се средства месне заједнице 

Пепељевац за износ од 40.000,00 динара и преусмеравају  на трошкове електричних услуга и 
трошкове платног промета и банкарских услуга. 

 -Додаје се позиција 187/1 економска класификација 511000 – Зраде и грађевински објекти, износ 

од 0,00 динара мења се и гласи 98.900,44 динара (Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
– извор 13). Распоређују се средства од самодоприноса МЗ Доњи Лајковац из ранијих година. 

 

 
ГЛАВА 4.02. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ПРОГРАМ  4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

Програмска активност 1502-0001- Управљање развојем туризма   

Функционална класификација 473-Туризам 
 

Додаје се позиција 189/1 економска класификација 413000- Накнаде у натури износ од 0,00 динара 

мења се и гласи 10.000,00 динара. Увећавају се средства за исплату новогодишње поклон честитке 
у новцу за дете једног лица ангажованог по уговору о делу (извор 01- Општи приходи и примања 

буџета). 

 
 

Позиција 191/0, економска класификација 415000 – Накнаде трошкова за запослене, износ од 

67.000,00 динара мења се и гласи 56.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). 

Смањују се средства превоза за запослене за износ од 11.000,00 динара. Умањују се више 
планирана средства за трошкове превоза запослених и преусмеравају се на економске 

класификације за чијим увећањем постоји потреба.  

 
Позиција 192/0, економска класификација 416000 – Награде запосленима и остали посебни 

расходи износ од 120.000,00 динара мења се и гласи 153.000,00 динара (извор 01- Општи приходи 

и примања буџета). Увећавају се средства за трошкове накнада члановима управног и надзорног 

одбора из реда запослених. 
 

Позиција 193/0, економска класификација 421000 – стални трошкови износ од 508.000,00 динара 

мења се и гласи 528.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Увећавају се 
средства за трошкове комуналних услуга. 

 

Позиција 195/0, економска класификација 423000 – услуге по уговору износ од 1.210.000,00 динара 
мења се и гласи 1.248.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Смањују се 

средства за расходе ресторанских услуга због смањеног коришћења а увећавају се средства за 

расходе за стручне услуге - трошкове накнаде члановима управног и надзорног одбора. Увећавају 

се средства за трошкове уговора о делу  за једно лице ангажовано по овом уговору до краја године 
за износ од 60.000,00 динара. 

 

Програмска активност 1502-0002- Промоција туристичке понуде 1.016.800,00 динара  
Позиција 201/0 економска класификација 424000 – Услуге образовања, културе и спорта износ од 

496.800,00 динара мења се и гласи  406.800,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања 

буџета). Смањују се потребна средства за износ од 90.000,00 динара због смањеног обима 
реализације програма Туристичке организације услед епидемије изазване вирусом COVID 19. 
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ГЛАВА 4.03 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 
ПРОГРАМ 13.  РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА     

Програмска активност 1201-0001  Функционисање локалних установа културе   

Функционална класификација 820 - Услуге културе  

 
Позиција 203/0 економска класификација 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених, износ од 

11.025.520,00 динара мења се и гласи 10.845.189,00 динара (средства из буџета – извор 01). 

Позиција 204/0 економска класификација 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца, 
износ од 1.835.820,00 динара мења се и гласи 1.807.151,00 динара (средства из буџета – извор 01). 

Позиција 206/0 економска класификација 414000 – Социјална давања запосленима, износ од 

447.250,00 динара мења се и гласи 347.250,00 динарa, по изворима: 
Износ од 357.250,00 динара мења се и гласи 257.250,00 динара ( средства из буџета – извор 01) 

Планирани износ од 90.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на 

извору 03 –Социјални доприноси,остаје непромењена 

Позиција 207/0 економска класификација 415000 –  Накнаде трошкова за запослене,  износ од  
520.000,00  динара мења се и гласи 440.000,00 динара (средства из буџета-извор 01). 

Позиција 208/0 економска класификација 416000 –  Награде запосленима и остали посебни 

расходи,  износ од  925.000,00  динара мења се и гласи 990.000,00 динара (средства из буџета-извор 
01). 

Позиција 211/0 економска класификација 423000 – Услуге по уговору, износ од 4.321.761,00 динара 

мења се и гласи 4.921.761,00 динара, по изворима финанирања: 
Планирани износ од 4.321.761,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на 

извору 01 –општи приходи и примања буџета,остаје непромењена 

 Износ од 0,00 динара мења се и гласи 600.000,00 динара- Извор 13-Нераспоређени вишак прихода 

и примања из ранијих година. 
Позиција 212/0, економска класификација 424000-Специјализоване услуге износ од 2.890.000,00 

динара мења се и гласи 3.340.000,00 динара. 

Позиција 213/0, економска класификација 425000-Текуће поправке и одржавање, износ од 
873.000,00 динара мења се и гласи 1.013.000,00 динара. 

Позиција 214/0, економска класификација 426000-Метеријал, износ од 648.099,00 динара мења се и 

гласи 748.099,00 динара. 

Позиција 218/0 економска класификација 485000 –  Накнаде штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа,  износ од  130.000,00  динара мења се и гласи 1.430.000,00 динара, по 

изворима финанирања: 

Планирани износ од 130.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на 
извору 01 –општи приходи и примања буџета, остаје непромењена 

Износ од 0,00 динара мења се и гласи 1.300.000,00 динара –извор 13 Нераспоређени вишак 

прихода и примања из ранијих година. 
Позиција 219/0, економска класификација 512-Машине и опрема, износ од 160.000,00 динара мења 

се и гласи 395.000,00 динара, по изворима финансирања: 

Износ од 160.000,00 динара мења се и гласи 215.000,00 динара извор 01- Општи приходи и 

примања буџета 
Износ од 0,00 динара мења се и гласи 180.000,00 динара –извор 13 Нераспоређени вишак приход и 

примања из ранијих година 

Позиција 220/0 економска класификација 515000 –  Нематеријална имовина,  износ од  600.000,00  
динара мења се и гласи 764.255,00 динара по изворима финансирања: 

Планирани износ од 600.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на 

извору 01 – општи приходи и примања буџета, остаје непромењена 
Износ од 0,00 динара мења се и гласи 160.000,00 динара извор 13 Нераспоређени вишак приход и 

примања из ранијих година 
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Износ од 0,00 динара мења се и гласи 4.255,00 динара извор 09-Приходи од продаје нефинасијске 
имовине. 

 

 

Пројекат 1201-0021- Манифестација Дани Лајковца 
 

Позиција 221/0, економска класификација 421000-Стални трошкови износ од 690.000,00 динара 

мења се и гласи 0,00 динара 
Позиција 222/0, економска класификација 423000-Услуге по уговору, износ од 340.000,00 динара 

мења се и гласи 0,00 динара 

Позиција 223/0, економска класификација 424000-Специјализоване услуге, износ од 2.080.000,00 
динара мења се и гласи 0,00 динара 

Позиција 224/0, економска класификација 426000-Материјал, износ од 20.000,00 динара мења се и 

гласи 0,00 динара. 

Средства за износ од 630.000,00 динара од манифестације Дани Лајковца преусмеравају се на 
програмску активност 1201-0001 за реализацију редовних програма до краја године. 

 

У разделу 4, глава 4.03 Културни центар Хаџи Рувим, врше се следеће измене: 
Програмска активност 1201-0001  Функционисање локалних установа културе   

Функционална класификација 820 - Услуге културе  

 
Позиција 203/0 економска класификација 411000- Плате, додаци и накнаде запослених износ од 

4.002.520,00 динара  (Општи приходи и примања буџета- извор 01) мења се и гласи  3.745.839,00 

динара (Општи приходи и примања буџета-извор 01). Исплата плата и додатака запосленима врши 

се на основу  Правилника о раду КЦ  “ Хаџи Рувим“ Лајковац број 19/2015 од 28.01.2015 године и 
то на основу  чланова бр. 43.,44., 45., 46., 47., 48., 49., 50.,51.,  на основу Закона о раду("Сл. гласник 

РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) , на основу Посебног колективног уговора за 

установе културе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне 
самоуправе ( „Сл. гласник РС бр.10/15 од 29.01.2015год.). Према Упутству Културни центар не 

планира средства за попуњавање упражњеног радног места за  једног запосленог до краја године, а 

средства за зараде се преусмеравају за попуњавање упражњених радних места у општинској 

управи. 
Позиција 204/0 економска класификација 412000- Социјални доприноси на терет послодаваца 

износ од 666.420,00 динара (Општи приходи и примања буџета- извор 01) мења се и гласи 

625.101,00 динара (Општи приходи и примања буџета-извор 01). Сходно смањењу броја радника у 
другој половини године, укупна маса средстава за исплату плата у 2020. години је смањена и сада 

износи 4.370.940,00 динара. Поменута маса средстава је планирана  за пет  радника Културног 

центра до краја године.  
Позиција 208/0 економска класификација 416000- Награде запосленима и остали посебни расходи 

износ од 375.000,00 динара се мења и гласи 410.000,00 динара (општи приходи и примања буџета-

извор 01). Разлог за измену је недовољна маса средстава за исплату планиране јубиларне награде у 

2020. години услед повећања републичког просека који је основ за обрачун. 
Позиција 211/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору износ од 1.941.761,00 динара 

(општи приходи и примања буџета извор 01) мења се и гласи  1.791.761,00 динара (општи приходи 

и примања буџета-извор 01). Умањује се део износа средстава планираних за ангажовање лица по 
основу уговора о делу јер није добијена потребна сагласност од Министарства за државну управу и 

локалну самоуправу за ову врсту запошљавања. Поменуто умањење износи 150.000,00 динара. 

Такође је умањен износ средстава за угоститељске услуге. 
Позиција 212/0 економска класификација 424000-Специјализоване услуге  износ од 2.650.000,00 

(општи приходи и примања буџета 01) динара  мења се и гласи  3.100.000,00  динара (општи 

приходи и примања буџета-извор 01). Планирају се недостајућа средства за реализацију 
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новогодишње дечије манифестације „Улица отвореног срца„ за износ од 300.000,00 динара. Такође 
се увећавају средства за Ауторске уговоре за износ од 150.000,00 динара због неопходности  

ангажовања једног лица за потребе унапређење  рада секција (хор, балет, глума и фолклор). 

Позиција 213/0 економска класификација 425000-Текуће поправке и одржавање  износ од 

753.000,00 динара (општи приходи и примања буџета- извор 01)  мења се и гласи  893.000,00 
динара (општи приходи и примања буџета-извор 01) . Планирана  су недостајућа средства у износу 

од 140.000,00 динара за поправку електронске опреме (миксета), замену улазних врата у 

административни део Културног  центра, за поправку и замену електричне расвете у 
канцеларијама, галерији и биоскопској сали. 

Позиција 214/0 економска класификација 426000- Материјал  износ од 338.099,00 динара (Општи 

приходи и примања буџета 01)  мења се и гласи  438.099,00 (Општи приходи и примања буџета-
извор 01)  динара. Планирана су недостајућа средства у износу од 100.000,00 динара и служиће за 

куповину  украсне декорације за потребе  дечије новогодишње манифестације „Улица отвореног 

срца„ као и за набавку материјала у циљу поштовања мера из области заштите и здравља на раду. 

Позиција 219/0 економска класификација 512000- Машине и опрема  износ од 110.000,00 динара  
мења се и гласи  345.000,00 динара. По изворима финансирања: 

Износ од 110.000,00 динара мења се и гласи 165.000,00 динара.  Планирана су недостајућа средства 

у износу од 55.000,00 динара за набавку опреме за домаћинство (тракасте завесе), за набавку 
опреме за јавну безбедност (пп апарати) –извор 01-општи приходи и примања буџета. 

На извору 13 износ од 0,00 динара мења се и гласи 180.000,00 динара ( Нераспоређени вишак 

прихода и примања из ранијих година-извор 13). Планирана су средства за  рачунарску опрему 
ради постизања стандарда за рачунарске мреже у установама културе у циљу релизације процеса 

дигитализације повезивања информационих система установа културе на нивоу РС (допис 

Mинистарства културе бр.030-03-45/2019-09 од 23.12.2020. године). 

 
 

У разделу 4, глава 4.03 Градска библиотека, врше се следеће измене: 

Програмска активност 1201-0001  Функционисање локалних установа културе   
Функционална класификација 820 - Услуге културе  

 

                  Позиција 203/0 економска класификација 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених, 

износ од 7.023.000,00 динара мења се и гласи 7.099.350,00 динара (средства из буџета – извор 01). 
                Позиција 204/0 економска класификација 412000 – Социјални доприноси на терет 

послодавца, износ од 1.169.400,00 динара мења се и гласи 1.182.050,00 динара (средства из буџета 

– извор 01). Увећавају  се расходи за плате, додатаке и накнаде запослених  и за социјалне 
доприносе на терет послодавца за износ од 89.000,00 динара. У складу са Упутством маса зарада 

корисника коригује се у оквиру укупно планиране масе зарада на нивоу буџета тако да се врши 

прерасподела потребне масе између корисника због (не)добијања сагласности Комисије Владе РС 
за ново запошљавање лица на одређено време, а на основу обрачуна потребних средстава за 

исплату зарада до краја године. Мењају се и пратећи прилози, табела Т1 – Укупан број запослених 

чије се плате финансирају из свих извора на економским класификацијама 411 и 412; табела Т1.1. – 

Број запослених чије се плате финансирају из буџета јединице локалне власти на економским 
класификацијама 411 и 412; табела 2 – Маса средстава за плате исплаћена у 2019 години и 

планирана у 2020. години. 

             Позиција 206/0 економска класификација 414000 – Социјална давања запосленима, износ 
од 367.250,00 динара мења се и гласи 267.250,00 динарa, и то по изворима: 

 -Умањују се расходи за социјална давања запосленима (помоћ у медицинском лечењу запосленог 

или чланова уже породице и друге помоћи запосленом) за  износ од  100.000,00 динара- Општи 
приходи и примања буџета извор 01 

-Планирани износ од 90.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на 

извору 03 –Социјални доприноси, остаје непромењена. 



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

Позиција 207/0 економска класификација 415000 –  Накнаде трошкова за запослене,  износ од  
400.000,00  динара мења се и гласи 320.000,00 динара (средства из буџета-извор 01).Умањују се 

расходи за наканде трошкова за превоз запослених на посао и са посла за износ од  80.000,00 

динара. До уштеда у извршењу ових расхода у односу на план дошло је због смањених трошкова 

услед прерасподеле радног времена и рада од куће за време трајања ванредног стања због 
пандемије заразне болести covid-19.  

Позиција 208/0 економска класификација 416000 –  Награде запосленима и остали посебни 

расходи, износ од  550.000,00  динара мења се и гласи 580.000,00 динара (средства из буџета-извор 
01). Увећавају се расходи за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора за износ од  

30.000,00 динара. 

      Позиција 211/0 економска класификација 423000 – Услуге по уговору, износ од 2.380.000,00 
динара мења се и гласи 3.130.000,00 динара, и то по изворима: 

Износ од 2.380.000,00 динара мења се и гласи 2.530.000,00 динара (Извор 01- Општи приходи и 

примања буџета). Увећавају се расходи за остале опште услуге за износ од 150.000,00 динара 

преусмеравањем са других економских класификација. 
Износ од 0,00 динара мења се и гласи 600.000,00 динара (Извор 13- нераспоређени вишак прихода 

и примања из ранијих година). Расходи за остале стручне услуге, за накнаду за рад лица 

ангажованог по уговору о привременим и  повременим пословима,  увећавају се за износ од 
350.000,00 динара. Увећавају се и расходи за остале опште услуге, за накнаде за рад 3 лица 

ангажована по уговору о делу за чије ангажовање је добијена сагласност Комисије за ново 

запошљавање Владе РС за износ од 250.000,00 динара.    
Мења се и пратећи прилог – Табела 3 – Број запослених чије се плате финансирају из буџета са 

осталих економских класификација у 2020.години.   

Позиција 218/0 економска класификација 485000 –  Накнаде штете за повреде или штету нанету од 

стране државних органа, износ од 0,00 динара мења се и гласи 1.300.000,00 динара (Нераспоређени 
вишак прихода и примања- извор 13). Увећавају се расходи за накнаде штете  нанете од стране 

државних органа за износ од 1.300.000,00 динара за накнаду штете за изгубљену зараду 

запосленог. Решењем број 204 од 29.08.2017.године, запослен, распоређен на пословима 
књижничара, због извршених технолошких, економских и организационих промена у складу са 

Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору  стиче статус 

нераспоређеног радника и уз исплату отпремнине за износ од 375.422,00 динара престаје радни 

однос закључно са 31.08.2017.године. По тужби запосленог, пресудом Основног суда у Убу 
П1.бр.9/19 од 11.07.2019.године и пресудом Апелационог суда у Београду Гж1 3031/19 од 

04.11.2019. године поништено је као незаконито Решење бр. 204 од 29.08.2017. и запослени је 

враћен на послове и радне задатке које су обављани до момента доношења решења. За период од 
01.01.2017 до 11.12.2019.године запосленом припада накнада за изгубљену зараду са законском 

затезном каматом, а у обавези је да врати примљену отпремнину са законском затезном каматом.  

-Планирани износ од 130.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на 
извору 01 –Општи приходи и примања буџета, остаје непромењена. 

Позиција 220/0 економска класификација 515000 – Нематеријална имовина, износ од  600.000,00  

динара мења се и гласи 764.255,00 динара, и то: 

Увећавају се издаци за нематеријалну имовину – компјутерски софтвер за износ од 160.000,00 
динара (Нераспоређени вишак прихода и примања- извор 13), за  куповину легалног лиценцираног 

софтвера оперативног система ради постизања стандарда за рачунарске мреже у установама 

културе у циљу релизације процеса дигитализације повезивања инсормационих система установа 
културе на нивоу РС (допис  Mинистарства културе бр.030-03-45/2019-09  од 23.12.2020. године). 

Износ од 0,00 динара мења се и гласи 4.255,00 динара (Извор 09-Примања од продаје 

нефинансијске имовине).Увећавају се издаци за нематеријалну имовину – књиге у износу од 
4.255,00 динара из извора 09 – Примања од продаје нефинансијске имовине. 

Планирани износ од 600.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на 

извору 01 –Општи приходи и примања буџета, остаје непромењена. 
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ГЛАВА 4.04 УСТАНОВА ЗА СПОРТ 

ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  

Програмска активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа  
Функционална класификација 810 - Услуге рекреације и спорта  

 

Позиција 225/0, економска класификација 411000-Плате, додаци и накнаде запослених ,износ од 
6.315.268,00 динара мења се и гласи 5.710.895,95 динара  (Општи приходи и примања буџета – 

извор 01). Умањују се средства за износ од 604.372,05 динара планираних за исплату зараде једног 

запосленог на неодређено време- домара из разлога што његово запошљавање није одобрено од 
стране Комисије за давање сагласности за новозапошљавање и додатно радно ангажовање код 

корисника јавних средстава и једног лица на одређено време које ће бити ангажовано на уговор о 

делу.   

 
Позиција 226/0, економска класификација 412000- Социјални доприноси на терет послодавца, 

износ од 1.051.492,00 динара мења се и гласи 950.864,05 динара  (Општи приходи и примања 

буџета – извор 01). Умањују се средства за износ од 100.627,95 динара планираних на име 
доприноса на терет послодавца на зараде једног запосленог на неодређено време-домара из 

разлога што није добијена сагласност Комисије Владе РС за радно ангажовање лица и једног лица 

на одређено време које ће бити ангажовано на уговор о делу.   
Према Упутству Спортска установа не планира средства за попуњавање упражњеног радног места 

за једног запосленог до краја године, а средства за зараде се преусмеравају за попуњавање 

упражњених радних места у општинској управи. 

 
У складу са наведеним достављају се следеће табеле: 

 

Т1-Укупан број запослених чије се плате финансирају из свих извора на економским 
класификацијама 411 и 412        

Т2-Маса средства за плате исплаћене у 2019.години и планирана у 2020.години 

Т3-Број запослених чије се плате финансирају из буџета са осталих економских класификација у 

2020. години 
Т4 – Исплаћена средства на економској класификацији 465 у 2019. години 

Т6 – Планирана средства на економској класификацији 416 у 2020. години 

Т8 –Исплаћена средства на економским класификацијама 413 – 416 у 2019. години као и планирана 
у 2020. години 

Т9 – Број запослених  на неодређено и одређено време по кварталима у 2020. години 

 
Позиција 228/0, економска класификација 414000-Социјална давања запосленима, износ од 

150.000,00 динара мења се и гласи 100.000,00 динара (Општи приходи и примања буџета – извор 

01). Умањују се средства за износ од 50.000,00 динара  на име неизвршених солидарних помоћи за 

лечење запослених или чланова уже породице.  
Позиција 231/0, економска класификација 421000– Стални трошкови, износ од 8.580.000,00 динара 

мења се и гласи  8.820.000,00 динара (Општи приходи и примања буџета – извор 01). Увећавају се 

средства за износ од 240.000,00 динара на име недовољно планираних средстава за сталне 
трошкове.  

Позиција 232/0, економска класификација 422000– Трошкови путовања – износ од 240.000,00 

динара мења се и гласи  200.000,00 динара (Општи приходи и примања буџета – извор 01). 
Умањују се  средства за износ од 40.000,00 динара на име трошкова за службена путовања у земљи 

који нису извршени. 



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

Позиција 233/0, економска класификација 423000-Услуге по уговору, износ од 5.900.000,00 динара 
мења се и гласи 6.030.000,00 динара , и то по изворима финансирања: 

Умањују се планирана средства за износ од 210.000,00 динара –извор 01 Општи приходи и 

примања буџета на име мање извршених услуга по уговору првенствено котизација за семинаре и 

саветовања, угоститељских услуга и др. Од постојећих средстава планирају  се трошкови  обуке за 
запосленог одговорног за здравље и безбедност на раду као и запослених за пружање прве помоћи. 

У оквиру позиције средства за финансирање расхода  у износу од 220.000,00 динара мењају извор 

финансирања тј.  преносе са извора 01 (Општи приходи и примања буџета ) на извор 13 
(Нераспоређени вишак прихода из ранијих година). Намена остаје иста, планирана  средстава ће се 

користити за исплату уговора о делу за  ангажовање три лица на период од четири месеца тј. до 

краја 2020.године,уколико се  добије сагласност надлежног министарства.     
Износ од 0,00 динара мења се и гласи 560.000,00 динара- Извор 13 Нераспоређени вишак прихода 

и примања из ранијих година. Планирају се средстава за уговоре о делу за  ангажовање три лица на 

период од четири месеца тј. до краја 2020.године, за једно лице у оквиру дозвољеног броја 

ангажованих лица   и за два лица уколико се  добије сагласност надлежног министарства, с тим 
што је део средстава у износу од 220.000,00 динара  преусмерен са извора финансирања 01 (Општи 

приходи и примања буџета ) за исте намене.   

Позиција 234/0,економска класификација 424000-Специјализоване услуге – износ од 144.062,00 
динара  мења се и гласи 264.062,00 динара (Општи приходи и примања буџета – извор 01).  

Планирају се  средстава за трошкове дезинфекције спортских објеката који су у надлежности 

ЈУ“Установе за спорт и омладину“ Лајковац који су настали из потребе сузбијања ширења 
епидемије заразне болести  изазване вирусом Covid-19. На овој позицији се планирају и средства 

за трошкове испитивања услова радне околине, испитивање безбедности електро инсталација у 

спортској установи што је предвиђено допуном акта о процени ризика на радним местима и  

радној околини ЈУ “Установа за спорт и омладину“ Лајковац као и доношење и усклађивање 
других аката из области заштите здравља и безбедности на раду неопходних  за несметан рад 

установе.    

Позиција 235/0,економска класификација 425000-Текуће поправке и одржавање–износ од 
2.150.000,00 динара  мења се и гласи 1.550.000,00 динара (Општи приходи и примања буџета – 

извор 01).  Умањују се средства за износ од 600.000,00 динара  планираних за санацију фудбалског 

терена ФК “Железничар“ Лајковац, а у оквиру постајећих средстава планирају се средства за 

пренете обавезе из претходног периода за износ од 8.448,00 динара које се односи на контролу 
опреме за јавну безбедност. 

Позиција 236/0, економска класификација 426000- Материјал – износ од 1.007.428,00 динара мења 

се и гласи 1.360.428,00 динара (Општи приходи и примања буџета – извор 01). Увећавају се 
планирана средства за износ од 353.000,00 динарa. Планирају се недостајућа средства  за  набавку 

материјала  за спорт првенствено тенисита неопходног за конзервирање тениских терена након 

затварања сезоне. Такође се планирају  средства   за набавку материјала за посебне намене  и то 
средства  и опреме за личну заштиту ,маске,заштитних рукавица и сл. Планира се набавка 

дезобаријера, топлометара, дозера  и  средства за дезинфекцију,течности за дезинфекцију и других 

средстава  неопходних за спровођење мера за спречавање ширења заразне болести Covid-19.    

Позиција 239/0, економска класификација 512000-Машине и опрема–износ од 200.000,00 динара  
мења се и гласи 150.000,00 динара (Општи приходи и примања буџета – извор 01).  Умањују се 

средства за износ од 50.000,00 динара планираних за трошкове набавке административне опреме  

који нису извршени. 
Позиција 241/0, економска класификација 523000 –Залихе робе за даљу продају,износ од 35.000,00 

динара мења се и гласи 13.000,00 динара , и то по изворима: 

Износ од 0,00 динара мења се и гласи 7.000,00 динара (Извор 01-Општи приходи и примања 
буџета), на име набавке робе за даљу продају за  потребе кафића који се налази у оквиру спортске 

установе на основу Одлуке о оснивању Јавне установе „Установа за спорт и омладину“Лајковац 

број 06-108/14-II oд 13.11.2014.године, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању број 06-
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92/16-II oд 28.10.2016.године којом је проширена делатност и на услуге припремања и 
послуживања пића, Програма рада установе за спорт и омладину. 

Износ од од 35.000,00 динара мења се и гласи 6.000,00 динара (09- приходи од продаје 

нефинансијске имовине). Умањују  се средства за износ од 29.000,00 динара због мањег остварења 

прихода од  продаје робе у  кафићу који се налази у оквиру спортске установе на основу Одлуке о 
оснивању Јавне установе „Установа за спорт и омладину“ Лајковац број 06-108/14-II oд 

13.11.2014.године, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању број 06-92/16-II oд 

28.10.2016.године  којом је проширена делатност и на услуге припремања и послуживања пића. 
 

 

ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 
Програмска активност 2001-0001 функционисање и остваривање предшколског васпитања и 

образовања 

Функионална класификација 911-Предшколско образовање 

 
Укупно планирана средства на позицији 242/0 економска класификација 411000-Плате, додаци и 

накнаде запослених од  52.225.393,00 динара мења се и гласи  51.346.227,00 динара и то по 

изворима финансирања: 
Позиција 242/0, економска класификација 411000-Плате,додаци и накнаде запослених, износ од 

52.225.393,00 динара мења се и гласи 51.346.227,00 динара (општи приходи и примања буџета – 

извор финансирања 01). На овој позицији планирана су средства за плате а на основу Правилника о 
платама и другим примањима запослених, Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

запослених у јавним службама, Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату 

плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. До смањења 

средстава дошло је због ангажовања нових радника од 01.09.2020. године а не од 01.08.2020.године 
како је првобитно било планирано.Сходно наведеним изменама мењају се подаци у Табели 2. 

 

Укупно планирана средства на позицији 243/0 економска класификација 412000 - Социјални 
доприноси на терет послодавца, износ од 8.692.792,00 динара мења се и гласи 8.546.958,00 динара 

и то по изворима финансирања: 

Позиција 243/0 економска класификација 412000- социјални доприноси на терет послодавца износ 

од 8.692.792,00 мења се и гласи 8.546.958,00 динара - општи приходи и примања буџета – извор 01. 
Средства на позицији доприноси на терет послодавца планирана су за уплату обрачунатих обавеза 

од 16,65% за дванаест бруто плата запослених према Закону о пензијском и инвалидском 

осигурању и Закону о здравственом осигурању. Сходно наведеним изменама мењају се подаци у 
Табели 2. 

Укупно смањење масе за плате на економским класификацијама 411 и 412 је 1.025.000,00 динара 

(извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета) због тога што су средства из текуће 
буџетске резерве на основу прибављене сагласности Министарства финансија РС одобрена на 

основу обрачуна потребних средстава за зараде запослених за 5 месеци, почев од августа, у износу 

од 5.025.000,00 динара (за колико су увећане позиције за плате и социјалне доприносе до 

ребаланса) а због пролонгирања спровођења конкурса, новозапослени ће бити ангажовани тек од 
септембра и потребна  маса за њихове плате се смањује за износ за  један месец. 

 

Укупно планирана средства на  позицији 245/0- економска класификација 414000-социјална давања 
запосленима, износ од 1.280.000.00 динара мења се и гласи 4.080.000.00,00 динара и то по 

изворима финансирања: 

Позиција 245/0 економска класификација 414000- социјална давања запосленима, износ од 
480.000,00 динара мења се и гласи 1.505.000,00 динара - општи приходи и примања буџета-извор  

финансирања 01. Планирају се недостајућа средства за исплату солидарне помоћи за побољшање 

материјалног положаја запослених. Средства су планирана на основу Правилника о раду и 
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Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања 
чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе(„Сл. 

гласник РС“ број 97/2020) 

Планирани износ од 800.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на 

извору 03- Социјални доприноси остаје непромењен. 
Позиција 245/0 економска класификација 414-социјална давања запосленима, износ од 0,00 динара 

мења се и гласи 1.775.000,00 динара – извор финансирања 13-нераспоређени вишак прихода и 

примања из ранијих година 
 

Укупно планирана средства на  позицији 247/0- Економска класификација 416000- Награде 

запоселнима и остали посебни расходи, износ од 700.000,00 динара мења се и гласи 800.000,00 
динара и то по изворима финансирања: 

Позиција 247/0 економска класификација 416000- Награде запоселнима и остали посебни расходи, 

износ од 0,00 динара мења се и гласи 100.000,00 динара- нераспоређени вишак прихода и примања 

из ранијих година, извор финансирања 13. Увећавају се планирана средства за износ од 100.000,00 
динара, која ће се користити се за исплату јубиларне награде за једног запосленог а због 

недовољно планираних средстава на овој позицији у моменту доношења Одлуке о буџету. Исплата 

се врши на основу Правилника о раду члана 93. и члана 42.став 1. Појединачног колективног 
уговора („Сл. гласник РС“ број: 43/17) 

Планирани износ од 700.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на 

извору 01- Општи приходи и примања буџета остају непромењени 
 

Укупно планирана средства на позицији 248/0-економска класификација 421000-стални трошкови, 

износ од 7.229.468,00 динара мења се и гласи 7.409.468,00 динара, и то по изворима финансирања: 

Позиција 248/0 економска класификација 421000-стални трошкови износ од 0,00 динара мења се и 
гласи 180.000,00 динара – нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, извор 

финансирања 13. До увећања средстава за износ од 180.000,00 динара дошло је услед недовољно 

планираног износа истих приликом доношења Одлуке о буџету. Иста ће се користити за осигурање 
возила, деце и запослених. 

Планирани износ од 910.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији  на 

извору 07 –трансфери од осталих нивоа власти остаје непромењена 

Планирани износ од 6.319.468,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији  на 
извору 01 –Општи приходи и примања буџета, остаје непромењена. 

 

Укупно планирана средства на позицији 251/0 –економска класификација 424000-Специјализоване 
услуге,износ од 1.300.000,00 динара мења се и гласи 1.520.000,00 динара и то по изворима 

финансирања: 

Позизија 251/0-економска класификација 424000-Специјализоване услуге, износ од 0,00 динара 
мења се и гласи 220.000,00 динара- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, 

извор финансирања 13. Увећавају се  планирана  средства за износ од 220.000,00 динара и 

користиће се за покриће трошкова здравствених услуга (санитарни преглед запослених, 

узорковање хране, редовну контролу бриса радних површина у кухињи, руку, посуђа и сл.) и за 
остале специјализоване услуге (израда Плана заштите од епидемије КОВИД 19), и за плаћање 

надзора над извођењем радова стабилног система за детекцију и дојаву пожара на објекту ПУ 

„ЛЕПТИРИЋ“ Лајковац. 
Планирани износ од 110.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на 

извору 07 –трансфери од осталих нивоа власти,остаје непромењена 

Планирани износ од 1.190.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на 
извору 01 – општи приходи и примања буџета,остаје непромењена 
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Укупно планирана средства на позицији 252/0-економска класификација 425000-текуће поправке и 
одржавање од 2.537.347,00 динара мења се и гласи 3.137.347,00 динара и то по изворима 

финансирања: 

Позиција 252/0 економска класификација 425-текуће поправке и одржавање, износ од 0,00 динара 

мења се и гласи 600.000,00 динара- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, 
извор финансирања 13. Средства су увећана за 600.000,00 динара и користиће се за занатске радове 

(молерски, столарски, радови на крову, радови на централном грејању, радови на поправкама и 

одржавању опреме а у циљу редовног одржавања објеката и опреме) пошто иста нису била 
довољна у моменту доношења Одлуке о буџету        

Планирани износ од 420.000,00 и намена средстава на овој економској класификацији на извору 07 

– трансфери од осталих нивоа власти остаје непромењена 
Планирани износ од 2.117.347,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на 

извору 01- Општи приходи и примања буџета остају непромењени 

 

Укупно планирана средства  на позицији  253/0 економска класификација 426000 – Материјал, 
износ од 12.630.000,00 динара мења се и гласи 14.412.840,20 динара и то по изворима 

финансирања: 

Позиција 253/0, економска класификација 426- Материјал, износ од 10.208.000,00 динара мења се и 
гласи 7.708.000,00 динара, извор финансирања 01- Општи приходи и примања буџета. Наведени 

износ на овој позицији је умањен за 2.500.000,00 динара са подизвора 04 због смањеног прилива 

средстава од уплата родитеља услед пандемије изазване корона вирусом, у току које вртић у 
одређеном временском периоду није радио, а такође велики број деце је изостајао из вртића  

Позиција 253/0 економска класификација 426 – материјал, износ од 0,00 динара мења се и гласи 

5.482.840,20 динара –нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, извор 

финансирања 13. Наведена позиција увећана је за овај износ, а средства ће се користити за набавку 
хране, радних униформи, горива за службена возила, потрошног материјала, дидактичког 

материјала, средстава за одржавање хигијене, а услед недовољно планираних средстава приликом 

доношења Одлуке о буџету.  
Позиција 253/0, економска класификација 426- Материјал, износ од 2.422.000,00 динара мења се и 

гласи 1.222.000,00 динара, извор финансирања 07- Трансфери осталих нивоа власти 

 

Укупно планирана средства на позицији 256/0 економска класификацја 512000- машине и опрема, 
износ од 300.000,00 мења се и гласи 7.869.152,99 динара, по изворима финансирања: 

Позиција 256/0 економска класификација 512-машине и опрема износ од 0,00 динара мења се и 

гласи 7.569.152,99 динара- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, извор 
финансирања 13. Средства ће се користити за набавку опреме за потребе установе ( комби возила, 

видео надзора и теретног лифта за стари објекат). Закон о јавним набавкама. 

Планирани износ од 300.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на 
извору 07 –трансфери од осталих нивоа власти,остаје непромењена 

 

 

Пројекат 2001-0025 Уградња система за аутоматску детекцију пожара 
 

Позиција 257/0 економска класификација 512000-машине и опрема, износ од 1.021.200,00 мења се 

и гласи 697.264,80 нераспоређени вишак прихода и примања-извор финансирања 13. Средства су 
смањена за 323.935,20 динара, колико је остало по окончаној ситуацији  за уградњу система за 

аутоматску детекцију и дојаву пожара у старом објекту вртића. 

 
                       II ИЗМЕНЕ ПЛАНА ПРИХОДА 

ПРОМЕНЕ У ОБИМУ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ ДО ПРВОГ 

РЕБАЛАНСА 
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Извршено је увећање плана прихода и расхода буџета општине Лајковац за 2020. годину на основу 

донетих Одлука:   

 

број 410-76 од 30.01.2020. године у износу од 3.081.438,00 динара 
Увећање у оквиру плана прихода: 

-Економска класификација 732151-Текуће донације од међународних организација у корист нивоа 

општина, увећана је за 3.081.438,00 динара (извор 06- Донације од међународних организација) 
тако да се планирани износ од 3.720.000,00 динара мења и гласи 6.801.438,00 динара. 

У оквиру плана расхода: 

-У оквиру раздела 4- Општинска управа , Програм 9-Социјална и дечија заштита (шифра 0901), 
пројекат 0901-0028 Решење стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала 

-Уговор о Гранту, функционална класификација 070-Социјална помоћ угроженом становништву, 

позиција 35/0, економска класификација 472000-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, увећана 

је за 3.081.438,00 динара, тако да се износ од 1.080.000,00 динара мења и гласи 4.161.438,00 
динара. 

 

број 410-232/20-I од 29.05.2020. године од 2.222.025,05 динара и 410-257/20-I од 06.07.2020. од 
2.222.025,05 динара, укупно 4.444.050,10 динара, и то: 

Увећање у оквиру плана прихода: 

-Економска класификација 733154- Текући наменски трансфери у ужем смислу од републике у 
корист нивоа општина, увећана је за 4.444.050,10 динара (извор 07- Трансфери од дугих нивоа 

власти) тако да се планирани износ од 7.600.000,00 динара мења и гласи 12.044.050,10 динара 

У оквиру плана расхода: 

-У оквиру раздела 4- Општинска управа, глава 4.04- Установа за спорт, додаје се програм 3-
Локални економски развој (шифра 0501), пројекат 0501-0004 Спровођење јавног рада „Одржавање 

спортске инфраструктуре“, функционална класификација 412-Општи послови по питању рада, 

додају се позиције 224/1- економска класификација 423-Услуге по уговору  и 224/2-економска 
класификација 426-Материјал 

-У оквиру раздела 4- Општинска управа, глава 4.04- Установа за спорт, програм 3-Локални 

економски развој (шифра 0501), пројекат 0501-0005 Спровођење јавног рада „Одржавање спортске 

хале“, функционална класификација 412-Општи послови по питању рада, додају се позиције 224/3- 
економска класификација 423-Услуге по уговору  и 224/4-економска класификација 426-Материјал 

 

број 410-281/20-I од 16.07.2020. године од 93.628,20 динара и број 410-282/20- I од 16.07.2020. 
године од 1.176.837,48 динара; број 410-297/20- I 22.07.2020. године у износу од 800,00 динара 

Увећање у оквиру плана прихода: 

-Економска класификација 733154- Текући наменски трансфери у ужем смислу од републике у 
корист нивоа општина, увећана је за 93.628,20 динара (извор 07- Трансфери од дугих нивоа власти) 

тако да се планирани износ од 12.044.050,10 динара мења и гласи 13.315.315,78 динара 

У оквиру плана расхода: 

-Раздео 4- Општинска управа , Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе (шифра 0602), 
пројекат 0602-0021 Избори 2020, функционална класификација 160-Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту, додаје се позиција 70/2, економска класификација 421000-

Стални трошкови, износ од 0,00 динара мења и гласи 93.628,20 динара. 
-Раздео 4- Општинска управа , Програм 15-Општине услуге локалне самоуправе (шифра 0602), 

пројекат 0602-0021 Избори 2020, функционална класификација 160-Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту,  позиција 70/1, економска класификација 416000-Награде 
запосленима и остали посебни расходи увећава се за износ 149.371,07 динара тако да се укупан 

износ на позицији од 1.110.000,00 динара мења и гласи 1.259.371,07 динара; позиција 70/3-
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економска класификација 423-Услуге по уговору износ од 2.015.000,00 динара мења се и гласи 
3.043.066,41 динара. 

-Раздео 4- Општинска управа , Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе (шифра 0602), 

пројекат 0602-0021 Избори 2020, функционална класификација 160-Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту, позиција 70/4 економска класификација 426000-Материјал 
увећава се за износ 800,00 динара тако да се укупан износ на позицији од 48.140,81 динара мења и 

гласи 48.940,81 динара. 

 
Број 410-141/20-I од 04.03.2020, 410-184/20-I од 15.04.2020., 410-216/20-I од 13.05.2020., 410-

246/20-I од 16.06.2020., 410-389/20-I од 07.09.2020. 

Увећање у оквиру плана прихода: 
-Економска класификација 77111-Меморандумске ставке за рефундацију расхода, увећана је за 

212.352,59 динара (извор 03- Социјални доприноси) тако да се планирани износ од 3.720.000,00 

динара мења и гласи 6.801.438,00 динара. 

У оквиру плана расхода: 
-Раздео 4- Општинска управа , Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе (шифра 0602), ПА  

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 

130-Опште услуге,  позиција 51/0, економска класификација 414000-Исплата накнаде за време 
одсуствовања са посла на терет фондова,увећава се за износ 212.352,59 динара  

 

Одлуке о преносу апропријације у текућу буџетску резерву и употрби средстава текуће буџетске 
резерве: 

број 401-85/20-I од 14.05.2020. године 

Средства у износу од 147.500,00 динара  су овом Одлуком пренета у текућу буџетску резерву са 

раздела 4 Општинска управа, Програм 9- Основно образовање, ПА 2002-0001 Функционисање 
основних школа, функционална класификација 912- Основно образовање, економска 

класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти, извор 01-општи приходи и примања 

буџета, а потом из резерве распоређена у оквиру раздела 4-Општинска управа, Програм 15 Опште 
услуге локалне самоуправе (шифра 0602), ПА 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, 

функционална класификација 220- Цивилна одбрана, економска класификација 423-Услуге по 

уговору. 

Број 401-87/20-I од 11.05.2020.године 
Средства у износу од 1.392.800,00 динара  су овом Одлуком пренета у текућу буџетску резерву са 

раздела 4 Општинска управа, Програм 9-Основно образовање, ПА 2002-0001 Функционисање 

основних школа, функционална класификација 912-Основно образовање, економска класификација 
463-Трансфери осталим нивоима власти, извор 01-општи приходи и примања буџета, а потом из 

резерве распоређена у оквиру раздела 4-Општинска управа, Програм 11 Социјална и дечија 

заштита (шифра 0901), пројекат 0901-0046 Додела ваучера пензионерима и незапосленим лицима 
на територији општине Лајковац на име помоћи ради превазилажења последица пандемије 

изазване вирусом  

Број 401-97/20-I од 19.06.2020.године 

Средства у износу од 783.435,42 динара  су овом Одлуком пренета у текућу буџетску резерву са 
раздела 4 Општинска управа, Програм 9-Основно образовање, ПА 2002-0001 Функционисање 

основних школа, функционална класификација 912- Основно образовање, економска 

класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти, извор 01-општи приходи и примања 
буџета, а потом из резерве распоређена у оквиру раздела 4-Општинска управа, Програм 11 

Социјална и дечија заштита (шифра 0901), ПА 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици 

помоћи 
Број 401-98/20-I од 19.06.2020.године 

Средства у износу од 395.047,33 динара  су овом Одлуком пренета у текућу буџетску резерву са 

раздела 4 Општинска управа, Програм 9-Основно образовање, ПА 2002-0001 Функционисање 
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основних школа, функционална класификација 912- Основно образовање, економска 
класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти, извор 01-општи приходи и примања 

буџета, а потом из резерве распоређена у оквиру раздела 4-Општинска управа, Програм 2 

Комуналне делатности, ПА 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене, 

функционална класификација 510-Управљање отпадом, позиција 108/0, економска класификација 
421-Стални трошкови 
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III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА ПРОГРАМСКИХ ИНФОРМАЦИЈА 

 

 
ИЗМЕНЕ ПРОГРАМСКИХ ИНФОРМАЦИЈА ДО ПРВОГ РЕБАЛАНСА 2020.ГОДИНЕ 

 

Од почетка 2020.године на основу Одлука о увећању прихода и апропријација отворена су 3 нова 
пројекта у програмском буџету , и то : 

У Програму 3 (1501) Пројекти: 1501-0004 и 1501-0005.  

У Програму 15 (0602) Пројекат:0602-0021. 
 

ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  

Шифра програма:1501 

 
Пројекат:1501-0004 - СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА "ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ" 

Функционална класификација:412 - Општи послови по питању рада 
 

Додаје се Пројекат 1501-0004- СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА "ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ", са следећим елементима: 
 

I Сврха: Несметано одржавање спортске инфраструктуре уз повећање запослености теже 

запошљивих незапослених лица 

 
II Основ: Закон о спорту,  Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Правилник 

о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике 

запошљавања, ЛАПЗ за 2020.годину, Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у 
реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. годину, Уговор о 

спровођењу јавног рада бр. 0708-10169-16/2020 од 27.05.2020. године 

 

III Опис: Радно ангажовање незапослених са евиденције Националне службе за запошљавање ради 
спровођења јавног рада за одржавање објеката спортске инфраструктуре у јавној својини општине 

Лајковац у Лајковцу, што подразумева одржавање хигијене и уређење стадиона ФК "Железничар", 

ФК"Задругар", Мини-пич терена и тениских терена. 
 

IV Трајање пројекта: 2020-2020 
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Програм / 

ПА / 

пројекат 

Шиф

ра 
Основ Опис Циљ Индикатор 

 

Вреднос

т у 2019. 

 

 

 

Циљна  

вреднос

т 2020. 

 

 

 

Циљна 

вреднос

т у 2021. 

 

 

 

Циљна 

вреднос

т у 2022. 

 

 

Сред

ства 

из 

буџе

та 

01 

Средс

тва из 

сопст

вених 

извор

а 04 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупно 
Извор 

верификације 

Одговор

но лице 

1 2 3 4 5 6 11 8 9 10 12 13 14 15 16 17 

Спровође

ње јавног 

рада 

ОДРЖАВ

АЊЕ 

СПОРТС

КЕ 

ИНФРАС

ТРУКТУ

РЕ

 

0004 

0004 

Закон о 

спорту, 

Закон о 

јавним 

службама, 

Лапс за 

2020.годину, 

Споразум о 

уређивању 

међусобних 

права и 

обавеза у 

реализацији 

програма 

или мера 

активне 

политике 

запошљавањ

а за 2020.г., 

Уговор  о 

спровођењу 

јавног реда 

бр.0708-

10169-

16/2020 од 

27.05.20 

Радно ангажовање 

незапослених са 

евиденције НЗС 

ради спровођење 

јавног реда за 

одржање објеката 

спортске 

инфраструктуре у 

јавној својини ОЛ у 

Лаљјковцу, што 

подразумева 

одржавање хигијене 

и уређење стадиона 

ФКЖелезничар, 

ФКЗадругар,Мини-

пич 

Повећање 

запослено

сти и 

социјална 

инклузија 

Број лица 

која су 

успешно 

завршила 

програм 

јавних 

радова по 

ЛАПЗ) 

0 9 0 0 0,00 0,00 2.222.025,05 2.222.025,05 

Евиденција 

Установе за 

спорт 

Драгана 

Јеленић, 

директор

ка ЈУ 

Установа 

за спорт 

 

Пројекат:1501-0005 - СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА "ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ" 

Функционална класификација:412 - Општи послови по питању рада 

 
Додаје се Пројекат 1501-0005- СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА "ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ 

ХАЛЕ", са следећим елементима: 

 
I Сврха: Несметано одржавање спортске хале уз повећање запослености теже запошљивих 

незапослених лица 

 

II Основ: Закон о спорту,  Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Правилник 
о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике 

запошљавања, ЛАПЗ за 2020.годину, Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у 

реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. годину, Уговор о 
спровођењу јавног рада бр. 0708-10169-22/2020 од 02.07.2020. године 

 

III Опис: Радно ангажовање незапослених са евиденције Националне службе за запошљавање ради 
спровођења јавног рада за одржавање хигијене и уређење спортске хале а у циљу несметаног 

одвијања спортских догађаја. 
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IV Трајање пројекта: 2020-2020 

 

Програм / 

ПА / 

пројекат 

Шиф

ра 
Основ Опис Циљ Индикатор 

 

Вреднос

т у 2019. 

 

 

 

Циљна  

вреднос

т 2020. 

 

 

 

Циљна 

вреднос

т у 2021. 

 

 

 

Циљна 

вреднос

т у 2022. 

 

 

Сред

ства 

из 

буџе

та 

01 

Средс

тва из 

сопст

вених 

извор

а 04 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупно 
Извор 

верификације 

Одговор

но лице 

1 2 3 4 5 6 11 8 9 10 12 13 14 15 16 17 

Спровође

ње јавног 

рада 

ОДРЖАВ

АЊЕ 

СПОРТС

КЕ ХАЛЕ 

0005 

Закон о 

спорту,  

Закон о 

запошљавањ

у и 

осигурању 

за случај 

незапослено

сти, 

Правилник о 

критеријуми

ма, начину и 

другим 

питањима од 

значаја за 

спровођење 

мера активне 

политике 

запошљавањ

а, ЛАПЗ за 

2020.годину, 

Споразум о 

уређивању 

међусобних 

пр 

Радно ангажовање 

незапослених са 

евиденције 

Националне службе 

за запошљавање 

ради спровођења 

јавног рада за 

одржавање хигијене 

и уређење спортске 

хале а у циљу 

несметаног одвијања 

спортских догађаја. 

Повећање 

запослено

сти 

Број лица 

која су 

успешно 

завршила 

програм 

јавних 

радова по 

ЛАПЗ-у 

 9 0 0 

0,00 0,00 2.222.025,05 2.222.025,05 

Евиденција 

Установе за 

спорт 

Драгана 

Јеленић, 

директор 

ЈУ 

Установа 

за спорт 
Ефикасно 

одржавањ

е спортске 

хале 

Број 

посебних 

целина које 

се одржавају 

 5 0 0 

 

0602 ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Шифра пројекта:0602-0021 - ИЗБОРИ 2020, са следећим елементима:  

Функционална класификација:160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
 

Додаје се Пројекат 0602-0021 – ИЗБОРИ 2020, са следећим елементима: 

 

I Сврха: Спровођење избора за народне посланике Народне скупштине и одборнике Скупштине 
општине Лајковац 2020.године 

 

II Основ: Закон о избору народних посланика, Закон о локалним изборима, Одлука о расписивању 
избора за народне посланике, Одлука о расписивању избора за одборнике скупштина градова и 

скупштина општина у Републици Србији, Упутство за спровођење избора за народне посланике 

Народне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године (званични пречишћени текст) 
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III Опис: Кроз овај пројекат биће финансиране активности у поступку спровођења избора за 
народне посланике Народне скупштине и одборнике Скупштине општине Лајковац 2020. године 

(средства за рад органа за спровођење избора, изборни материјал и други трошкови спровођења 

избора, накнаде за рад лица у органима за спровођење избора).     

     
IV Трајање пројекта: 2020-2020 

  

            
 

Програм / 

ПА / 

пројекат 

Шиф

ра 
Основ Опис Циљ Индикатор 

 

Вреднос

т у 2019. 

 

 

 

Циљна  

вреднос

т 2020. 

 

 

 

Циљна 

вреднос

т у 2021. 

 

 

 

Циљна 

вреднос

т у 2022. 

 

 

Сред

ства 

из 

буџе

та 

01 

Средс

тва из 

сопст

вених 

извор

а 04 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупно 
Извор 

верификације 

Одговор

но лице 

1 2 3 4 5 6 11 8 9 10 12 13 14 15 16 17 

ИЗБОРИ 

2020 
0021 

Закон о 

избору 

народних 

посланикам 

Закон о 

локалним 

изборима, 

Одлука о 

расписивању 

избора за 

народне 

посланике , 

Одлука о 

расписивању 

избора за 

одборнике 

скупштина 

градова и 

скупштина у 

РС, 

Упутство за 

спровођење 

избора за 

народне 

посланике 

Народне.. 

Кроз овај пројекат 

биће финансиране 

активности у 

поступку 

спровођења избора 

за народне 

посланике Народне 

скупштине и 

одборнике 

Скупштине општине 

Лајковац 2020. 

године (средства за 

рад органа за 

спровођење избора, 

изборни материјал и 

други... 

Ефикасно 

спровођењ

е избора 

% бирача 

који су 

гласали 

 70 0 0 

3.237

.487,

81 

0,00 1.271.265,68 4.508.753,49 

Извештај 

Општинске 

изборне 

комисије 

Живорад 

Бојичић, 

начелник 

општинс

ке управе 

Број 

бирачких 

места на 

којима су 

поновлљени 

избори 

 0 0 0 

Извештај 

Општинске 

изборне 

комисије 

 

 

ИЗМЕНЕ ПРОГРАМСКИХ ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРВИ РЕБАЛАНС 2020.ГОДИНЕ 

 

За програме се мењају одговорна лица. 
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За програм 1 ( 1101 ) – Становање, урбанизам и просторно планирање мења се одговорно лице. 
Одговорно лице Миомир Негић, мења се и гласи Бојан Лукић, члан општинског већа за рударство 

и урбанизам. 

За програм 2 ( 1102 ) – Комуналне делатности , мења се одговорно лице. Одговорно лице Радован 

Јовичић, мења се и гласи Милан Бугарчић , члан Општинског већа за Инфраструктуру и комуналне 
делатности, омладину и спорт. 

За програм 5 ( 0101 ) – Пољопривреда и рурали развој, мења се одговорно лице. Одговорно лице  

Горан Гавриловић, мења се и гласи Обрад Милутиновић-заменик председника општинског већа 
задужен за образовање, пољопривреду и енергетику. 

За програм 6 ( 0401 ) – Заштита животне средине, мења се одговорно лице. Одговорно лице Бојан 

Лукић мења се и гласи Јованка Гомилановић-члан општинског већа задужен за друштвену бригу о 
деци, заштиту животне средине и здравство. 

За програм 7 ( 0701 ) – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура , мења се одговорно 

лице. Одговорно лице Аца Мештеровић мења се и гласи Милан Бугарчић , члан Општинског већа 

за Инфраструктуру и комуналне делатности, омладину и спорт. 
За програм 8 ( 2001 ) – Предшколско образовање и васпитање, мења се одговорно лице. Одговорно 

лице Бојан Лукић, мења се и гласи Обрад Милутиновић-заменик председника општинског већа 

задужен за образовање, пољопривреду и енергетику. 
За програм 9 ( 2002 ) – Основно образовање и васпитање, мења се одговорно лице. Одговорно лице 

Бојан Лукић, мења се и гласи Обрад Милутиновић-заменик председника општинског већа задужен 

за образовање, пољопривреду и енергетику. 
За програм 10 ( 2003 ) – Средње образовање и васпитање, мења се одговорно лице. Одговорно лице 

Бојан Лукић, мења се и гласи Обрад Милутиновић-заменик председника општинског већа задужен 

за образовање, пољопривреду и енергетику. 

За програм 11 ( 0901 ) – Социјална и дечија заштита, мења се одговорно лице. Одговорно лице 
Милутин Нишавић, мења се и гласи Дајана Ненадовић- члан општинског већа задужен за буџет и 

финансије, социјалну политику, питања националних мањина, културу и информисање. 

За програм 12 ( 1801 ) – Здравствена заштита, мења се одговорно лице. Одговорно лице Бојан 
Лукић, мења се и гласи Јованка Гомилановић-члан општинског већа задужен за друштвену бригу о 

деци, заштиту животне средине и здравство. 

За програм 13 ( 1201 ) – Развој културе и информисања , мења се одговорно лице. Одговорно лице 

Бојан Лукић, мења се и гласи Дајана Ненадовић- члан општинског већа задужен за буџет и 
финансије, социјалну политику, питања националних мањина, културу и информисање. 

За програм 14 ( 1301 ) – Развој спорта и омладине , мења се одговорно лице. Одговорно лице 

Душан Жујовић мења се и гласи Милан Бугарчић , члан Општинског већа задужен за 
Инфраструктуру и комуналне делатности, омладину и спорт. 

Разлог за измене: Решење о задужењу чланова општинског већа општине Лајковац за одређена 

подручја из надлежности општине (Број:06-80/20-III од  26.08.2020. године). 
За програмску активност 2101-0001 Функционисање скупштине, одговорно лице „Јованка 

Гомилановић, Председник Скупштине“  мења се у „Ненад Џајевић, Председник Скупштине“. 

Разлог за измене: Решење о избору председника Скупштине општине Лајковац (Број:06-59/20-II од 

20.08.2020.) 
 

 

  
ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  

 

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање 
 

Програмска активност: 1101-0003  Управљање грађевинским земљиштем 

Функционална класификација: 620 – Развој заједнице 
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I За циљ: „Стварање услова за стављање у функцију грађевинског земљишта“, индикатор: „Број 

израђених пројеката“, циљана вредност у 2020.години од „6“  мења се и гласи „1“. 

 

Разлог за измене: Пет пројеката препарцелације уговорених у 2019-ој години, планирани су као 
пренета обавеза у 2020-ој години, али су реализовани крајем 2019.године. Ребалансом буџета 

планирају се средства за израду једног пројекта препарцелације за улицу 1300 Каплара. 

 
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Шифра програма: 1102 

 
Програм 2 - Комуналне делатности 

Шифра програма: 1102 

Сектор:  Урбанизам и просторно планирање 

 
I За циљ: „Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних 

зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене“ , индикатор  

„Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило на годишњем нивоу“, 
циљана вредност  у 2020. години „480.000“ мења се и гласи „839.024'',  

Индикатор „Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 

јавне намене у просеку на недељном нивоу“, циљана вредност у 2020. години од „146000/150000“ 
мења се и гласи „150000/150000“. 

 

Разлог за измене:  Почетни индикатори су планирани у складу са првобитним планом из 2020-е 

године. Ребалансом буџета додата су средства за исти,  па се у складу са тим увећавају индикатори. 
 

Пројекат: 1102-0002  Одржавање јавних зелених површина 

Функционална класификација: 540 –Заштита биљног и животињског света и крајолика 
 

I За циљ: „Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања 

зеленила“ , индикатор  „Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава 

зеленило на годишњем нивоу“, циљана вредност  у 2020. години „480.000“ мења се и гласи 
„839.024''. 

 

Разлог за измене:  Почетни индикатори су планирани у складу са првобитним планом из 2020-е 
године. Ребалансом буџета додата су средства за исти па се у складу са тим увећавају индикатори. 

 

Пројекат: 1102-0106  Изградња водоводне мреже Пепељевац-Стрмово-Придворица 
Функционална класификација: 630 – Водоснабдевање 

 

I За циљ: „Решавање проблема водоснабдевања на територији општине Лајковац за Пепељевац, 

Стрмово и Придворицу“ , индикатор „дужина изграђеног  цевовода у м(кумулативно)“, циљана 
вредност у 2021. години „15085“ мења се и гласи „3512,64“, циљана вредност у 2022. години 

„15085“ мења се и гласи „3512,64“. 

 
Разлог за измене:  Планирана деоница у 2021-ој се брише из плана, јер нису обезбеђена 

финансијска средства. 

 
Пројекат: 1102-0107  Водоснабдевање дела општине Лајковац - изградња водоводне мреже у 

Јабучју  

Функционална класификација: 630 – Водоснабдевање 
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I За циљ: „Решавање проблема водоснабдевања на територији општине Лајковац за Јабучје“ , 

индикатор „дужина изграђеног  цевовода у м (кумулативно)“, циљана вредност у 2021. години 

„21824“ мења се и гласи „14654,44“, циљана вредност у 2022. години „21284“ мења се и гласи 

„14654,44“. 
 

Разлог за измене:  Планирана деоница у 2021-ој се брише из плана, јер нису обезбеђена 

финансијска средства. 
 

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

Шифра програма: 1501 
 

Програмска активност  1501-0001 : Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 

 

Функционална класификација: 411 – Општи економски и комерцијални послови 
 

I За Циљ: У оквиру предметне програмске активности додаје се циљ : „Подршка МССП сектору“. 

1.Индикатор:„Број пружених информација о отвореним позивима домаћих и страних донатора и 
број одржаних промоција ,позива и програма за финансирање пројеката МССП сектора“ . 

Вредност у базној години (2018)-1000 /, Очекивана вредност у 2019.години - 1000/   Циљана 

вредност у 2020.години- 1000, Циљана вредност у 2021.години-1000 / Циљана вредност у 
2022.години -1000/ Извор верификације: „ e-mail, позивна писма, агенде, списак учесника, слике“. 

2.Индикатор: „Број одржаних обука за МСПП сектор и почетнике у бизнису“. Вредност у базној 

години (2018)-10 /, Очекивана вредност у 2019.години - 10/   Циљана вредност у 2020.години- 10, 

Циљана вредност у 2021.години-10 / Циљана вредност у 2022.години -10/ Извор верификације: „ 
Списак учесника, слике“. 

 

Разлог за измене: АРРОКО је уредно доставио програмски буџет за 2020.годину са планирана 2 
циља и њима припадајућим индикаторима. У Одлуци о буџету за 2020. годину дошло је до 

техничке грешке при уносу података, тако да је изостављен други циљ за ову програмску 

активност. 

 
Програмска активност  1501-0002 : Мере активне политике запошљавања 

Функционална класификација: 412 – Општи послови по питању рада 

 
I За индикатор : „Број предвиђених програма активне политике запошљавања по Локалном  

акционом плану за запошљавање“ , циљана вредност у 2020.години:„ 1“ , мења се и гласи: “2“. 

 
Разлог за измене:Измена нацрта Локалног акционог плана за запошљавање Општине Лајковац за 

2020.годину након дате пројекције индикатора. Наиме, првобитно планираног Програма јавних 

радова у Локални акциони план за запошљавање Општине Лајковац за 2020. годину уведен је и 

Програм приправника. 
 

 

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Шифра програма : 0401 

Пројекат: 0401-0004  Управљање отпадним водама 

Функционална класификација: 520 – Управљање отпадним водама 
I За циљ: „Унапређење и изградња канализационе мреже на територији општине Лајковац“ , 

индикатор „Укупна дужина изграђене канализационе мреже у км (кумулативно)“, циљана вредност  
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у 2020. години „85,94“ мења се и гласи „86,31“; циљана вредност у 2022. години „88,11“ мења се и 
гласи „86,31“. 

Разлог за измене:  Код планирања деонице у 2020-ој години направљена је техничка грешка, тј. 

погрешно је узета јединица мере из предмера радова. За преостале године недостају финансијска 

средства. 
Пројекат: 0401-0027  Изградња мреже фекалне канализације Словац 

Функционална класификација: 520 – Управљање отпадним водама 

 
I За циљ: „Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних 

вода“ , индикатор: „Дужина фекалне мреже у м (кумулативно)“, циљана вредност  у 2020. години 

„938,83“ мења се и гласи „1307,89“; циљана вредност у 2022. години „3017,46“ мења се и гласи 
„1307,89“. 

Разлог за измене:  Код планирања деонице у 2020-ој години направљена је техничка грешка, тј. 

погрешно је узета јединица мере из предмера радова. За преостале године недостају финансијска 

средства. 
Пројекат: 0401-0029  Изградња црпне станице Словац 

Функционална класификација: 520 – Управљање отпадним водама 

 
I За циљ: „Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних 

вода“ , индикатор :„Број становника покривених услугом“, циљана вредност  у 2020. години „280“ 

мења се и гласи „0“; циљана вредност у 2021. години „0“ мења се и гласи „280“, индикатор: ''Број 
пумпи за фекалну воду'', циљана вредност  у 2020. години „2“ мења се и гласи „0“; циљана 

вредност у 2021. години „0“ мења се и гласи „2“. 

 

Разлог за измене:  Ребалансом буџета скинута су финансијска средства са овог пројекта и усмерена 
на завршетак погона за пречишћавање отпадних вода  у Словцу. Пројекат се планира у следећој 

години. 

 
Програм 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  

Шифра програма: 0701 

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура 

I За циљ: „Квалитетно и квантитативно унапредити саобраћајну инфраструктуру“, индикатор 
:„Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине у км(кумулативно)“, циљана 

вредност у 2020.г., ''127,30'' мења се и гласи ''125,77'', циљана вредност у 2022.г., ''127,83'' мења се и 

гласи ''127,51''. 
Разлог за измене: Ребалансом буџета средства планирана за изградњу саобраћајница на локацији 

''Војни круг'' пребачена су у 2021.годину, из разлога што још није уговорена техничка 

документација, а која претходи самој изградњи. За изградњу у 2022.г. за сада нису предвиђена 
финансијска средства. 

Шифра програмске активности: 0701-0002  

Назив програмске активности: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 

Функционална класификација: 451-Друмски саобраћај 
 

I За циљ: '' Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и  редовно одржавање путева'', 

индикатор: '' Број километара санираних и/или реконструисаних путева'', циљана вредност у 
2022.години ''0,320'' мења се и гласи ''0''. 

Разлог за имене: Недостатак финансијских средстава. 

Шифра пројекта: 0701-0071 
Назив пројекта: Изградња саобраћајница  на локацији ''Војни круг'' због расељавања мештана 

Скобаљ 

Функционална класификација: 451-Друмски саобраћај 
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Трајање пројекта: '' 2020-2022'', мења се и гласи ''2020-2021'' 
I За Циљ: ''Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и  изградњу саобраћајница'', 

индикатор:''Дужина изграђених саобраћајница у км'', циљана вредност у 2020.години ''1,53'' мења 

се и гласи ''0'', циљана вредност у 2021.години ''0,215'', мења се и гласи ''1,745''. 

Индикатор:''Износ трошкова изградње по км'', циљана вредност у 2020.години ''65.560.806,72'' 
мења се и гласи „0“. 

Разлог за измене: Ребалансом буџета средства планирана за изградњу саобраћајница на локацији 

''Војни круг'' пребачена су у 2021.годину, из разлога што још није уговорена техничка 
документација, а која претходи самој изградњи. 

 

ПРОГРАМ  9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  
Шифра програма: 2002 

Пројекат: 2002-0046 „Различити , а једнаки“ 

Функција: 912-основно образовање 

Додаје се Пројекат :2002-0046 „Различити,  а једнаки“ 
I  Сврха: Едукација ученика миграната као и њихова социјализација са осталим ученицима 

II Основ: Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном образовању и 

васпитању; Оквирни споразум између РС и Европске комисије о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније РС уоквиру инструмената за претприступну помоћ (ИПА 2)  

III Опис: Набавка наставних средстава, дидактичког материјала и опреме за потребе ученика 

миграната и осталих ученика ИО Боговађа као и обезбеђивање ужине за ученике мигранте. 
Едукација наставног особља за рад са мигрантима. 

IV Трајање пројекта: 2020-2021 

У оквиру пројекта додаје се Циљ : „Побољшање капацитета за прихват и пружање услуга и 

унапређење образовно-васпитног рада са ученицима мигрантима“ .  
1. Индикатор: „Посећеност ваннаставних активности миграната у односу на укупан број ученика 

миграната“.Вредност у базној години (2018)-0 /, Очекивана вредност у 2019.години - 0/   Циљана 

вредност у 2020.години- 7/12, Циљана вредност у 2021.години-7/12 / Циљана вредност у 
2022.години -0/ Извор верификације: „ Евиденција Основне школе“. 

2. Индикатор: „Број ученика миграната који користе материјалну помоћ“. Вредност у базној години 

(2018)-0 /, Очекивана вредност у 2019.години - 0/   Циљана вредност у 2020.години- 12, Циљана 

вредност у 2021.години-12 / Циљана вредност у 2022.години -0/ Извор верификације: „ Евиденција 
Основне школе“. 

3. Индикатор: „Број нових наставника који се едукују на семинарима“. Вредност у базној години 

(2018)-0 /, Очекивана вредност у 2019.години - 0/   Циљана вредност у 2020.години- 5, Циљана 
вредност у 2021.години-5 / Циљана вредност у 2022.години -0/ Извор верификације: „ Евиденција 

основне школе“. 

 
Разлог за измене: Ребалансом буџета опредељена су средства за овај пројекат. 

 

Програм / 

ПА / 

пројекат 

Шиф

ра 
Основ Опис Циљ Индикатор 

 

Вреднос

т у 2019. 

 
 

 

Циљна  

вреднос

т 2020. 

 
 

 

Циљна 

вреднос

т у 2021. 

 
 

 

Циљна 

вреднос

т у 2022. 

 
 

Сред

ства 

из 

буџе

та 

01 

Средс

тва из 

сопст

вених 

извор

а 04 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупно 
Извор 

верификације 

Одговор

но лице 

1 2 3 4 5 6 11 8 9 10 12 13 14 15 16 17 

Различит

и,а 

једнаки 

0046 

Закон о 

основама 

система 

образов. и 

васпитања и 

Набавка наставних 

средстава,дидактичк

ог материјала и 

опреме за потребе 

ученика миграната и 

Побољша

ње 

капацитет

а за 

прихват и 

Посећеност 

ваннаставни

х активности 

ученика 

миграната у 

 7/12 7/12  0,00 0,00 702.000,00 702.000,00 
Евиденција 

основне школе 

 

 

 

Биљана 

Жујовић, 
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ПРОГРАМ 10 
Шифра програма 2003 

 

 
Пројекат: 2003-0027 „Наша школа боље место за све“ 

Функција: 920-средње образовање 

 
Додаје се Пројекат : 2003-0027 „Наша школа боље место за све“ 

 

I  Сврха: Едукација ученика миграната као и њихова социјализација са осталим ученицима 

II Основ: Закон о основама система образовања и закон о средњем образовању и 
васпитању,оквирни споразум између РС и Европске комисије о правилима за спровођење 

финансијске помоћи Европске уније РС у оквиру инструмената за предприступну помоћ (ИПА 2), 

Уговор о спровођењу пројекта "Наша школа боље место за све". 
III Опис: Набавка опреме,материјала за образовање као и обезбеђивање одеће,обуће и ужине за 

ученике мигранте. Едукација наставног особља за рад са мигрантима. 

IV Трајање пројекта: 2020-2021 

 
У оквиру пројекта додаје се Циљ : „Побољшање капацитета за прихват и пружање услуга и 

унапређење образовно-васпитног рада са ученицима мигрантима“ .  

 
1. Индикатор: „Посећеност ваннаставних активности миграната у односу на укупан број ученика 

миграната“.Вредност у базној години (2018)-0 /, Очекивана вредност у 2019.години - 0/   Циљана 

вредност у 2020.години- 6/10, Циљана вредност у 2021.години-6/10 / Циљана вредност у 
2022.години -0/ Извор верификације: „ Евиденција Средње школе“. 

 

2. Индикатор: „Број ученика миграната који користе материјалну помоћ“. Вредност у базној години 

(2018)-0 /, Очекивана вредност у 2019.години - 0/   Циљана вредност у 2020.години- 10, Циљана 
вредност у 2021.години-10 / Циљана вредност у 2022.години -0/ Извор верификације: „ Евиденција 

Средње школе“. 

 
3. Индикатор: „Број нових наставника који се едукују на семинарима“. Вредност у базној години 

(2018)-0 /, Очекивана вредност у 2019.години - 0/   Циљана вредност у 2020.години- 10, Циљана 

Закон о 

основном 

образовању 

и васпитању; 

Оквирни 

споразум 

између РС и 

Европске 

комисије о 

правилима 

за 

спровођење 

финансијске 

помоћи 

Европске 

уније РС у 

оквиру 

инструменат

а за 

претприступ

ну 

помоћ(ИПА 

2) 

осталих ученика ИО 

Боговађа као и 

обезбеђивања ужине 

за ученике мигранте. 

Едукација наставног 

особља за рад са 

мигрантима. 

пружање 

услуга и 

унапређењ

е 

образовно

г 

васпитног 

рада са 

ученицима 

мигрантим

а 

односу на 

укупан број 

миграната 

директор 

ОШ“Ми

ле 

Дубљеви

ћ“ 
Број ученика 

миграната 

који користе 

материјалну 

помоћ 

 12 12  
Евиденција 

основне школе 

Број нових 

наставника 

које се 

едукују на 

семинарима 

 5 5  
Евиденција 

основне школе 
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вредност у 2021.години-10 / Циљана вредност у 2022.години -0/ Извор верификације: „ Евиденција 
Средње школе“. 

 

 

Програм / 

ПА / 

пројекат 

Шиф

ра 
Основ Опис Циљ Индикатор 

 

Вреднос

т у 2019. 

 
 

 

Циљна  

вреднос

т 2020. 

 
 

 

Циљна 

вреднос

т у 2021. 

 
 

 

Циљна 

вреднос

т у 2022. 

 
 

Сред

ства 

из 

буџе

та 

01 

Средс

тва из 

сопст

вених 

извор

а 04 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупно 
Извор 

верификације 

Одговор

но лице 

1 2 3 4 5 6 11 8 9 10 12 13 14 15 16 17 

Наша 

школа 

боље 

место за 

све 

0027 

Закон о 

основама 

система 

образовања 

и закон о 

средњем 

образовању 

и 

васпитању,о

квирни 

споразум 

између РС и 

Европске 

комисије о 

правилима 

за 

спровођење 

финансијске 

помоћи 

Европске 

уније РС у 

оквиру 

инструменат

а за 

предприступ

ну помоћ 

(ИПА 2), 

Уговор о 

спровођењу 

пројекта 

"Наша 

школа боље 

место за 

све". 

Набавка опреме, 

материјала за 

образовање као и 

обезбеђивање одеће, 

обуће и ужине за 

ученике мигранте. 

Едукација наставног 

особља за рад са 

мигрантима. 

Побољша

ње 

капацитет

а за 

прихват и 

пружање 

услуга и 

унапређењ

е 

образовно

г 

васпитног 

рада са 

ученицима 

мигрантим

а 

Посећеност 

ваннаставни

х активности 

миграната у 

односу на 

укупан број 

ученика 

миграната 

 6/10 6/10  

0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 

Евиденција 

Средње школе 

 

 

 

 

Косана 

Грчић, 

директор 

средње 

школе 

„17.септе

мбар“ 

Број ученика 

миграната 

који користе 

материјалну 

помоћ 

 10 10  
Евиденција 

Средње школе 

Број нових 

наставника 

који се 

едукују на 

семинарима 

 10 10  
Евиденција 

Средње школе 

 
0901 ПРОГРАМ 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

 
Програмска активност  0901-0001 : Једнократне помоћи и други облици помоћи 

Функционална класификација: 70 – Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована 

на другом месту 
I Основ:„Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и услугама из социјалне заштите, Одлука 

о условима и начину умањења цена комуналних услуга, Одлука о интервентном снабдевању 

водом“ мења се и гласи „Закон о комуналној делатности, Одлука о условима и начину умањења 

цена комуналних услуга, Одлука о интервентном водоснабдевању становништва општине 
Лајковац“ 

II Циљ: У дефинисаном циљу за програмску активност 0901/0001 „Унапређење заштите 

сиромашних“ мења се и гласи „Унапређење коришћења комуналних услуга сиромашних“. Брише 
се индикатор „Број грађана – корисника субвенција (нпр. Комуналних услуга, услуга превоза) у 

односу на укупан број грађана“ са припадајућим вредностима по годинама (0,01;0,01; 0,01; 0,01; 

0,01) и извором верификације „Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности, 

Евиденција ЈП Градска чистоћа, РЗС“  
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III Индикатор: Додаје се нови индикатор:  „Број корисника комуналних услуга по 
субвенционисаним ценама“ са припадајућим вредностима индикатора по годинама (80,80,80,79,78) 

и извором верификације „Евиденција ЈП Градска чистоћа, Решења и спискови одељења за општу 

управу и друштвене делатности, Закључак општинског већа“. 

Додаје се индикатор:„Број домаћинстава који користи испоручуку воде цистернама/укупан број 
домаћинстава којима се испоручује вода цистернама по закључку већа“ са припадајућим 

вредностима индикатора по годинама (17/46;12/46;9/46;10/46;10/46) и извором верификације 

„Евиденција ЈП Градска чистоћа, Решења и спискови одељења за општу управу и друштвене 
делатности, Закључак општинског већа“. 

 Додаје се индикатор: „Број ванредно одобрених цистерни воде у односу на редован број цистерни 

„ са припадајућим вредностима по годинама (44/172;34/110;150/210;30/120;30/120) и извором 
верификације „Евиденција ЈП Градска чистоћа, Решења и спискови одељења за општу управу и 

друштвене делатности, Закључак општинског већа“. 
 

 

 

Разлог за измене: Немогућност праћења реализације активности из програма према постојећим 
индикаторима. 
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0901 ПРОГРАМ  11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

 
Шифра програма : 1201 

Пројекат 0901-0047: Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања 

избеглица кроз набавку грађевинског материјала 

Функционална класификација: 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована 
на другом месту  

У оквиру програма додаје се пројекат: 

0901-0047 : Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз 
набавку грађевинског материјала, са следећим елементима:  

I Сврха: Додела помоћи за побољшање услова становања породица избеглица које имају 

пребивалиште/боравиште на територији Општине Лајковац за радове неопходне за завршетак 
градње или адаптацију, а којим би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне 

животне услове за употребу и становање. 

II Основ: Закон о избеглицама, ЛАП за решавање питања избеглих, интерно расељених лица и 

повратника, Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању 

Програм / 

ПА / 

пројекат 

Шиф

ра 
Основ Опис Циљ Индикатор 

Базна 

вредн

ост 

2018. 

 

Вреднос

т у 2019. 

 
 

 

Циљна  

вреднос

т 2020. 

 
 

 

Циљна 

вреднос

т у 2021. 

 
 

 

Циљна 

вреднос

т у 2022. 

 
 

Сред

ства 

из 

буџе

та 

01 

Средс

тва из 

сопст

вених 

извор

а 04 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупно 
Извор 

верификације 

Одговор

но лице 

1 2 3 4 5 6  11 8 9 10 12 13 14 15 16 17 

Једнократ

не 

помоћи и 

други 

облици 

помоћи 

0001 

 

Закон о 

комуналним 

делатностим

а, Одлука о 

условима и 

начину 

умањења 

цена 

комуналних 

услуга, 

Одлука о 

интервентно

м  

водоснабдев

ању 

становништв

а Општине 

Лајковац 

 

Пружање помоћи 

социјално 

угроженом 

становништву на 

територији општине 

Лајковац у виду 

субвенционисања 

цена комуналних 

услуга  и 

интервентно 

снабдевање водом 

Унапређе

ње 

коришћењ

а 

комунални

х услуга 

сиромашн

их 

 

Број 

корисника 

комуналних 

услуга, по 

субвенциони

саним 

ценама 

80 

80 80 80 80 

3.894

.203,

06 

0,00 2.000.000,00 5.894.203,06 

Решења и 

спискови  

одељења за 

општу управу 

и друштвене 

делатности, 

Евиденција 

ЈПГрадска 

чистоћа, 

Закључак 

општинског 

већа 

Живорад 

Бојичић, 

Начелни

к 

општинс

ке управе 

Број 

домаћинстав

а којима се 

редовно 

месечно 

испоручује 

вода 

цистернама 

по Закључку 

већа 

17/46 12/46 9/46 10/46 10/46 

Решења и 

спискови  

одељења за 

општу управу 

и друштвене 

делатности, 

Евиденција 

ЈПГрадска 

чистоћа, 

Закључак 

општинског 

већа 

Број   

ванредно 

испоручених 

цистерни 

воде у 

односу на 

укупан број 

испоручених 

цистерни 

годишње 

44/172 

34/110 
150/21

0 
30/120 

30/120 

 

Решења и 

спискови  

одељења за 

општу управу 

и друштвене 

делатности, 

Евиденција 

ЈПГрадска 

чистоћа, 

Закључак 

општинског 

већа 
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услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала. Број уговора 410-136/III-2020 
од 13.03.2020. (9-9/464-17.03.2020.) 

 

III Опис: Пројекат је усмерен на помоћ породицама избеглица које имају пребивалиште на 

територији општине Лајковац  за радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којим би 
се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и 

становање . Пројекат се реализује у сарадњи са Комесеријатом за избеглице и миграције Републике 

Србије, при чему учешће општине Лајковац износи  10%  од износа средстава који је потребан за 
реализацију активности.  

IV Трајање пројекта: 2020-2021          

    

Програм / 

ПА / 

пројекат 

Шиф

ра 
Основ Опис Циљ Индикатор 

 

Вреднос

т у 2019. 

 
 

 

Циљна  

вреднос

т 2020. 

 
 

 

Циљна 

вреднос

т у 2021. 

 
 

 

Циљна 

вреднос

т у 2022. 

 
 

Сред

ства 

из 

буџе

та 

01 

Средс

тва из 

сопст

вених 

извор

а 04 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупно 
Извор 

верификације 

Одговор

но лице 

1 2 3 4 5 6 11 8 9 10 12 13 14 15 16 17 

Помоћи 

за доделу 

средстава 

намењени

х 

побољша

њу услова 

становањ

а 

избеглица 

кроз 

набавку 

грађевинс

ког 

материјал

а 

0047 

Закон о 

избеглицама, 

ЛАП за 

решавање 

питања 

избеглих, 

интерно 

расељених 

лица и 

повратника, 

Уговор о 

сарадњи на 

реализацији 

помоћи за 

доделу 

средстава 

намењених 

побољшању 

услова 

становања 

избеглица 

кроз набавку 

грађевинског 

материјала. 

Број уговора 

410-136/III-

2020 од 

13.03.2020. 

(9-9/464-

17.03.2020.) 

Пројекат је усмерен 

на помоћ 

породицама 

избеглица које имају 

пребивалиште на 

територији општине 

Лајковац  за радове 

неопходне за 

завршетак градње 

или адаптацију, а 

којим би се 

непокретност довела 

у стање у којем 

обезбеђује основне 

животне услове за 

употребу и 

становање . Пројекат 

се реализује у 

сарадњи са 

Комесеријатом за 

избеглице и 

миграције Републике 

Србије, при чему 

учешће општине 

Лајковац износи  

10%  од износа 

средстава који је 

потребан за 

реализацију 

активности 

Побољша

ње услова 

становања 

породица 

избеглица 

Број 

додељених 

пакета 

помоћи(куму

латнивно) 

 5   

0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 

Уговор о 

додели 

економске 

помоћи" 

између 

општине 

Лајковац и 

корисника 

Живорад 

Шушњар

евић-

координа

тор  

Број 

новозбринут

их породица 

ИРЛ 

(кумулативн

о) 

 5   

Уговор о 

додели 

економске 

помоћи" 

између 

општине 

Лајковац и 

корисника 

 

Разлог за измене: На основу Уговора о донацији средстава  Ребалансом буџета додаје се  пројекат
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1201 ПРОГРАМ  13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

Шифра програма : 1201 

 
 

Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-

историјског наслеђа 
Функционална класификација 820-Услуге културе 

 

I За Опис: „У оквиру програмске активности врши се финансирање и суфинансирање пројеката 
за изградњу одржавање и обнову верских објеката и финансирање пројеката из културе из 

области археолошког наслеђа (споменика културе, археолошкох налазишта, просторних 

културно уметничких целина и знаменитих места). Активности се спроводе кроз конкурсе“ 

мења се и гласи:“У оквиру програмске активности врши се финансирање и суфинансирање 
пројеката за изградњу , одржавање и обнову верских објеката. Активности се спроводе кроз 

конкурсе“. 

 
Разлог за измене: Како првобитно Одлуком о буџету општине Лајковац за 2020.годину нису 

планирана средства за финансирање пројеката из културе из области археолошког наслеђа а 

имајући у виду временски период потребан за спровођење предметног поступка (расписивање 
конкурса, рок за подношење пријава, разматрање пристиглих пријава од стране Комисије, 

одлучивање) нереално је очекивати да би се пројекти из области археолошког наслеђа могли 

реализовати до краја 2020.године.  

 
Пројекат 1201-0023 Завршни радови на конацима Брена Михаиловић и Радић са партерним 

уређењем 

Функција: 820–Услуге културе 
 

I  Трајање пројекта: 2014-2020 мења се и гласи 2014-2021; 

 

II Циљ: „Oчување културно-историјског наслеђа“ , за индикатор:“Број конака на којима се врше 
завршни радови“, циљана вредност у 2020.години од ''2', мења се и гласи ''0'', циљана вредност 

у 2021.години ''0'' мења се и гласи ''2'',  индикатор површина изграђеног партера у арима 

циљана вредност у 2020.години ''130,53'' ари мења се у ''0'', циљана вредност у 2021.години ''0'' 
ари мења се и гласи ''130,53''. 

 

Разлог за измене: Ребалансом буџета умањују се средства за завршетак конака и пребацују се у 
2021.годину, из разлога што још увек није расписана јавна набавка за израду техничке 

документације. 

 

 
0602 ПРОГРАМ 15 : ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Програмска активност: 0014 : Управљање у ванредним ситуацијама 
 

Функционална класификација: 220 – Цивилна одбрана 

 
I За основ: „Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама, 

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Лајковац, 

Одлуке о оснивању јединице цивилне заштите опште намене“ мења се и гласи:“ Закон о 

смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама, Одлука о организацији и 
функционисању цивилне заштите на територији општине Лајковац, Одлуке о оснивању 

јединице цивилне заштите опште намене,Одлуке штаба за ванредне ситуације“  

 
II За опис: “ Oва програмска активност обухвата успостављање система заштите и спасавања и 

стварање услова за ефикасно оперативно деловање на избегавању, смањивању и ублажавању 

последица елементарних и других непогода.Врши се финасирање формирања јединице 
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цивилне заштите и набавка опреме и материјала за цивилну заштиту“, мења се и гласи: „ Oва 

програмска активност обухвата успостављање система заштите и спасавања и стварање услова 

за ефикасно оперативно деловање на избегавању, смањивању и ублажавању последица 
елементарних и других непогода. Врши се финансирање формирања  јединице цивилне 

заштите и набавка опреме и материјала за цивилну заштиту; Врши се финансирање 

превентивних и оперативних мера заштите у току ванредредних стања и ситуација по 
Одлукама“  

 

III За циљ: У оквиру ове програмске активности додаје се нови  циљ: „Ефикасно оперативно 
деловање у току ванредних ситуација“, са два нова индикатора. Први индикатор гласи:“ Број  

проглашених  ванредних стања/ситуација  у току године“ са очекиваним вредностима 1,0,2,1,1 

и извором верификације“ Службена евиденција сектора за ванредне  ситуације“ 

Други индикатор гласи: „Број ангажованих лица у ванредним ситуацијама у односу на број 
оспособљених лица за заштиту и спасавање“ са очекиваним вредностима 2/14,0,5/14,2/14,2/14 и 

извором верификације“ Службена евиденција сектора за ванредне  ситуације“ 

 
Разлога за измене: Циљевима нису биле обухваћене активности у току ванредног стања,већ 

само циљеви везани за превентивно деловање. 

Програм 

/ ПА / 

пројекат 

Шиф

ра 
Основ Опис Циљ Индикатор 

 

Вреднос

т у 2019. 

 
 

 

Циљна  

вреднос

т 2020. 

 
 

 

Циљна 

вреднос

т у 2021. 

 
 

 

Циљна 

вреднос

т у 2022. 

 
 

Средс

тва из 

буџета 

01 

Сре

дст

ва 

из 

соп

ств

ени

х 

изв

ора 

04 

Средства 

из осталих 

извора 

Укупно 
Извор 

верификације 

Одговор

но лице 

1 2 3 4 5 6 11 8 9 10 12 13 14 15 16 17 

Управља

ње у 

ванредни

м 

ситуација

ма 

0014 

Закон о 

смањењу 

ризика од 

катастрофа 

и 

управљање 

ванредним 

ситуацијама, 

Одлука о 

организациј

и и 

функционис

ању 

цивилне 

заштите на 

територији 

општине 

Лајковац, 

Одлуке о 

оснивању 

јединице 

цивилне 

заштите 

опште 

намене, 

Одлуке 

штаба за 

ванредне 

ситуације  

Oва програмска 

активност обухвата 

успостављање 

система заштите и 

спасавања и 

стварање услова за 

ефикасно 

оперативно 

деловање на 

избегавању, 

смањивању и 

ублажавању 

последица 

елементарних  

и других непогода. 

Врши се 

финансирање 

формирања  

јединице цивилне 

заштите и набавка 

опреме и материјала 

за цивилну заштиту; 

Врши се 

финансирање 

превентивних и 

оперативних мера 

заштите у току 

ванредредних стања 

и ситуација по 

Одлукама  

Ефикасно 

оперативн

о 

деловање 

у току 

ванредних 

ситуација 

Изградња 

ефикасног 

превентив

ног 

система 

заштите и 

спасавања 

на 

избегавањ

у 

последица 

елементар

них и 

других 

непогода 

Број 

припадника 

јединица ЦЗ 

у односу на 

укупан број  

грађана у 

општини 

112/15475 
112/15

475 

112/15

475 

112/15

475 

2.905.1

34,00 
0,00 300.000,00 3.205.134.,00 

Службена 

евиденција 

сектора за 

ванредне  

ситуације 

Живорад 

Бојичић, 

Начелни

к 

општинс

ке 

управе 

Број 

обучених 

службених 

лица за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама 

66 66 66 66 

Службена 

евиденција 

сектора за 

ванредне  

ситуације 

Ефикасно 

оперативн

о 

деловање 

у току 

ванредних 

ситуација 

Број  

проглашени

х  ванредних 

стања/ситуа

ција  у току 

године 

0 2 1 1 

Службена 

евиденција 

сектора за 

ванредне  

ситуације 

Број 

ангажованих 

лица у 

ванредним 

ситуацијама 

у односу на 

број 

оспособљен

их лица за 

заштиту и 

спасавање 

0 5/14 2/14 2/14 

Службена 

евиденција 

сектора за 

ванредне  

ситуације 
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2101 ПРОГРАМ 16 : ПОЛИТИЧКИ СИТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

Пројекат  0020 : Спровођење избора 

 
Функционална класификација: 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

 

I Сврха: „Спровођење избора“ мења се и гласи „Изборна кампања“ 

 
II Опис: „Спровођење избора“ мења се и гласи „ Финансирање изборне кампање“ 

 

III Циљ:Брише се дефинисани циљ пројекат 2101-0020 „Ефикасно спровођење избора“. Брише 
се индикатор „% излазности“ са припадајућим вредностима индикатора по годинама 

(0,0,80,0,0,) и извором верификације „статистички подаци“, Брише се индикатор „Број 

бирачких места на којима су поновљени избори“ са припадајућим вредностима индикатрима по 
годинама (0,0,1,0,0) и извором верификације „Одлука изборне комисије“,а додаје се нови циљ: 

 „Ефикасно спровођење изборне кампање“. Додаје се индикатор: „Број изабраних листа који су 

се изјаснили да ће користити средства за изборну кампању у односу на број проглашених 

изборних листа“ са припадајућим вредностима индикатора по годинама (0,0,3/5,0,0) и извором 
верификације „Одлука скупштине општине, Решења општинске изборне комисије, Изјаве 

пполитичких субјеката, Одлука о проглашењу изборних листа“.  

Додаје се индикатор: „Број изабраних листа који су освојили одборничке мандате“ са 
припадајућим вредностима индикатора по годинама (0,0,5,0,0)  и извором верификације 

„Одлука изборне комисије“. 

 
 

 

 

 
Разлог за измене: Због отварања новог пројекта за спровођење избора на раазделу општинске 

управе остаје само део за финансирање изборне кампање 

 
 

ИЗМЕНА ПРОГРАМСКИХ ИНФОРМАЦИЈА 

 

Средства буџета у износу од 904,839,935.23 динара, средства из сопствених извора у износу од 
0,00 динара и средства из осталих извора у износу од 455,580,371.03 динара, утврђена су и 

распоређена по програмској класификацији, и то: 

 

Програм / 

ПА / 

пројекат 

Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

 
 

Вредност 

у 2019. 

 
 

 

Циљна  

вредност 

2020. 

 
 

 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

 
 

 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

 
 

Средства 

из буџета 

01 

Средства 

из 

сопствених 

извора 04 

Средства 

из 

осталих 

извора 

Укупно 
Извор 

верификације 

Одговорно 

лице 

1 2 3 4 5 6  11 8 9 10 12 13 14 15 16 17 

Спровођење 

избора 
0020 

Закон о 

финансирању 

политичких 

странака, 

Закон о 

локалним 

изборима 

Финансирање 

изборне 

кампање  

Ефикасно 

спровођење 

изборне 

кампање 

Број 

изабраних 

листа који су 

се изјаснили 

да ће 

користити 

средстава за 

изборну 

кампању у 

односу на 

број 

проглашених 

изборних 

листа  

 

 

 

0 

0 3/5 0 0 

300.018,00 0,00 0,00 300.018,00 

Одлука 

Скупштине 

општине, 

Решење 

ОУК, Изјаве 

политичких 

субјеката , 

Одлука о 

проглашењу 

изборних 

листа  

председник 

скупштине 

Ненад 

Џајевић 

Број 

изабраних 

листа који су 

освојили 

одборничке 

мандате 

 

0 

0 5 0 0 

Одлука 

изборне 

комисије 
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Програм / 

ПА / 

пројекат 

Шиф

ра 
Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност 

у базној 

2018. 

години 

 
 

 

Очекиван

а 

вредност 

у 2019 

 
 

 

Циљна 

вредност 

у 2020 

 
 

 

Циљна 

вредност 

у 2021 

 
 

 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Сред

ства 

из 

сопст

вени

х 

извор

а 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 

Одговорно 

лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

1 - 

СТАНОВА

ЊЕ, 

УРБАНИЗ

АМ И 

ПРОСТОР

НО 

ПЛАНИРА

ЊЕ 

1101 

Закон о планирању 

и изградњи,  

Стратегија 

локалног одрживог 

развоја општине 

Лајковац у периоду 

од 2015-2025 

године, Програм 

уређивања 

грађевиског 

земљишта 

општине Лајковац, 

Средњорочни 

програм уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за период 2019-

2021.године,  Закон 

о становању и 

одржавању зграда, 

Уговори о откупу и 

закупу станова, 

Програм 

коришћења мера 

стамбене подршке, 

Правилник о врсти, 

обиму и динамици 

активности текућег 

и инвестиционог 

одржавања зграда 

и начину 

сачињавања 

програма 

одржавања, Одлука 

о одржавању 

зграде и спољног 

изгледа зграде, 

условима, начину и 

критеријумима 

суфинансирања 

одржавања 

стамбених и 

стамбено-

пословних зграда 

на територији 

Израда планских 

докумената и 

усаглашавање 

постојећих са 

законом о 

планирању и 

изградњи и 

вршење послова 

на уређењу 

грађевинског 

земљишта, 

изградња, 

финансирање 

послова  из 

стамбене области 

Просторни 

развој у 

складу са 

плановима 

Број усвојених 

планова детаљње 

регулације 

7 7 7 7 7 

1.210.000,00 0,00 6.559.253,08 7.769.253,08 

Евиденција 

одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове, Одељење 

за урбанизам, 

Службени гласник 

Бојан 

Лукић,члан 

Општинског 

већа задужен 

за рударство и 

урбанизам 

Проценат 

површине 

покривен 

плановима 

детаљне 

регулације 

2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

Евиденција 

одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове, Одељење 

за урбанизам, 

Службени гласник 

       

Унапређење 

стамбеног 

положаја 

грађана 

Број домаћинстава 

којима је решено 

стамбено питање 

у односу на број 

привремено 

расељених 

домаћинстава 

0/2 0/2 0/2 0/3 0/3 

Евиденција 

одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове 

Величина јавног 

стамбеног фонда 
55 55 55 55 55 

Евиденција 

одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове 
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општине Лајковац, 

Локални акицони 

план за социјално 

укључивање Рома 

и Ромкиња од 

2018-2022. године 

Управљање 

грађевинск

им 

земљиште

м 

0003 

Закон о планирању 

и 

изградњи,Програм 

уређивања 

грађевиског 

земљишта 

општине Лајковац 

за 2020.г., 

Средњорочни 

програм уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за период 2019-

2021.године 

У оквиру ове 

програмске 

активности врши 

се техничка 

контрола и 

усаглашавање 

пројеката јавне 

намене, уређења 

јавних површина, 

геомеханичка 

испитивања, 

геодетске услуге, 

израду  извештаја 

о затеченом стању 

за потребе 

озакоњења 

објеката, израда 

катастарско 

топографских 

планова, израда 

пројеката 

препарцелације и 

др. послови 

везани за 

уређивање 

грађевинског 

земљишта 

Стварање 

услова за 

стављање у 

функцију 

грађевинског 

земљишта 

Број израђених 

пројеката 
1 1 1 0 0 

1.210.000,00 0,00 1.016.000,00 2.226.000,00 

рачун са 

спецификацијом о 

израђеном 

пројекту, 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене и 

грађевинске 

послове 

Живорад 

Бојичић, 

начелник 

општинске 

управе 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Стамбена 

подршка 
0004 

Закон о становању 

и одржавању 

зграда, Програм 

мера стамбене 

подршке, Локлани 

акциони план за 

социјално 

укључивање Рома 

и Ромкиња 2018-

2022. 

Финансирање 

активности у 

складу са 

Програмом мера 

стамбене подршке 

и Локалним 

акционим планом 

за социјално 

укључивање Рома 

и Ромкиња од 

2018-2022. године 

Планско 

управљање 

стамбеном 

подршком 

Број корисника 

стамбене подршке 
4 3 10 10 10 

0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 

Решење, 

Евиденција 

одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове 

Живорад 

Бојичић, 

Начелник 

општинске 

управе 

Број станова у 

јавној својини у 

режиму 

непрофитног 

закупа 

1 1 1 2 2 

Евиденција 

одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове 

       

Унапређени 

услови и 

квалитет 

становања 

ромских 

породица на 

територији 

општине 

Број ромских 

корисника 

стамбене 

подршке/укупан 

број корисника 

стамбене подршке 

0 3/10 6/10 8/10 10/10 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 
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Лајковац 

 

       

       

       

Изградња 

градског 

трга са 

елементим

а 

парковског 

уређења 

0024 

Закон о планирању 

и изградњи;  

Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за 2020. годину, 

Програм заштите 

животне средине 

општине Лајковац 

у периоду 2015-

2024 

Пројекат је 

усмерен на 

обезбеђење новог, 

квалитетног и 

атрактивног 

простора у 

контексту 

постојеће урбане 

матрице, обавезно 

обезбеђење 

површине у 

оквиру јавног 

простора који је 

истовремено у 

функцији 

зеленила, и 

стварање услова 

за развој 

комплементарних 

садржаја и 

активности 

везаних за јавни 

простор. Пројекат 

обухвата израду 

техничке 

документације за 

изградњу градског 

трга са 

елементима 

парковског 

уређења, техничку 

контролу пројекта,  

изградњу и надзор 

Обезбеђење 

новог, 

квалитетног 

простора и 

стварање 

услова за 

развој 

комплементар

них садржаја 

и активности 

везаних за 

јавни простор 

Укупна површина 

у арима 
0 3 3 0 0 

0,00 0,00 5.293.253,08 5.293.253,08 

окончана 

ситуација, 

грађевински 

дневник, 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 

Предраг 

Мирковић,рук

оводилац 

Одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове 

број садница 

четинара и 

лишћара 

0 21 21 0 0 

окончана 

ситуација, 

грађевински 

дневник, 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 

број уграђених 

реквизита за игру 

за децу 

0 5 5 0 0 

окончана 

ситуација, 

грађевински 

дневник, 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 

 

       

       

       

 

       

       

       

Израда 

катастарско 

топографск

ог плана 

Војни круг 

и пројекта 

парцелациј

е са 

пројектом 

геодетског 

обележава

ња 

0026 

Закон о планирању 

и изградњи, 

Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за 2020.г., 

Средњорочни 

програм уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за период 2019-

2021.године , 

Споразум о 

финансирању 

локације Војни 

Израда 

катастарско 

топографског 

плана Војни круг 

и пројекта 

парцелације са 

пројектом 

геодетског 

обележавања ради 

изградње 

саобраћајница 

Стварање 

услова за 

формирање 

катастарских 

парцела за 

потребе 

изградње 

саобраћајниц

а 

број потврђених 

катастарско 

топографских 

планова 

0 0 1 0 0 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 

Предраг 

Мирковић,рук

оводилац 

Одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове 
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круг за расељавање 

мештана насеља 

Скобаљ 

 

2 - 

КОМУНА

ЛНЕ 

ДЕЛАТНО

СТИ 

1102 

Закон о 

комуналним 

делатностима, 

Закон о заштити 

животне средине, 

Закон о планирању 

и изградњи, Закон 

о водама,  Локални 

план управљања 

отпадом 2011-2020, 

Одлука о 

условима, начину 

држања и заштите 

домаћих животиња 

на територији 

општине Лајковац, 

Одлука о 

одржавању чистоће 

на територији 

општине Лајковац, 

Одлука о 

обављању 

делатности 

зоохогојене, Закон 

о 

ветеринарству,Про

грам контроле и 

смањења 

популације 

напуштених паса и 

мачака на 

територији 

општине Лајковац , 

Стратегија 

локалног одрживог 

развоја општине 

Лајковац 2015-

2025, Програм 

заштите животне 

средине од 2015. 

до 2024., Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине 

Лајковац,Средњоро

чни програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за период 2019-

Спровођење 

радњи из области 

комуналне 

делатности у 

циљу унапређења 

квалитета живота 

становника на 

територији  кроз 

рационално 

обављање 

комуналних 

делатности и 

повећање 

обухвата пружања 

комуналних 

услуга. 

Финансирање 

пројектних 

активности које су 

у функцији 

егзистенцијалних 

потреба грађана 

Повећање 

покривености 

насеља и 

територије 

рационалним 

јавним 

осветљењем 

Укупан број 

светиљки које су 

замењене 

савременијим(кум

улативно) 

2182 2962 3132 4000 4600 

129.337.056,

89 
0,00 98.650.191,07 

227.987.247,9

6 

Окончана 

ситуација , 

грађевински 

дневник 

Милан 

Бугарчић, 

члан 

Општинског 

већа задужен 

за 

инфраструкту

ру,комуналне 

делатности, 

омладину и 

спорт 

Удео енергетски 

ефикасних 

сијалица у 

укупном броју 

сијалица јавног 

осветљења 

43,64 59,24 62,64 80 92 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 

       

Повећање 

покривености 

територије 

комуналним 

делатностима 

одржавања 

јавних 

зелених 

површина, 

одржавања 

чистоће на 

површинама 

јавне намене 

и зоохигијене 

Број м2 јавних 

зелених површина 

на којима се 

уређује и одржава 

зеленило на 

годишњем нивоу 

619715 805615 839024 500000 550000 

Извештај ЈП 

Градска чистоћа, 

рачун са радним 

налогом 

Број м2 површина 

јавне намене где 

се одржава 

чистоћа у односу 

на укупан број м2 

јавне намене на 

недељном нивоу 

147751/

150000 

137300/

150000 

150000/

150000 

149000/15

0000 

150000/

150000 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене и 

грађ.послове, 

Извештај ЈП 

Градска чистоћа 

Процентуална 

покривеност 

територије 

општине Лајковац 

услугом 

зоохигијене 

100 100 100 100 100 

евиденција 

комуналне 

инспекције 

Повећање 

покривености 

корисника и 

територије 

квалитетним 

услугама 

водоснабдева

ња 

Проценат 

домаћинстава 

обухваћених 

услугом у односу 

на укупан број 

домаћинстава 

67 75 80 85 85 

Евиденција и 

извештај ЈП 

Градска чистоћа; 

Подациј 

Републичког 

завода за 

статистику 

Број насељених 

места 

обухваћених 

услугама у односу 

на укупан број 

насеља 

7 9 9 9 9 

Евиденција и 

извештај ЈП 

Градска чистоћа 
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2021.године 

Управљање

/одржавање 

јавним 

осветљење

м 

0001 

Закон о 

комуналним 

делатностима, 

Закон о планирању 

и изградњи, 

Програм за 

унапређење услова 

живота локалне 

заједнице, Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац, 

Средњорочни 

програм уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за период 2019-

2021.године 

У оквиру ове 

програмске 

активности врши 

се финасирање 

трошкова јавне 

расвете по мерним 

местима, набавка 

резервних делова 

и осталог 

електроматеријала 

за потребе јавне 

расвете, услуге 

одржавања 

адаптације  и 

унапређење 

објеката и 

инсталација 

јавног осветљења 

којима се 

осветљавају 

саобраћајне и 

друге површине 

јавне намене, 

радови на 

електроенергетски

м инсталацијама, 

трошкови атеста и 

прикључака, 

легализације, 

набавка бројила и 

сл. 

Ефикасно и 

рационално 

спровођење 

јавног 

осветљења и 

минималан 

негативан 

утицај на 

животну 

средину 

Удео енергетски 

ефикасних 

сијалица у 

укупном броју 

сијалица јавног 

осветљења 

43,64 59,24 62,64 80 92 

45.601.841,5

6 
0,00 14.843.158,44 60.445.000,00 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 

Живорад 

Бојичић, 

начелник 

општинске 

управе 

Укупан број 

светиљки које су 

замењене 

савременијим 

(кумулативно) 

2182 2962 3132 4000 4600 

Окончана 

ситуација , 

грађевински 

дневник 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Одржавање 

јавних 

зелених 

површина 

0002 

Закон о 

комуналним 

делатностима, 

Програм заштите 

животне средине 

од 2015. до 2024., 

Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац , 

Средњорочни 

програм уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за период 2019-

2021.године,  

Програм 

пословања 

предузећа ЈП 

"Градска чистоћа" 

у делу План 

Одржавање јавних 

зелених површина 

је уређење, текуће 

и инвестиционо 

одржавање, 

реконструкција и 

санација зелених, 

рекреативних 

површина и 

приобаља.  Овом 

програмском 

активношћу 

обухватају се 

послови који се 

односе на кошење 

и одржавање 

јавних и зелених 

површина на 

територији 

општине Лајковац, 

озелењавање 

јавних површина, 

сађење цвеће на 

Максимална 

могућа 

покривеност 

насеља и 

територије 

услугама 

уређења и 

одржавања 

зеленила 

Број м2 јавних 

зелених површина 

на којима се 

уређује и одржава 

зеленило на 

годишњем нивоу 

619715 805615 839024 500000 550000 

10.939.480,0

0 
0,00 3.184.480,30 14.123.960,30 

Фактуре 

добављача; План 

сађења и 

одржавања цвећа 

на јавним 

површинама, план 

одржавања 

дрвореда, 

травњака украсног 

шибља, зеленила; 

План кошења и 

одржавања јавних 

зелених површина 

на територији 

општине Лајковац 

Предраг 

Мирковић, 

Руководилац 

Одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинс.пос

л., 

кошење и 

одржавање јавних 

и зелених 

површина поред 

путева у м2 на 

годишњем нивоу 

1342364 918611 640000 700000 750000 

Фактуре 

добављача; План 

сађења и 

одржавања цвећа 

на јавним 

површинама, план 

одржавања 

дрвореда, 
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кошења и 

одржавања јавних 

зелених површина 

на територији 

општине Лајковац 

и план сађења и 

одржавања цвећа 

на јавним 

површинама, план 

одржавања 

дрвореда, 

травњака, украсног 

шибља, зеленила и 

сл. 

јавним зеленим 

површинама и 

жардињерама 

различитог облика  

и њихово 

одржавање, 

одржавање 

дрвореда, 

травњака, 

украсног шибља, 

зеленила и 

слично. Сађење 

цвећа врши се у 

пролеће и у јесен 

са адекватном 

применом мера 

које се односе на 

одржавање, 

окопавање, 

загртање, ђубрење 

и заливање. 

травњака украсног 

шибља, зеленила; 

План кошења и 

одржавања јавних 

зелених површина 

на територији 

општине Лајковац 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Одржавање 

чистоће на 

површинам

а јавне 

намене 

0003 

Закон о 

комуналним 

делатностима, 

Одлука о 

одржавању чистоће 

на територији 

општине Лајковац, 

План чишћења и 

улица и тротоара 

Ова програмска 

активност 

обухвата чишћење 

улица града и 

других јавних 

површина. План 

чишћења  је 

усмерен ка 

редовном 

чишћењу јавних 

површина и то: 

улица и тротоара, 

тргова, површина 

занатског центра 

односно 

пословних 

објеката, који су у 

општој употреби, 

уклањање 

прашине, наноса 

папира, лишћа и 

сличног 

материјала, 

пражњење корпи 

за отпатке и 

одношење 

отпадног 

материјала из 

истих, машинско 

чишћење и 

одношење 

отпадног 

материјала из 

истих, машинско 

Максимална 

могућа 

покривеност 

насеља и 

територије 

услугама 

одржавања 

чистоће 

јавних 

површина 

Степен 

покривености 

територије 

услугама 

одржавања 

чистоће јавно-

прометних 

површина (број 

улица које се 

чисте у односу на 

укупан број улица 

у граду/општини) 

31/57 33/57 33/57 33/57 33/57 

34.882.735,3

3 
0,00 19.415.519,70 54.298.255,03 

Евиденција ЈП 

Градска чистоћа, 

фактуре 

добављача, 

ситуације 

Предраг 

Мирковић, 

Руководилац 

Одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинс.пос

лове 
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чишћење и прање 

јавних површина 

односно прање 

целе површине 

тротоара и 

коловоза. 

Одржавање 

фонтана на  

јавним 

површинама 

Зоохигијен

а 
0004 

Закон о 

комуналним 

делатностима, 

Закон о заштити 

животне средине, 

Локални план 

управљања 

отпадом 2011-2020, 

Одлука о 

условима, начину 

држања и заштите 

домаћих животиња 

на територији 

општине Лајковац, 

Одлука о 

одржавању чистоће 

на територији 

општине Лајковац 

за 2017. годину, 

Одлука о 

обављању 

делатности 

зоохогојене, Закон 

о ветеринарству, 

Програм контроле 

и смањења 

популације 

напуштених паса и 

мачака на 

територији 

општине Лајковац 

У оквиру ове 

програмске 

активности 

обезбеђена су 

средства за 

хватање, 

збрињавањe, 

ветеринарску негу 

и смештај 

напуштених и 

изгубљених 

животиња (паса) у 

прихватилиште за 

животиње, 

накнаде штете од 

уједа паса/мачака 

луталица, 

стерилизација и 

чиповање паса и 

мачака. Поред 

тога  врши 

спровођење акције 

уништавања 

штеточина-пацова 

и мишева на 

јавним 

површинама, 

отвореним 

каналима и у 

домаћинствима 

везаним на 

канализациону 

мрежу кроз два 

сезонска 

третмана.  У 

оквиру ове 

програмске 

активности врши 

се нешкодљиво 

уклањање и 

транспорт лешева 

животиња са 

јавних површина 

и објеката за узгој, 

као и  

Унапређење 

заштите од 

заразних и 

других 

болести које 

преносе 

животиње 

Просечан  број 

ухваћених и 

збринутих паса и 

мачака луталица 

(месечни просек) 

70 100 95 90 90 

13.040.000,0

0 
0,00 6.550.000,00 19.590.000,00 

Записници 

комуналне 

инспекције , рачун 

Живорад 

Бојичић, 

начелник 

општинске 

управе 

Јавне површине 

на којима је 

рађена 

дератизација (у 

ха) 

24 24 24 24 24 

Извештај стручне 

куће , записник 

комуналне 

инспекције 

Број пријављених 

уједа од паса и 

мачака луталица 

од стране 

оштећених 

55 60 50 30 30 
Поднете пријаве за 

накнаду штете 

Унапређење 

заштите од 

заразних и 

других 

болести које 

преносе 

инсекти 

Количина 

утрошеног 

материјала по 

јединици 

површине (кг) 

180 220 250 250 250 
Извештај стручне 

куће 

Број извршених 

запрашивања за 

сузбијање 

комараца и 

крпеља 

2 2 2 2 2 
Извештај стручне 

куће 

    2   

Ефикасно 

уклањање 

животињског 

отпада 

Број записника о 

нерегуларном 

третману 

животињског 

отпада 

0 1 0 0 0 

Записници 

комуналне 

инспекције , рачун 

Број уклоњених 

угинулих 

животиња 

63 60 60 60 60 

Записници 

комуналне 

инспекције , рачун 
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дезинсекција коју 

изводи стручни 

тим на јавним 

површинама 2 

пута годишње. 

Одржавање 

гробаља и 

погребне 

услуге 

0006 

Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац, 

Закон о 

комуналним 

делатностима, 

Закон о планирању 

и изградњи 

У оквиру 

програмске 

активности 

обухваћени су 

израда техничке 

документације и 

изградња капеле у 

Пепељевцу, 

прикључци на 

струју капела 

Побошљање 

комуналне 

опремљеност

и гробља 

Број пројеката 0 1 1 0 0 

20.000,00 0,00 382.443,88 402.443,88 

окончана 

ситуација, 

грађевински 

дневник, 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 
Предраг 

Мирковић, 

Руководилац 

Одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове 

Број капела/број 

насеља 
7/18 7/18 7/18 7/18 7/18 

окончана 

ситуација, 

грађевински 

дневник, 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање 

и 

снабдевање 

водом за 

пиће 

0008 

Закон о 

комуналним 

делатностима, 

Закон о планирању 

и изградњи, 

Програм 

субвенција ЈП " 

Градска чистоћа" ,  

Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац, 

Средњорочни 

програм уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за период 2019-

2021.године 

Израда техничке 

документације, 

техничка контрола 

и усаглашавање 

пројеката 

водоснабдевања, 

изградња система 

водоснабдевања 

на територији 

општине Лајковац, 

израда 

прикључака на 

водоводну мрежу,  

изградња бунара у 

циљу  

обезбеђивања 

снабдевања 

пијаћом водом 

становника у 

насељима у којима 

није развијен 

водоводни систем 

и радови на 

електро 

енергетским 

инсталацијама и 

Решавање 

проблема 

водоснабдева

ња на 

територији 

општине 

Лајковац 

Број изграђених 

дубинских 

бунара(кумулатив

но) 

7 7 7 8 8 

23.500.000,0

0 
0,00 9.676.218,00 33.176.218,00 

Окончана 

ситуација , 

грађевински 

дневник 

Предраг 

Мирковић, 

Руководилац 

Одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинс.пос

л.,Бојан 

Богдановић, 

Директор 

ЈПГрадска 

чистоћа за 

део субв.за 

пок.губ.воде у 

мрежи 

Израђена 

техничка 

документација(бр

ој пројеката) 

5 6 7 2 2 

рачун са 

спецификацијом о 

броју примљених 

пројеката 

       

Смањење 

губитака у 

водоводној 

мрежи на 

територији 

општине 

Лајковац 

Проценат губитка 

воде у мрежи 
75 64 60 57 40 

Извештај ЈП 

Градска чистоћа - 

водоводна служба 

Број санираних 

кварова у мрежи 
645 540 490 410 350 

Извештај ЈП 

Градска чистоћа - 

водоводна служба 

дужина 

замењених цеви 
340 600 710 820 800 

Извештај ЈП 

Градска чистоћа - 

водоводна служба 
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прикључци на 

струју на 

објектима 

водоснабдевања; 

субвенције ЈП 

Градска чистоћа, 

за покриће 

губитака воде у 

мрежи. 

Повезивањ

е 

постојећег 

цевовода 

Словац- 

Ратковац са 

резервоаро

м 

Оштрикова

ц и са 

црпном 

станицом 

Словац и 

повезивање 

локалног 

цевовода у 

Ратковцу 

на 

затварачни

цу ПК 

Оштрикова

ц 

0105 

Закон о планирању 

и изградњи, 

Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за 2020. годину, 

Стратегија 

локалног одрживог 

развоја Општине 

Лајковац за период 

2015-2025. година 

У оквиру овог 

пројекта планира 

се извођење 

радова на 

повезивању 

постојећег 

цевовода Словац-

Ратковац РЕ Ø 225  

са црпном 

станицом Словац 

и повезивање  

постојећег 

цевовода Ø 90 од 

Оштриковца са 

постојећег 

цевовода Ø 225, 

као и  повeзивање 

локалног цевовода 

у Ратковцу на 

затварачницу ПК 

Оштриковац. 

Планирана су 

средства за надзор 

над извођењем 

радова. 

Решавање 

проблема 

снабдевања 

пијаћом 

водом МЗ 

Словац, 

Ратковац и 

Придворица 

Број месних 

заједница којима 

је решен проблем 

водоснабдевања 

0 3 3 0 0 

0,00 0,00 2.327.251,54 2.327.251,54 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 

Предраг 

Мирковић,рук

оводилац 

Одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове 

дужина 

изграђеног  

цевовода у м 

1560 1730 1730 0 0 

окончана 

ситуација, 

записник о 

примопредаји 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Изградња 

водоводне 

мреже 

Пепељевац

-Стрмово-

Придвориц

а 

0106 

Закон о планирању 

и изградњи, 

Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за 2020.г. , 

Средњорочни 

програм уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за период 2019-

2021.године, СЛОР 

општине Лајковац 

за период од 2015-

2025. године 

Израда 

дистрибуционог 

система за 

снабдевање водом 

за пиће Словца, 

Ратковца и 

Придворице, са 

везом на 

постојећи 

водоводни систем 

„Непричава“ и 

КРС „Колубара“. 

Водоснабдевање 

за ова три 

предметна 

насељена места је 

предвиђено преко 

постојећег 

резервоара 

„Ратковац“. У 

оквиру резервоара 

Решавање 

проблема 

водоснабдева

ња на 

територији 

општине 

Лајковац за 

Пепељевац, 

Стрмово и 

Придворицу 

Број месних 

заједница којима 

је решен проблем 

водоснабдевања 

0 0 3 3 3 

0,00 0,00 2.219.601,59 2.219.601,59 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 

Предраг 

Мирковић, 

Руководилац 

Одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове 

Дужина 

изграђеног 

цевовода у м 

(кумулативно) 

0 3408,52 3408,52 3512,64 3512,64 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове, 

Записник о 

примопредаји, 

окончана 

ситуација 
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је смештена и 

хидростаница ХС 

„Ратковац“. Сви 

цевоводи су 

планирани у 

путном појасу 

локалних 

саобраћајница и 

путева ових 

насеља, осим 

неких краћих 

деоница. 

Водоснабд

евање дела 

општине 

Лајковац - 

изградња 

водоводне 

мреже у 

Јабучју 

0107 

Закон о планирању 

и изградњи, 

Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за 2020.г. 

Средњорочни 

програм уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за период 2019-

2021.године,  

Стратегија 

локалног одрживог 

развоја Општине 

Лајковац за период 

2015-2025. година 

Изградња 

примарне 

водоводне мреже 

дела насеља 

Јабучје у општини 

Лајковац у складу 

са пројектним 

задатком и 

важећом 

пројектном 

документацијом. 

Анализом 

постојећег и 

планираног 

система усвојена 

је концепција која 

се заснива на 

формирању новог 

изворишта са 

постројењем за 

пречишћавање 

воде и постојећим 

резервоарским 

просторима. 

Цевовод 

примарног 

развода је 

улгавном 

постављен у 

јавним парцелама 

тј. зони 

постојећих 

локалних 

саобраћајница 

насеља. 

Решавање 

проблема 

водоснабдева

ња на 

територији 

општине 

Лајковац за 

Јабучје 

дужина 

изграђеног  

цевовода у 

м(кумулативно) 

0 3620 14654,44 14654,44 14654,44 

0,00 0,00 37.051.517,62 37.051.517,62 

окончана 

ситуација, 

записник о 

примопредаји 

Предраг 

Мирковић, 

Руководилац 

Одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове 

пречник цеви 0 
Ø100,Ø1

50,Ø80 

Ø100,Ø1

50,Ø80 

Ø100,Ø15

0,Ø80 

Ø100,Ø1

50,Ø80 

окончана 

ситуација, 

записник о 

примопредаји 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Реконструк

ција и 

санација 

водоводне 

мреже на 

територији 

насељеног 

места 

0111 

Закон о планирању 

и изградњи, Закон 

о комуналним 

делатностима, 

Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

Замена 

водоводних цеви 

пречника мањег 

од фи 100, замена 

азбестних цеви, 

замена цеви на 

деоницама са 

највећим бројем 

Квалитетније 

снабдевање 

водом кроз 

редукцију и 

боље 

управљање 

губицима 

Дужина 

реконструисане 

водоводне мреже 

0 0 25000 0 0 

1.353.000,00 0,00 3.000.000,00 4.353.000,00 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 

Предраг 

Мирковић,рук

оводилац 

Одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове 

Пречник цеви >_ 0 0 ≥100 0 0 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 
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Лајковац општине Лајковац ,  

СЛОР општине 

Лајковац за период 

од 2015-2025. 

године, Просторни 

план општине 

Лајковац 

кварова у току 

године, замена 

водомера, 

прикључци, 

бустер станице, 

дефинисање 

мерних места и 

зонирање 

водоводне мреже 

(израда СКАДА 

система) 

број замењених 

водомера 
0 0 2000 0 0 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 

 

       

       

       

 

       

       

       

 

3 - 

ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМС

КИ 

РАЗВОЈ 

1501 

Закон о контроли 

државне помоћи, 

Закон о локалној 

самоуправи, Закон 

о запошљавању и 

осигурању за 

случај 

незапослености,Зак

он о регионалном 

развоју, Уредба о 

правилима за 

доделу државне 

помоћи, Уредба о 

начину и поступку 

пријављивања 

државне помоћи, 

Правилник о 

методологији 

израде годишњег 

извештаја о 

додељеној 

државној помоћи, 

Стратегија 

локалног одрживог 

развоја општине 

Лајковац 2015-

2025, Локални 

акциони план 

запошљавања, 

Национална 

стратегија 

запошљавања за 

период 2011-2020. 

година 

Спровођење мера 

активне политике 

запошљавања и 

мере подршке 

МСП, расподела 

средстава по 

конкурсима 

Повећање 

конкурентнос

ти локалне 

привреде и 

смањење 

незапосленос

ти 

Број  

евидентираних 

незапослених 

жена на 

евиденцији НСЗ (у 

месецу октобру) 

537 496 496 496 496 

9.534.000,00 0,00 13.238.050,10 22.772.050,10 

евиденција НСЗ 

Младен 

Бајић, члан 

општинског 

већа задужен 

за приватно 

предузетништ

во и цивилну 

заштиту 

Број спроведених 

пројеката за МСП 

посредством 

АРРОКОМ 

1 1 1 1 1  

Број 

евидентираних 

незапослених 

лица на 

евиденцији НСЗ( у 

месецу октобру) 

888 768 768 768 768 евиденција НСЗ 

 

       

       

       

 

       

       

       

Унапређењ

е 

привредног 

и 

инвестицио

ног 

амбијента 

0001 

Закон о 

регионалном 

развоју, Уговор о 

годишњој 

чланарини, Анекс 

бр 1/16 уговора о 

годишњој 

чланарини бр 39/12 

од 27.03.2012. 

године 

Овом 

програмском 

активношћу 

обухваћена је 

финансијска 

подршка Агенцији 

за регионални 

развој у 

спровођењу 

активности на 

Јачање 

капацитета на 

локалном и 

регионалном 

нивоу 

Број пружених 

информација о 

отвореним 

позивима домаћих 

и страних 

донатора и број 

одржаних 

промоција позива 

и програма за 

финансирање 

20 20 10 10 10 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 

Е маил, позивна 

писма, агенда, 

списак учесника, 

слике 

Живорад 

Бојичић, 

начелник 

општинксе 

управе 
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изради и јачању 

капацитета на 

локалном и 

регионалном 

нивоу, стварање 

предуслова за 

одрживи развој 

територије, 

стратешко 

планирање на 

локалном и 

регионалном 

нивоу, 

идентификацији, 

припреми и 

имплементацији 

пројеката, 

подршка МСПП 

сектору. 

локалних и 

регионалних 

пројеката 

Број стратешких 

докумената и 

акционих планова 

на локалном нивоу 

у чијој припреми 

и доношењу је 

била укључена 

АРРОКО 

1 1 1 1 1 
ИЗзвештај 

АРРОК-а 

       

Подршка 

МСПП 

сектору 

Број пружених 

информација о 

отвореним 

позивима домаћих 

и страних 

донатора и број 

одржаних 

промоција позива 

и програма за 

финансирање 

1000 1000 1000 1000 1000 

Е маил, позивна 

писма, агенда, 

списак учесника, 

слике 

Број одржаних 

обука за МСПП 

сектор и 

почетнике у 

бизнису 

10 10 10 10 10 
Списак учесника , 

слике 

       

 

       

       

       

Мере 

активне 

политике 

запошљава

ња 

0002 

Закон о 

запошљавању и 

осигурању за 

случај 

незапослености 

,Правилник о 

критеријумима, 

начину и другим 

питањима од 

значаја за 

спровођење мера 

активне политике 

запошљавања 

(Службени гласник 

РС, бр. 102/2015, 

5/2017 и 9/2018 

,)ЛАПЗ, Национ... 

Програми и мере 

запошљавања које 

су усмерене ка 

унапређењу 

запослености 

општине Лајковац 

у складу са 

програмима и 

мерама активне 

политике 

запошљавања 

Повећање 

запослености  

број предвиђених 

програма активне 

политике 

запошљавања по 

Локалном 

акционом плану за 

запошљавање 

2 2 2 1 1 

8.034.000,00 0,00 8.794.000,00 16.828.000,00 

Локални акциони 

план за 

запошљавање 

Живорад 

Бојичић, 

начелник 

Општинске 

управе 

Лајковац 

Број лица која су 

успешно завршила 

програм јавних 

радова по 

Локалном 

акционом плану за 

запошљавање 

48 51 57 57 57 

Евиденција НЗС , 

Евиденција 

Локалног савета за 

запошљавање 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Спровођењ

е јавног 
0004 

Закон о спорту,  

Закон о 

Радно ангажовање 

незапослених са 

Повећање 

запослености 

Број лица која су 

успешно завршила 
  9 0 0 0,00 0,00 2.222.025,05 2.222.025,05 

Евиденција 

Установе за спорт 

Драгана 

Јеленић, 
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рада 

ОДРЖАВА

ЊЕ 

СПОРТСК

Е 

ИНФРАСТ

РУКТУРЕ 

запошљавању и 

осигурању за 

случај 

незапослености, 

Правилник о 

критеријумима, 

начину и другим 

питањима од 

значаја за 

спровођење мера 

активне политике 

запошљавања, 

ЛАПЗ за 

2020.годину, 

Споразум о 

уређивању 

међусобних права 

и обавеза у 

реализацији 

програма или мера 

активне политике 

запошљавања за 

2020. годину, 

Уговор о 

спровођењу јавног 

рада бр. 0708-

10169-16/2020 од 

27.05.2020. године 

евиденције 

Националне 

службе за 

запошљавање 

ради спровођења 

јавног рада за 

одржавање 

објеката спортске 

инфраструктуре у 

јавној својини 

општине Лајковац 

у Лајковцу, што 

подразумева 

одржавање 

хигијене и 

уређење стадиона 

ФК "Железничар", 

ФК"Задругар", 

Мини-пич терена 

и тениских терена. 

програм јавних 

радова по ЛАПЗ 

директорка 

ЈУ Установа 

за спорт        

       

Ефикасно 

одржавање 

спортске 

инфраструкту

ре 

Број објеката 

спортске 

инфраструктуре 

који се одржавају 

  4 0 0 
Евиденција 

Установе за спорт 

       

       

 

       

       

       

Спровођењ

е јавног 

рада 

ОДРЖАВА

ЊЕ 

СПОРТСК

Е ХАЛЕ 

0005 

Закон о спорту,  

Закон о 

запошљавању и 

осигурању за 

случај 

незапослености, 

Правилник о 

критеријумима, 

начину и другим 

питањима од 

значаја за 

спровођење мера 

активне политике 

запошљавања, 

ЛАПЗ за 

2020.годину, 

Споразум о 

уређивању 

међусобних права 

и обавеза у 

реализацији 

програма или мера 

активне политике 

запошљавања за 

2020. годину, 

Уговор о 

спровођењу јавног 

Радно ангажовање 

незапослених са 

евиденције 

Националне 

службе за 

запошљавање 

ради спровођења 

јавног рада за 

одржавање 

хигијене и 

уређење спортске 

хале а у циљу 

несметаног 

одвијања 

спортских 

догађаја. 

Повећање 

запослености 

Број лица која су 

успешно завршила 

програм јавних 

радова по ЛАПЗ-у 

  9 0 0 

0,00 0,00 2.222.025,05 2.222.025,05 

Евиденција 

Установе за спорт 

Драгана 

Јеленић, 

директор ЈУ 

Установа за 

спорт 

       

       

Ефикасно 

одржавање 

спортске хале 

Број посебних 

целина које се 

одржавају 

  5 0 0 
Евиденција 

Установе за спорт 
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рада бр. 0708-

10169-22/2020 од 

02.07.2020. године 

 

4 - РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 

1502 

Стратегија 

локалног развоја, 

Закон о туризму 

Програмом 

развоја туризма 

обезбеђује се 

финансирање 

развоја, очување и 

заштита 

туристичких 

вредности на 

територији 

општине Лајковац, 

као и послова од 

значаја за развој 

информативно-

пропагандне и 

промотивне 

делатности у 

туризму. Програм 

спроводи 

туристичка 

организација 

општине Лајковац 

Приближавњ

е локалне 

самоуправе 

домаћим и 

страним 

туристима 

кроз 

различите 

садржаје 

Број одржаних 

манифестација 

Туристичке 

олрганизације 

14 15 15 15 15 

6.171.850,00 0,00 0,00 6.171.850,00 

извештај Тоол 

Mладен 

Бајић,члан 

општинског 

већа задужен 

за  приватно 

предузетништ

во и цивилну 

заштиту 

Број страних 

учесника у 

манифестацијама 

које је 

организовала 

Туристичка 

организација 

3 5 5 5 5 извештај Тоол 

Број 

манифестација у 

којима је 

Туристичка 

организација 

узела учешће 

12 13 13 13 13 извештај Тоол 

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање 

развојем 

туризма 

0001 

Стратегија 

локалног развоја 

општине Лајковац, 

Закон о туризму 

У оквиру ове 

програмске 

активности 

обезбеђују се 

средства за 

финансирање 

трошкова 

функционисања 

Туристичке 

организације 

општине 

Лајковац: плате и 

додаци 

запослених, 

доприноси и 

други трошкови за 

запослене, стални 

трошкови у које 

спада и закуп 

опреме који је од 

посебног значаја 

за организовање 

манифестација 

које органзује 

ТООл, услуге по 

уговорима међу 

којима је и 

котизација за 

Повећање 

квалитета 

туристичке 

понуде и 

услуге 

Број уређених и 

на адекватан 

начин обележених 

(туристичка 

сигнализација) 

туристичких 

локалитета у 

граду/општини у 

односу на укупан 

број локалитета 

90 90 90 90 90 

5.155.050,00 0,00 0,00 5.155.050,00 

извештај Тоол 

Милутин 

Ранковић 

Проценат 

реализације 

програма развоја 

туризма 

града/општине у 

односу на 

годишњи план 

100 100 100 100 100 извештај Тоол 
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учешће на 

сајмовима што 

ТООЛ користи за 

сајам туризам у 

Београду и других 

трошкова 

Промоција 

туристичке 

понуде 

0002 

Стратегија 

локалног развоја 

општине Лајковац, 

Закон о туризму 

Овом 

програмском 

активношћу 

обезбеђују се 

средства за 

финансирање 

активности 

туристичке 

организације 

општине Лајковац 

на промовисању 

туристичких 

потенцијала 

општине Лајковац. 

Ораганизација 

туристичко 

информативно-

пропагандне, 

маркетиншке и 

промотивне 

делатности, 

културне, 

спортске и др. 

манифестације од 

интереса за 

унапређење 

туризма општине 

Лајковац - 

обезбеђење 

пропагандно - 

информативних 

средстава којима 

се популаришу и 

афирмишу 

могућности и 

општине Лајковац 

и туристички 

потенцијали. 

Адекватна 

промоција 

туристичке 

понуде 

града/општин

е на циљаним 

тржиштима 

Број догађаја који 

промовишу 

туристичку 

понуду 

града/општине у 

земљи и/или 

иностранству на 

којима учествује 

ТО града/општине 

13 13 13 13 13 

1.016.800,00 0,00 0,00 1.016.800,00 

извештај Тоол 

Милутин 

Ранковић 

Број 

дистрибуираног 

пропагандног 

материјала 

700 700 700 750 750 извештај Тоол 

Број одржаних 

промотивних 

акција са 

партнерским 

организацијама 

6 6 7 7 7 извештај Тоол 

 

       

       

       

 

       

       

       

 

5 - 

ПОЉОПР

ИВРЕДА И 

РУРАЛНИ 

РАЗВОЈ 

0101 

Закон о 

пољопривреди и 

руралном развоју, 

Закон о 

пољопривредном 

земљишту, закон о 

начину и условима 

признавања права 

и враћању 

земљишта које је 

прешло у 

Израда нацрта 

програма, његово 

упућивање 

ресорном 

министарству на 

сагласност, 

спровођење 

програма, израда 

извештаја о 

реализацији 

програма, 

Раст 

производње и 

стабилност 

дохотка 

произвођача 

Број поднетих 

захтева у односу 

на број 

исплаћених 

захтева по свим 

мерама Програма 

подршке за 

спровођење 

пољопривредне 

политике и 

политике 

143/137 160/154 169/165 173/170 177/172 
16.380.000,0

0 
0,00 1.921.260,62 18.301.260,62 

извештај о 

реализацији 

програма 

Обрад 

Милутиновић

,заменик 

председника 

Општинског 

већа задужен 

за 

образовање,п

ољопривреду 

и енергетику 
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друштвену својину 

по основу 

земљишног фонда 

и конфискацијом 

неизвршених 

обавеза и обавеза 

из обавезног 

откупа 

пољопривредних 

производа, Закон о 

накнадама за 

коришћење јавних 

добара, Стратегија 

локалног одрживог 

развоја општине 

Лајковац у периоду  

2015 -2025 

година,Ревизија 

Стратегије 

пољопривреде и 

руралног развоја 

општине Лајковац 

у периоду 2016-

2025.година, Закон 

о шумама, Закон о 

одбрани од града, 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди и 

руралном развоју. 

издавање решења 

о промени намене 

пољопривредног 

земљишта. 

руралног развоја 

општине Лајковац 

Врсте мера 

предвиђених 

Програмом 

подршке за 

спровођење 

пољопривредне 

политике и 

политике 

руралног развоја 

7 7 7 7 7 

извештај о 

реализацији 

програма 

       

Оснаживање 

жена у 

пољопривред

и 

Број подржаних 

пројеката 

намењених 

оснаживању жена 

у пољопривреди 

0 1 1 2 2 
Меморандум/Угов

ор о сарадњи 

%жена корисника 

подстицајних 

средстава по 

Програму 

општине Лајковац 

10,95 14,28 15 16 17 

Годишњи извештај 

о реализацији 

програма 

       

 

       

       

       

Подршка за 

спровођењ

е 

пољопривр

едне 

политике у 

локалној 

заједници 

0001 

Закон о 

пољопривреди и 

руралном развоју, 

Закон о 

пољопривредном 

земљишту, Закон о 

начину и условима 

признавања права 

и враћању 

земљишта које је 

прешло у 

друштвену својину 

по основу 

земљишног фонда 

и конфискацијом 

неизвршених 

обавеза и обавеза 

из обавезног 

откупа 

пољопривредних 

производа, 

Стратегија 

локалног одрживог 

Организовање 

радионица, 

практична настава 

на терену, 

теориjска 

предавања и 

посете сајмовима 

и стручним 

манифестацијама 

из области 

пољопривреде 

,израда годишњег 

програма 

заштите,уређења и 

коришћења 

пољопривредног 

земљишта у 

државној 

својини,спровође

ње поступка 

издавања 

пољопривредног 

земљишта у 

Стварање 

услова за 

развој и 

унапређење 

пољопривред

не 

производње 

Број одржаних 

радионица у току 

године 

15 5 5 5 5 

1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 

Извештај 

надлежног 

одељења 

Живорад 

Бојичић, 

Начелник 

општинске 

управе 

Број учесника на 

радионицама 
200 124 130 135 140 

Извештај 

надлежног 

одељења 

       

Ефикасно 

управљање 

пољопривред

ним 

земљиштем у 

државној 

својини 

Утврђена 

површина 

државног 

земљишта која се 

користи без 

правног основа 

66,00,62 50,00,00 20,00,00 10,00,00 5,00,00 

Записник 

пољопривредног 

инспектора 

% издатог 

државног 

пољопривредног 

земљишта 

0 0 3 3 4 

Годишњи програм 

заштите, уређења 

и коришћења 

пољопривредног 

земљишта за 

територију ОЛ 

    4   
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развоја општине 

Лајковац у периоду  

2015 -2025 

година.Ревизија 

стратегије 

пољопривреде и 

руралног развоја 

општине Лајковац 

у периоду 2016-

2025 

државној 

својини,поступањ

е по налогу 

пољопривредног 

инспектора 

Мере 

подршке 

руралном 

развоју 

0002 

Закон о 

пољопривреди и 

руралном развоју и 

закон о 

подстицајима у 

пољопривреди и 

руралном развоју 

Расподела 

средстава 

предвиђених 

мерама по 

годишњем 

програму кроз 

конкурсе и јавни 

позиве 

Унапређење 

руралног 

развоја 

Број поднетих 

захтева за врсте 

мера руралног 

развоја 

предвиђених 

Програмом 

33 43 50 52 54 

13.600.000,0

0 
0,00 0,00 13.600.000,00 

извештај о 

реализацији 

програма 

Живорад 

Бојичић, 

Начелник 

општинске 

управе 

Број поднетих 

захтева за меру 

кредитне подршке 

предвиђених 

Програмом 

102 108 110 112 114 

извештај о 

реализацији 

програма 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Изложба 

крава 
0021 

Закон о 

постицајима и 

руралном развоју 

Организација 

изложбе говеда 

сименталске расе 

Демонстрациј

а генетског 

потенцијала 

говеда 

сименталске 

расе и 

унапређење 

истог 

Укупан број 

изложених грла 
105 106 110 115 120 

1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 

Извештај центра за 

пољопривреду 

Лајковац 

Живорад 

Бојичић, 

начелник 

општинске 

управе 

Број изложених 

грла са територије 

општине Лајковац 

40 49 55 60 65 

Извештај центра за 

пољопривреду 

Лајковац 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Противгра

дна 

заштита 

0023 
Закон о одбрани од 

града 

Набавка ракета за 

противградну 

заштиту и исплата 

накнаде 

стрелцима 

Очување 

квалитета 

пољопривред

них 

производа 

Број набављених 

ракета од стране 

општине 

30 30 30 30 30 

0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Извештај 

радарског центра 

Живорад 

Бојичић, 

начелник 

општинске 

управе 

Број испаљених 

ракета 
6 15 20 20 20 

Извештај 

радарског центра 
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Пошумљав

ање 
0024 

Закон о 

шумама,Закон о 

накнадама за 

коришћење јавних 

добара 

Набавка садница 

шумског дрвећа у 

циљу подизања 

ветрозаштитног 

појаса 

Одрживо 

управљање и 

коришћење 

шумских 

ресурса 

Број набављених 

садница 
41 111 55 55 55 

80.000,00 0,00 921.260,62 1.001.260,62 

Извештај о 

реализацији 

програма шума 

Живорад 

Бојичић, 

начелник 

општинске 

управе 

Пошумљена 

површина (ха) 
0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 

Извештај о 

реализацији 

програма шума 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

 

6 - 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

0401 

Закон о заштити 

животне 

средине,Закон о 

управљању 

отпадом,Закон о 

заштити од буке у 

животној средини 

,Закон о заштити 

ваздуха,Закон о 

заштити 

природе,Закон о 

водама,Закон о 

планирању и 

изградњи,Национа

ли програм 

заштите животне 

средине РС,План 

управљања 

отпадом општине 

Лајковац 2011-

2020, Програм 

заштите животне 

средине општине 

Лајковац 2015-

2024,Програм 

примарне 

селекције отпада 

општине Лајковац, 

Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац,  

План управљања 

заштићеним 

добром Храст цера 

у Врачевићу 2015-

2019. године 

Овим програмом 

је обухваћена 

израда нацта 

Програма 

коришћења 

средстава 

буџетског фонда 

за заштиту 

животне средине и 

упућивање 

ресорном 

министарству на 

сагласност,спрово

ђење усвојеног 

Програма, 

праћење 

загађивача на 

територији 

општине и 

ажурирање 

регистра, 

одлучивање о 

потреби израде 

Студије о процени 

утицаја на 

животну средину, 

издавање дозвола 

за управљање 

неопасним 

отпадом на 

територији 

општине , 

управљање 

природним 

вредностима, 

управљање 

отпадним водама( 

израда планске 

документације, 

изградња 

Унапређење 

управљања 

отпадним 

водама 

Проценат 

становништва 

прикљученог на 

постројења за 

пречишћавање 

отпадних вода из 

јавне канализације 

са примарним, 

секундарним и 

терцијарним 

третманом у 

односу на укупан 

број становника 

на територији 

града/општине 

16,67 20 58 61 61 

 

23.999.100,0

0 

0,00 26.509.815,47 50.508.915,47 

Евиденција ЈП 

Градска чистоћа 

Лајковац, подаци 

Републичког 

завода за 

статистику, 

Извештај Одељења 

за комунално 

стамбене послове, 

Јованка 

Гомиановић,ч

лан 

Општинског 

већа задужен 

за друштвену 

бригу о 

деци,заштиту 

животне 

средине и 

здравство 

Број домаћинстава  

прикључен на 

јавну 

канализацију 

1636 2100 2120 2130 2500 
Извештај ЈП 

Градска чистоћа 

       

Унапређење 

управљања 

комуналним и 

осталим 

отпадом 

Број дивљих 

депонија 
22 22 22 22 22 

Извештај ЈП 

Градска чистоћа, 

рачун са радним 

налогом 

Количина 

прикупљеног 

осталог отпада у 

тонама 

431 550 560 560 560 

Извештај ЈП 

Градска чистоћа, 

рачун са радним 

налогом 

Количина 

одложеног 

медицинског 

отпада 

1304,8 1500 1500 1500 1500 
Извештај Дома 

здравља Лајковац 

Унапређење 

стања 

животне 

средине,зашт

ита 

природних 

ресурса и 

здравља људи 

број 

реализованих/број 

планираних 

пројеката из 

Програма 

коришћења 

средстава 

буџетског Фонда 

9/16 9/19 7/13 10/15 10/15 

Извештај о 

коришћењу 

средстава 

буџетског фионда 

за заштиту 

животне средине 

ОЛ 
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канализационе 

мреже на 

територији 

општине  

Лајковац, 

изградња погона 

за пречишћавање 

отпадних вода, 

квалитетно 

пружање услуга 

физичким и 

правним лицима у  

одвођењу 

отпадних вода, 

увођење у систем 

једног дела града 

у сакупљање и 

одлагање отпада 

на територији 

општине,  

управљање 

осталим врстама 

отпада, 

уништавање 

амброзије на 

јавним 

површинама на 

територији 

општине Лајковац, 

кроз планско 

и систематско 

решавање 

проблема 

животне 

средине и 

извршавање 

обавеза које 

произилазе из 

прописа и 

стратешких 

докумената,п

ланова и 

програма које 

је донела 

Република 

Србија 

 

 

за заштиту 

животне средине 

општине Лајковац 

% буџета који се 

издваја за 

Програм 

коришћења 

средстава 

буџетског фонда 

за заштиту  

животне средине 

општине Лајковац 

13,76 15,64 3 3 3 

Одлука о буџету 

ОЛ , Завршни 

рачун ОЛ 

Обезбеђивањ

е мера и 

активности за 

заштиту 

природног 

добра 

Број спроведених 

активности у 

одржавању храста 

у току године 

 

 

 

 

 

 

1 5 5 5 5 

Извештај 

управљача -

ОШ“Миле 

Дубљевић“ 

    

Праћење 

квалитета 

елемената 

животне 

средине 

Број мерења у 

години које је 

извршила стручна 

кућа 

7 2 7 9 9 

    

Извештај стручне 

куће 

 
Број мерења са 

резултатима изнад 

дозвољених 

вредности 

3 2 3 2 2 
Извештај стручне 

куће  

Управљање 

заштитом 

животне 

средине 

0001 

Закон о заштити 

животне 

средине,Закон о 

управљању 

отпадом,Национал

ни план управљања 

отпадом,Локални 

план управљања 

отпадом општине 

Лајковац 2011-

2020,Програм 

примарне 

селекције отпада 

општина Лајковац 

Израда 

стратешких и 

оперативних 

планова у области 

заштите животне 

средине 

Испуњење 

обавеза у 

складу са 

законима у 

домену 

постојања 

стратешких и 

оперативних 

планова као и 

мера заштите 

Усвојен 

ревидирани 

локални план 

управљања 

отпадом на 

територији 

општине Лајковац 

/ да да / / 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Службени гласних 

општине 

Живорад 

Бојичић, 

Начелник 

општинске 

управе 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Праћење 0002 Закон о заштити У оквиру ове        0,00 0,00 580.000,00 580.000,00  Живорад 
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квалитета 

елемената 

животне 

средине 

животне средине, 

Закон о заштити 

ваздуха, Закон о 

заштити од буке, 

Програм заштите 

животне средине у 

периоду 2015-2024. 

године 

програмске 

активности врши 

се мерење емисије 

прашкастих 

материја ПМ10 

ПМ2,5 у ваздуху 2 

пута годишње на 

два мерна места 

.Мониторинг буке  

у животној 

средини врши се 3 

пута годишњe. 

Може се вршити 

ванредно мерење 

штетних и 

опасних материја 

у ваздуху, као и 

мониторинг буке 

по налогу 

еколошког 

инспектора.. 

       Бојичић, 

Начелник 

општинске 

управе 

       

Праћење 

елемената 

животне 

средине 

(ваздух/бука) 

у складу са 

прописаним 

законским 

обавезама 

број мерења у 

години које је 

извршила стручна 

кућа 

6 0 5 7 7 
Извештај стручне 

куће 

број мерења са 

резултатима изнад 

дозвољених 

вредности 

0 0 3 2 2 
Извештај стручне 

куће 

       

 

       

       

       

Праћење 

квалитета 

елемената 

животне 

средине 

0002 

Закон о заштити 

животне средине, 

Закон о заштити 

ваздуха, Закон о 

заштити од буке, 

Програм заштите 

животне средине у 

периоду 2015-2024. 

године 

мерење емисије 

штетних и 

опасних материја 

Праћење у 

складу са 

прописаним 

законским 

обавезама 

Број испитивања у 

току године 
1 2 2 2 2 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

Извештај стручне 

куће 

Др Љиљана 

Молеровић, 

директор 

Дома Здравља 

Број мерења са 

просецима изнад 

дозвољене 

вредности 

1 0 0 0 0 
Извештај стручне 

куће 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Заштита 

природе 
0003 

Закон о заштити 

природе, План 

управљања 

заштићеним 

природним добром 

- Храст цера у 

Врачевићу 2020-

2024 

Обебеђивање 

материјалних 

предуслова за 

очување 

заштићеног 

природног добра 

Храст цера у 

Врачевићу; мере и 

активности у 

циљу заштите и 

очувања 

заштићеног 

природног добра: 

биолошко-

техничке мере, 

прихрањивање, 

хемијско 

третирање, 

санација делова 

стабла у случају 

Обезбеђење 

прописаних 

мера и 

активности за 

заштиту 

природног 

добра 

Број сечења сувих 

грана у току 

године 

1 2 2 2 2 

60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 

Евиденција 

основне школе 

Биљана 

Жујовић, 

директор ОШ 

Миле 

Дубљевић 

Број кошења 

површине око 

храста 

3 4 3 3 3 
Евиденција 

основне школе 

Број 

прихрањивања 

минералним 

ђубривом и 

хемијских 

третирања против 

болести 

штеточина 

1 2 1 1 1 
Евиденција 

основне школе 
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појаве трулежи и 

редовно 

одржавање 

заштићене 

површине. 

Управљање 

отпадним 

водама 

0004 

Закон о планирању 

и изградњи, Закон 

о комуналним 

делатностима, 

Закон о заштити 

животне средине, 

Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за 2020.г., Програм  

заштите животне 

средине општине 

Лајковац од 2015-

2024 године, 

Стратегија 

локалног одрживог 

развоја општине 

Лајковац за период 

2015-2025. година, 

Средњорочни 

програм уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за период 2019-

2021.године 

Ова програмска 

активност 

усмерена је на 

израду пројектно 

техничке 

документације, 

техничку 

контролу 

пројеката и 

усаглашавање 

пројектне 

документације 

како би се 

створили услови 

за реконструкцију 

постојеће и 

изградњу нове 

канализационе 

мреже; доградњу, 

рекострукцију и 

изградњу делова 

канализације на 

територији 

општине Лајковац 

са надзором; 

квалитетно 

пружање услуга 

физичким и 

правним лицима у 

одвођењу 

атмосферских и 

отпадних вода; 

прикључци на 

канализациону 

мрежу; изградња 

црпних станица, 

субвенције ЈП 

Градска чистоћа за 

одржавање ППОВ 

Ћелије... 

Максимална 

могућа 

покривеност 

корисника и 

територије 

услугама 

уклањања 

отпадних 

вода 

Проценат 

домаћинстава 

обухваћених 

услугом у односу 

на укупан број 

домаћинстава 

32 41,07 41,07 41,07 50 

464.100,00 0,00 7.181.115,65 7.645.215,65 

Евиденција и 

извештај ЈП 

Градска чистоћа; 

Подациј 

Републичког 

завода за 

статистику 

Предраг 

Мирковић, 

Руководилац 

одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове 

Проценат 

покривености 

територије 

услугама 

прикупљања и 

одвођења 

отпадних вода 

(мерено кроз број 

насеља у односу 

на укупан број 

насеља) 

16,67 16,67 22,22 27,78 27,78 

Извештај Одељења 

за комунално 

стамбене и 

грађевинске 

послове 

       

Унапређење и 

изградња 

канализацион

е мреже на 

територији 

општине 

Лајковац 

укупна дужина 

изграђене 

канализационе 

мреже у км 

(кумулативно) 

84,71 85 86,31 86,31 86,31 

окончана 

ситуација,грађевин

ски дневник, 

обрачунски лист 

грађевинске 

књиге, републички 

завод за 

статистику 

пречник цеви 

кишне и фекалне  

канализације Ø 

Ø250, 

Ø400 

Ø250, 

Ø200 

Ø250, 

Ø200 

Ø250, 

Ø200 

Ø250, 

Ø200 

окончана 

ситуација,грађевин

ски дневник, 

обрачунски лист 

грађевинске књиге 

број изграђених 

црпних станица 
0 2 1 0 2 

окончана 

ситуација,грађевин

ски дневник, 

обрачунски лист 

грађевинске књиге 

 

       

       

       

Управљање 

комунални

м отпадом 

0005 

Mеморандум о 

разумевању везан 

за припрему 

пројектно-

техничке 

документације 

Регионалног 

центра за 

управљање 

У оквиру 

програмске 

активности 

израђена је 

урбанистичко-

техничка, 

пројектна и 

студијска 

документација и 

Изградња 

Регионалне 

депоније 

Каленић и 

усаглашавање 

документациј

е са 

законском 

регулативом у 

број усклађених 

докумената са 

законском 

регулативом у 

области 

управљања 

отпадом 

1 3 3 1 1 

570.000,00 0,00 253.555,00 823.555,00 

Извештај о 

пословању 

предузећа 

Зоран 

Петровић, 

директор РЕЦ 

Еко - Тамнава 

, д.о.о. 

% учешћа 

општине Лајковац 
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Извештај о 

пословању 
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отпадом са 

депонијом 

„Каленић“ као и 

споразума за 

успостављање 

система за 

интегрално 

управљање 

комуналним 

отпадом за 

Колубарски регион 

између 

Министарства 

заштите животне 

средине, 

Министарства за 

европске 

интеграције, 

Министарства 

рударства и 

енергетике, РЕЦ 

„Еко-Тамнава“ 

д.о.о. Уб и 11. 

градова и општина 

учесника у 

заједничком 

пројекту (април 

2017.).  

- Уговор о 

оснивању 

привредног 

друштва РЕЦ ''Еко-

Тамнава'' д.о.о. Уб 

ОВ I бр. 3144/2012 

(АПР БД 

37795/2012 од 

03.04.2012.) 

- Закључак Владе 

РС којим се 

Пројекат 

Регионалне 

депоније 

комуналног отпада 

''Каленић'' утврђује 

као ПРОЈЕКАТ ОД 

ЗНАЧАЈА за 

Републику Србију 

(Влада РС 05 бр. 

352-9288/2014 од 

21.08.2014.) 

- Стратегија 

управљања  

отпадом за период 

2010. – 2019. 

године (''Сл. 

створени су 

неопходни услови 

за извођење 

радова на 

изградњи 

Регионалне 

депоније 

комуналног 

отпада ''Каленић'' 

као и 

успостављање 

Колубарског 

регионалног 

система за 

интегрално 

управљање 

отпадом. Поред 

тога обухваћени 

су и трошкови 

споровођења 

активности 

функционисања 

РЕЦ ''Еко-

Тамнава'' д.о.о. Уб 

(трошкови зарада, 

трошкови 

пројектног 

планирања који се 

финансирају од 

стране општина 

оснивача, 

трошкови алата и 

инвентара, 

материјала и 

енергије, 

трошкови 

производних 

услуга, трошкови 

резрвисања, 

нематеријални 

трошкови) 

области 

управљања 

отпадом 

у инвестицији 

капиталног 

пројекта депоније 

Каленић 

предузећа 
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гласник РС'', бр. 

29/2010) 

 - Закон о 

управљању 

отпадом (Сл. 

гласник РС бр. 

36/2009 и 88/2010) 

-Регионални план 

управљања 

отпадом за 11 

општина 

Колубарског 

региона (ЦИП / 

2019). 

- Закључци са 

састанака 

представника 

регионалног 

предузећа, 

градова/општина и 

Министарства 

заштите животне 

средине у вези 

реализације 

Динамичког плана  

активности на 

пројекту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- ЗАКОН 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 УС, 98/2013 

- одлука УС, 

132/2014, 145/2014, 

83/2018, 31/2019 и 

37/2019 - др. закон) 

Управљање 

осталим 

врстама 

отпада 

0006 

Закон о заштити 

животне средине, 

План управљања 

отпадом, Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац, 

Средњорочни 

програм уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

У оквиру ове 

програмске 

активности 

чишћење дивљих 

депонија у граду и 

сеоским месним 

заједницама које 

се врши у периоду 

март-новембар 

текуће године 

Одрживо 

управљање 

осталим 

врстама 

отпада 

Број очишћених 

дивљих депонија 
22 22 22 22 22 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

Извештај ЈП 

Градска чистоћа, 

рачун са радним 

налогом 

Живорад 

Бојичић, 

начелник 

Општинске 

управе 

Количина 

прикупљеног 

осталог отпада 

431 550 560 560 560 

Извештај ЈП 

Градска чистоћа, 

рачун са радним 

налогом 

       

 

       

       

       

        



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

за период 2019-

2021.године   

       

       

Управљање 

осталим 

врстама 

отпада 

0006 

Закон о заштити 

животне средине, 

План управљања 

отпадом 

Одвожење 

медицинског 

отпада на даљи 

третман и набавка 

материјала за 

безбедно 

руковање отпадом 

Одрживо 

управљањње 

медицинским 

отпадом 

      

370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 

 

Др Љиљана 

Молеровић, 

директор 

Дома Здравља 

       

Количина 

одложеног 

медицинског 

отпада 

1304,8 1500 1500 1500 1500 
Извештај Дома 

здравља Лајковац 

 

       

       

       

 

       

       

       

Изградња 

фекалног 

колектора у 

Индустријс

кој зони 1 

0020 

Закон о планирању 

и изградњи, 

Програм заштите 

животне средине 

општине Лајковац 

2015-2024, 

Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за 2020. годину, 

Стратегија 

локалног одрживог 

развоја општине 

Лајковац за период 

2015-2025. година 

Изградња 

фекалног 

колектора у 

Индустријској 

зони И  са 

надзором и 

техничка 

документација. 

Измештање  

водовода како би 

био омогућен 

завршетак 

фекалног 

колектора  у 

индустријској 

зони. 

Решавање 

проблема  

одвођења 

фекалног 

отпада у 

Индустријско

ј зони 

Пречник цеви ДН 759,94 759,94 1123 1123 1123 

0,00 0,00 8.429.221,70 8.429.221,70 

окончана 

ситуација, 

грађевински 

дневник, 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 

Предраг 

Мирковић, 

руководилац 

Одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове 

Дужина колектора 

у м (кумулативно) 
400 400 400 0 0 

Окончана 

ситуација , 

грађевински 

дневник 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Изградња 

постројења 

за 

пречишћав

ање 

отпадних 

вода у 

насељеном 

месту 

Словац 

0021 

Закон о планирању 

и изградњи, 

Програм заштите 

животне средине 

општине Лајковац 

2015-2024, 

Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за 2020. годину, 

Стратегија 

локалног одрживог 

развоја општине 

Лајковац за период 

2015-2025. година 

Изградња 

постројења за 

преч.отп.вода и 

пратеће 

инфраструктуре, 

трафо-станица, 

водоводне и 

канализационе 

мреже, 

телекомуникацион

их водова, 

прикључак 

фекалне 

канализације 

Словац на ППОВ 

Словац, надзор на 

објекту, 

прикључак на 

струју ППОВ 

Словац 

Решавање 

проблема 

одвођења 

отпадних 

вода на 

територији 

општине 

Лајковац 

Површина 

изграђеног објекта 

у м2 

0 125 125 0 0 

0,00 0,00 8.865.923,12 8.865.923,12 

окончана 

ситуација, 

грађевински 

дневник, 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 
Предраг 

Мирковић, 

Руководилац 

Одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове 

капацитет 

постројења(ЕС) 
0 300 300 0 0 

окончана 

ситуација, 

грађевински 

дневник, 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 
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Набавка 

судова за 

одлагање 

отпада 

0022 

Закон о 

комуналним 

делатностима  

Програм заштите 

животне средине 

општине Лајковац 

од 2015-2024, , 

Закон о заштити 

животне средине, 

План управљања 

отпадом 

Набавка судова за 

одлагање отпада 

Увођење у 

систем једног 

дела града у  

организовано 

сакупљање и 

одлагање  

отпада на 

територији 

општине 

канте од 140л 170 200 100 100 100 

0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 

Евиденција 

предузећа ЈП 

Градска чистоћа 

Бојан 

Богдановић, 

директор ЈП  

Градска 

чистоћа 

Лајковац 

контејнери од 

1,1м3 
10 15 15 30 30 

Евиденција 

предузећа ЈП 

Градска чистоћа 

контејнери од 5м3 4 0 3 10 5 

Евиденција 

предузећа ЈП 

Градска чистоћа 

 

       

       

       

 

       

       

       

Уништавањ

е амброзије 

на урбаном 

делу 

територије 

општине 

Лајковац 

0025 

Закон о заштити 

животне средине, 

Програм заштите 

животне средине 

општине Лајковац 

2015-2024.,Уредбу 

о мерама за 

сузбијање и 

уништавање 

коровске биљке 

амброзија - 

Ambrosia 

artemisiifolia L. 

(spp.) 

Уништавање 

амброзије 

механичким и 

хемијским путем 

на јавним 

површинама кроз 

два сезонска 

третмана 

(хемијски 

пролећни и 

механички летњи) 

Спречавање 

ширења 

коровске 

биљке на 

јавним 

површинама 

број третираних 

површина 
13 8 8 0 0 

415.000,00 0,00 0,00 415.000,00 

Извештај стручне 

куће , записник 

комуналне 

инспекције 

Живорад 

Бојичић, 

Начелник 

општинске 

управе 

број третмана на 

годишњем нивоу 
2 2 2 0 0 

Извештај стручне 

куће , записник 

комуналне 

инспекције 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Изградња 

мреже 

фекалне 

канализаци

је Словац 

0027 

Закон о планирању 

и изградњи, 

Програм заштите 

животне средине 

општине Лајковац 

2015-2024, 

Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац, 

Стратегија 

локалног одрживог 

развоја општине 

Лајковац за период 

2015-2025. година, 

Средњорочни 

програм уређивања 

грађевинског 

земљишта 

Решавање 

проблема 

отпадних вода, 

изградња 

гравитационе 

канализације у 

већем делу трасе 

са две црпне 

станице, као и 

изградња четири 

колектора у 

Непричави и 

Словцу. 

Максимална 

могућа 

покривеност 

корисника и 

територије 

услугама 

уклањања 

отпадних 

вода 

број становника 

покривених 

услугом 

0 0 0 0 500 

20.120.000,0

0 
0,00 0,00 20.120.000,00 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 

Предраг 

Мирковић, 

руководилац 

Одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове 

дужина фекалне 

мреже у м 

(кумулативно) 

0 938,83 1307,89 1307,89 1307,89 

Окончана 

ситуација,грађевин

ски 

дневник,обрачунск

и лист грађевинске 

књиге, Евиденција 

Одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове 
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општине Лајковац 

за период 2019-

2021.године 

       

       

Изградња 

црпне 

станице 

Словац 

0029 

Закон о планирању 

и изградњи, 

Програм заштите 

животне средине 

општине Лајковац 

2015-2024, 

Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за 2020.годину, 

Стратегија 

локалног одрживог 

развоја општине 

Лајковац за период 

2015-2025. година, 

Средњорочни 

програм уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за период 2019-

2021.године 

Изградња црпне 

станице Словац 

због 

препумпавања 

отпадних вода у 

ППОВ Словац 

Максимална 

могућа 

покривеност 

корисника и 

територије 

услугама 

уклањања 

отпадних 

вода 

број становника 

покривених 

услугом 

0 0 0 280 0 

900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 

Предраг 

Мирковић, 

Руководилац 

Одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове 

Број пумпи за 

фекалну воду 
0 0 0 2 0 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

 

7 - 

ОРГАНИЗ

АЦИЈА 

САОБРАЋ

АЈА И 

САОБРАЋ

АЈНА 

ИНФРАСТ

РУКТУРА 

0701 

Закон о путевима,  

Закон о железници, 

Закон о планирању 

и изградњи, Закон 

о безбедности 

саобраћаја на 

путевима, Програм 

коришћења 

средстава од 

новчаних казни за 

прекршаје и 

привредних 

преступа 

предвиђених 

прописима о 

безбедности 

саобраћаја на 

путевима  

, Стратегија 

локалног одрживог 

развоја општине 

Лајковац од 2015-

2025 године, 

Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

Реализација 

активности по 

Програму 

коришћења 

средстава од 

новчаних казни за 

прекршаје и 

привредних 

преступа 

предвиђених 

прописима о 

безбедности 

саобраћаја на 

путевима,  

одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре и 

изградња  према 

донетом Програму 

коришћења 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

и планској 

документацији, 

израда техничке 

документације 

Повећање 

безбедности 

учесника у 

саобраћају и 

смањење 

броја 

саобраћајних 

незгода 

Број додељених 

седишта за бебе 
61 77 70 70 70 

29.937.261,2

3 
0,00 38.206.143,68 68.143.404,91 

Извештај Савета за 

безбедност 

Милан 

Бугарчић, 

члан 

Општинског 

већа задужен 

за 

инфраструкту

ру,комуналне 

делатности, 

омладину и 

спорт 

       

       

Квалитетно и 

квантитативн

о унапредити 

саобраћајну 

инфраструкту

ру 

Стање путне 

мреже 

асфалтирани/укуп

на мрежа % 

94,33 93,35 95,88 96,00 96,05 

Извештај Одељења 

за комунално 

стамбене и 

грађевинске 

послове 

Дужина 

изграђених 

саобраћајница које 

су у надлежности 

града/општине (у 

км) кумулативно 

119,16 122,46 125,77 127,51 127,51 

Извештај Одељења 

за комунално 

стамбене и 

грађевинске 

послове 
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за 2020.годину , 

Средњорочни 

програм уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за период 2019-

2021.године, 

Споразум о 

финансирању 

локације ''Војни 

круг'' за 

расељавање 

мештана Скобаљ 

Управљање 

и 

одржавање 

саобраћајн

е 

инфрастру

ктуре 

0002 

Закон о путевима, 

Закон о железници, 

Закон о планирању 

и изградњи, Закон 

о безбедности 

саобраћаја на 

путевима, Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за 2020.годину, 

Средњорочни 

програм уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за период 2019-

2021.године 

У оквиру ове 

програмске 

активности врши 

се одржавање 

локалних и 

некатегорисаних 

путева на 

територији 

општине 

Лајковац:                                                                                           

- преглед, 

утврђивање и 

оцена стања пута 

и путног објекта;  

- местимично 

поправљање 

коловозне 

конструкције и 

осталих елемената 

трупа пута; 

- чишћење 

коловоза и 

осталих елемената 

пута у границама 

земљишног 

појаса; 

- уређење 

банкина; 

- уређење и 

очување косина 

насипа, усека и 

засека; 

- чишћење и 

уређење јаркова, 

ригола, пропуста 

и других делова 

система за 

одводњавање 

пута; 

- поправка путних 

објеката; 

Опремање и 

одржавање 

саобраћајне 

сигнализациј

е на путевима 

и улицама 

Број поправљених 

и 

новопостављених 

саобраћајних 

знакова 

70 70 70 70 70 

16.156.773,6

0 
0,00 8.985.556,32 25.142.329,92 

Окончана 

ситуација , 

грађевински 

дневник 

Живорад 

Бојичић, 

начелник 

општинске 

управе 

пешачки прелази 

и друге ознаке на 

коловозу м2 

900 900 900 900 900 

Окончана 

ситуација , 

грађевински 

дневник 

       

Одржавање 

квалитета 

путне мреже 

кроз 

реконструкци

ју и  редовно 

одржавање 

путева 

Број километара 

санираних и/или 

реконструисаних 

путева 

2,18 0,166 0 0 0 

окончана 

ситуација, 

грађевински 

дневник, 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 

Износ трошкова 

одржавања путева 

кроз насипање 

каменим 

агрегатом по км 

381728 207900 200000 200000 200000 

Извештај Одељења 

за комунално 

стамбене и 

грађевинске 

послове 
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- постављање, 

замењивање, 

допуњавање и 

обнављање 

саобраћајне 

сигнализације; 

- чишћење снега и 

леда са коловоза 

јавног пута и 

саобраћајних 

површина 

аутобуских 

стајалишта, 

паркиралишта, 

банкина, ригола.                                                                                        

Поред наведеног 

планира се 

спровођење 

активности 

везаних за израду 

пројектно 

техничке 

документације,  

техничка контрола 

и усаглашавање 

пројеката 

локалних и 

некатегорисаних 

путева, радови на 

реконструкцији и 

изградњи 

локалних и 

некатегорисаним 

путевима и 

надзор. 

Безбедност 

у 

саобраћају 

0065 

Закон о 

безбедности 

саобраћаја на 

путевима ,Програм 

коришћења 

средстава од 

новчаних казни за 

саобраћајне 

прекршаје, 

Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за 2020.годину 

Реализација 

активности по 

Програму 

коришћења 

средстава од 

новчаних казни за 

саобраћајне 

прекршаје 

Подизање 

нивоа 

безбедности у 

саобраћају 

Број додељених 

ауто седишта за 

бебе 

61 77 70 70 70 

1.606.900,00 0,00 2.239.721,08 3.846.621,08 

Извештај Савета за 

безбедност 

Предраг 

Мирковић,рук

оводилац 

Одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове 

број аутобуских 

стајалишта 

набављених у току 

године 

4 4 4 2 2 

Извештај Одељења 

за комунално 

стамбене и 

грађевинске 

послове 

дужина 

постављене 

заштитне ограде у 

м 

0 0 135 0 0 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 

 

       

       

       

 

       

       

       

Реконструк 0069 Стратегија Реконструкција Одржавање Износ трошкова 0 1258617 1258617 0 0 12.173.587,6 0,00 8.159.824,40 20.333.412,03 Евиденција Предраг 
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ција 

локалног  и 

некатегори

саног пута 

Врачевић-

Протићи 

локалног одрживог 

развоја општине 

Лајковац за период 

2015. – 2025. 

година, Закон о 

путевима, Закон о 

планирању и 

изградњи,  Закон о 

безбедности 

саобраћаја на 

путевима, Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за 2020.годину, 

Средњорочни 

програм уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за период 2019-

2021.године на 

путевима, Програм 

уређивања 

грађевинског з..... 

локалног и 

некатегорисаног 

пута Врачевић- 

Протићи. 

квалитета 

путне мреже 

одржавања по км 4 4 3 одељења за 

комунално 

стамбене послове 

Мирковић, 

Руководилац 

Одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинс.пос

л. 

Дужина 

реконструисаног 

пута 

(кумулативно) 

0 1,3 2,3 2,3 2,3 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

РЕХАБИЛ

ИТАЦИЈА 

ЛОКАЛНИ

Х 

НЕКАТЕГ

ОРИСАНИ

Х ПУТЕВА 

НА 

ТЕРИТОР

ИЈИ 

ОПШТИН

Е 

ЛАЈКОВА

Ц 

0070 

Закон о путевима, 

Закон о планирању 

и изградњи, Закон 

о безбедности 

саобраћаја на 

путевима, 

Стратегија 

локалног одрживог 

развоја општине 

Лајковац за период 

2015-2025. година, 

Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за 2020.годину, 

Средњорочни 

програм уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за период 2019-

2021.године 

Пројекат 

обухвата: - 

oбнављање и 

замена дотрајалих 

коловозних 

конструкција, 

односно њених 

делова а нарочито 

наношење новог 

асфалтног слоја 

одређене 

носивости по 

целој ширини 

постојећег 

коловоза; 

- постављање 

шљунчаног, 

односно 

туцаничког 

застора на 

неасфалтираним 

путевима; 

- обрада површине 

коловозног 

застора или 

заптивање; 

- замена сложених 

дилатационих 

справа, изолације, 

Унапређење 

квалитета 

путне 

инфраструкту

рне мреже 

кроз 

одржавање и 

рехабилитаци

ју локалних 

некатегориса

них путева 

дужина путева 

који се 

рехабилитују у км 

0 0 2,3 0 0 

0,00 0,00 17.648.230,46 17.648.230,46 

Окончана 

ситуација 

Предраг 

Мирковић,рук

оводилац 

Одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове 

износ трошкова 

одржавања путева 

по км 

0 0 
8421326,

52 
0 0 

Извештај Одељења 

за комунално 

стамбене и 

грађевинске 

послове 
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коловоза, ограда, 

сливника, 

лежишта, 

оштећених 

секундарних 

елемената и 

дотрајалих 

пешачких стаза на 

мостовима, 

надвожњацима, 

подвожњацима и 

вијадуктима; 

- поправка 

оштећених 

потпорних, 

обложних и 

порталних зидова; 

- замена 

дренажних и 

система за 

одводњавање 

јавног пута и 

путног објекта. 

Изградња 

саобраћајн

ица  на 

локацији 

''Војни 

круг'' због 

расељавањ

а мештана 

Скобаљ 

0071 

Закон о 

путевима,Закон о 

планирању и 

изградњи, Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за 2020.годину, 

Средњорочни 

програм уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за период 2019-

2021.године, 

Споразум о 

финансирању 

локације ''Војни 

круг'' за 

расељавање 

мештана Скобаљ 

Изградња 

саобраћајница на 

локацији Војни 

круг и израда 

техничке 

документације 

Одржавање 

квалитета 

путне мреже 

кроз 

реконструкци

ју и  

изградњу 

саобраћајниц

а 

Дужина 

изграђених 

саобраћајница у 

км 

0 0 0 1,745 0 

0,00 0,00 1.172.811,42 1.172.811,42 

окончана 

ситуација, 

грађевински 

дневник, 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 
Предраг 

Мирковић,рук

оводилац 

Одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове 

Износ трошкова 

изградње по км 
0 0 0 

65560806.

72 
0 

окончана 

ситуација, 

грађевински 

дневник, 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

 

8 - 

ПРЕДШКО

ЛСКО 

ОБРАЗОВА

ЊЕ И 

ВАСПИТА

ЊЕ 

2001 

Закон о основама 

система 

образовања и 

васпитања, Закон о 

предшколском 

васпитању и 

образовању, ПКУ 

за предшколске 

Васпитно 

образовни рад у 

јасленим и 

групама 

целодневног 

боравка и 

припремни 

предшколски 

Повећање  

обухвата деце 

предшколски

м васпитањем  

и  

образовањем 

Проценат деце 

која су уписана у 

предшколске 

установе (Број 

деце која су 

уписана у 

предшколске 

установе у односу 

70 75 78 78 78 
89.765.000,0

0 
0,00 22.974.257,99 

112.739.257,9

9 

Годишњи план 

рада установе, 

Годишњи извештај 

о раду 

Бојан Лукић, 

члан 

општинског 

већа задужен 

за заштиту 

животне 

средине, 

образовање, 
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установе и 

правилник о раду 

програм у 

централној 

установи за децу 

са сеоског и 

градског подручја 

и у издвојеном 

одељењу у 

Јабучју, посебни 

програми, 

приредбе и 

манифестације, 

здравствена и 

социјална 

заштита. У 

календарској 

години 

финансирају се 

плате, превоз 

запослених, 

јубиларне награде, 

стални трошкови, 

остале опште 

услуге, текуће 

поправке и 

одржавање, 

трошкови 

путовања, набавка 

материјала и 

опреме 

на укупан број 

деце у 

граду/општини 

(јаслена група, 

предшколска 

група и ППП) 

културу и 

заштиту 

људских и 

грађанских 

права 

Проценат уписане 

деце у односу на 

број укупно 

пријављене деце 

100 100 100 100 100 

Годишњи план 

рада установе, 

Годишњи извештај 

о раду 

       

Унапређење 

доступности 

предшколског 

васпитања за 

децу из 

осетљивих 

група 

Проценат деце са 

додатним 

образовним 

потребама која су 

укључена у 

редовне програме 

ПОВ у односу на 

укупан број деце 

5 7 9 9 9 

Извештај Комисије 

за израду ИОП-а и 

извештај Тима за 

додатну подршку 

деци 

Проценат објеката 

који су 

прилагодили 

простор за децу са 

инвалидитетом у 

односу на укупан 

број објеката ПУ 

50 100 100 100 100 

Извештај комисије 

за технички пријем 

објекта 

Проценат Рома 

који похађају 

предшколски 

програм у односу 

на укупан број 

ромске деце 

100 100 100 100 100 

Матична књига  

уписане деце - 

издата уверења о 

похађању 

припремног 

предшколског 

програма 

 

       

       

       

Функциони

сање и 

остваривањ

е 

предшколс

ког 

васпитања 

и 

образовања 

0001 

Закон о основама 

система 

образовања и 

васпитања, Закон о 

предшколском 

образовању, ПКУ 

за предшколске 

установе и 

Правилник о раду 

Васпитно 

образовни рад у 

јасленим и 

групама 

целодневног 

боравка и 

припремни 

предшколски 

програм у 

централној 

установи за децу 

са сеоског и 

градског подручја 

и у издвојеном 

одељењу у 

Јабучју, посебни 

програми, 

приредбе и 

Обезбеђени 

адекватни 

услови за 

васпитно-

образовни 

рад са децом 

уз повећан 

обухват 

Просечан број 

деце у групи 

(јасле, 

предшколски, 

припремни 

предшколски 

програм/ППП) 

18,25.22 16,25.22 16,28,22 16,28,22 16,28,22 

89.765.000,0

0 
0,00 22.276.993,19 

112.041.993,1

9 

Годишњи план 

рада установе, 

Годишњи извештај 

о раду 

Мила Лончар 

Митровић, 

директор ПУ 

Лептирић 

Процент деце 

ослобођене од 

пуне цене услуге у 

односу на укупан 

број деце 

40 40 43 43 43 

Решења о 

регресирању 

трошкова боравка 

деце од стране 

јединице локалне 

самоуправе 

       

Унапређење 

квалитета 

предшколског 

образовања и 

Број посебних и 

специјалних 

програма у 

објекту 

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Годишњи план 

рада установе, 

Годишњи извештај 

о раду, Летопис 
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манифестације, 

здравствена и 

социјална 

заштита. У 

календарској 

години 

финансирају се 

плате, превоз 

запослених, 

јубиларне награде, 

стални трошкови, 

остале опште 

услуге, текуће 

поправке и 

одржавање, 

трошкови 

путовања, набавка 

материјала и 

опреме. 

васпитања предшколске 

установе 

Проценат 

стручних 

сарадника који су 

добили најмање 

24 бода за стручно 

усавршавање кроз 

учешће на 

семинарима на 

годишњем нивоу у 

односу на укупан 

број стручних 

сарадника 

100 100 100 100 100 

Персонални досије 

запослених, лични 

портфолио, 

Годишњи извештај 

о раду устнове, 

Извештај о 

стручном 

усавршавању 

васпитача, 

медицинских 

сестара и стручних 

сарадника ПУ 

       

 

       

       

       

Уградња 

система за 

аутоматску 

детекцију и 

дојаву 

пожара 

0025 

Закон о заштити од 

пожара 

(,,Сл.гласник РС '',   

бр.111/2009, 

20/2015  и 87/2018) 

Уградња 

стабилног система 

за рану детекцију 

пожара која 

подразумева 

уградњу централе 

и  инсталација  у 

старом објекту 

Унапређивањ

е  

превентивних 

мера везаних 

за безбедност  

деце   и 

запослених, 

опреме, као и 

целог  старог 

објекта 

Предшколске 

установе 

,,Лептирић'' 

Лајковац 

Набавка једне 

централе са 

пратећом 

инсталацијом 

0 0 100 0 0 

0,00 0,00 697.264,80 697.264,80 

План заштите од 

пожара 

Мила Лончар 

Митровић, 

директор ПУ 

Лептирић 

Обезбеђење 

опреме, инвентара 

и објекта 

0 0 100 0 0 
План заштите од 

пожара 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

 

9 - 

Основно 

образовање 

и 

васпитање 

2002 

Закон о основама 

образовања и 

васпитања, Закон о 

основном 

образовању и 

васпитању, Закон о 

планирању и 

изградњи, Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац, 

Одлука о правима 

и услугама из 

социјалне заштите, 

Обезбеђивање 

материјалних 

предуслова за 

редовно обављање 

основних 

делатности. 

Набавка 

квалитетних 

наставних 

средстава и 

стручно 

усавршавање 

запослених у 

циљу побољшања 

наставе и 

Потпуни 

обухват 

основним 

образовањем 

и васпитањем 

Обухват девојчица 

основним 

образовањем 

591 595 577 578 578 

35.636.917,2

5 
0,00 23.635.131,88 59.272.049,13 

Евиденција 

основне школе, 

дневници, матичне 

књиге Обрад 

Милутиновић

,заменик 

председника 

Општинског 

већа задужен 

за 

образовање,п

ољопривреду 

и енергетику 

Обухват дечака 

основним 

образовањем 

650 662 632 632 632  

Стопа прекида 

основног 

образовања 

0,67 0,42 0,44 0,44 0,44  

Унапређење 

доступности 

основног 

образовања 

деци из 

Проценат деце 

која се школују у 

редовним 

основним 

школама на 

1,34 1,01 1,49 1,31 1,31 
Евиденција 

основне школе 
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Посебан 

колективни уговор 

за запослене у 

основним и 

средњим школама 

и домовима 

ученика, 

Правилник о 

критеријумима и 

стандардима за 

финансирање 

установе која 

обавља делатност 

основног 

образовања и 

васпитања, 

Локални план за 

социјално 

укључивање Рома 

и Ромкиња од 2018. 

до 2022.године, 

Стратегија 

локалног одрживог 

развоја општине 

Лајковац за период 

од 2015-2025. 

године 

постигнућа 

ученика, 

обезбеђивање 

адекватних услова 

за рад школских 

установа, 

обезбеђивање 

доступности и 

приступачности 

образовања свим 

категоријама ђака, 

изградња, 

адаптација,санаци

ја и инвестиционо 

одржавање 

школских објеката 

осетљивих 

група 

основу 

индивидуалног 

образовног плана 

(ИОП2) у односу 

на укупан број 

деце одговарајуће 

старосне групе 

Број објеката који 

су прилагодили 

простор за децу са 

инвалидитетом у 

односу на укупан 

број објеката 

основних школа 

2/15 2/15 3/15 3/15 3/15  

       

Унапређен 

квалитет 

основног 

образовања 

 

 

 

 

 

 

Просечан број 

поена на 

матурском испиту 

(математика/српск

и/општи) 

8,48 8,7 8,72 8,5 8,55 

Евиденција 

основне школе, 

Извештај о 

полагању ЗИ 

Проценат ученика 

који је учествовао 

на републичким 

такмичењима 

2,18 2,52 2,19 2,10 2,10  

 

Обезбедити 

пуну 

укљученост 

деце и из 

ромске 

заједнице у 

квалитетно 

основно 

образовање 

 

Број ученика 

ромске 

националности 

који користе 

бесплатан превоз 

97 96 98 99 99 

 

 

Број ученика 

ромске 

националности 

који користе 

бесплатну ужину 

114 113 115 116 116 

Повећана 

редовност ученика 

ромске 

националности у 

односу на 

претходну 

школску годину 

65988 2,27 2,59 1,29 1,70 

Функциони

сање 

основних 

школа 

0001 

Закон о основама 

система 

образовања и 

васпитања 

Обебеђење 

материјалних 

предуслова за 

редовно обављање 

основне 

делатности 

 

      

326.300,00 0,00 0,00 326.300,00 

 

мр Сузана 

Радовановић 

Перић 

       

       

Унапређење 

квалитета 

образовања и 

васпитања у 

основним 

школама 

Број ученика који 

похађају 

ваннаставне 

активности/у 

односу на укупан 

број ученика 

65/65 64/64 66/66 66/66 67/67 
Евиденција 

основне школе 

Број стручних 4 5 5 5 5  
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лица која су 

добила најмање 24 

бода за стручно 

усавршавање кроз 

учешће на 

семинарима на 

годишњем нивоу 

       

 

       

       

       

Функциони

сање 

основних 

школа 

0001 

Закон о основама 

система 

образовања и 

васпитања и Закон 

о основном 

образовању и 

васпитању 

Набавка 

квалитетних 

наставних 

средстава  и 

стручно 

усавршавање 

запослених у 

циљу побољшања 

наставе и 

постигнућа 

ученика. 

Обезбеђивање 

материјалних 

предуслова за 

редовно обављање 

делатности 

Обезбеђени 

прописани 

услови за 

васпитно-

образовни 

рад са децом 

у основним 

школама 

Просечан број 

ученика по 

одељењу 

(разврстани по 

полу) 

15.98 16,25 16,3 16,3 16,3 

21.726.452,6

7 
0,00 1.525.000,00 23.251.452,67 

Годишњи план 

рада школе 

Биљана 

Жујовић, 

дирекор ОШ 

Миле 

Дубљевић 

       

Проценат школа у 

којима је 

надлежна 

инспекција 

(санитарна за 

хигијену, 

грађевинска за 

грађевинске 

услове и 

инспрекција 

заштите која 

котролише 

безбедност и 

здравље на раду) 

констатовала 

неиспуњење 

основних 

критеријума 

0 0 0 0 0 
Годишњи план 

рада школе 

Унапређење 

квалитета 

образовања и 

васпитања у 

основним 

школама 

Број ученика који 

похађају 

ваннаставне 

активности/у 

односу на укупан 

број ученика 

707/879 704/914 703/878 703/878 703/878 

Евиденција 

основне школе, 

Извештај о 

полагању ЗИ 

Број стручних 

лица која су 

добила најмање 24 

бода за стручно 

усавршавање кроз 

учешће на 

семинарима на 

годишњем нивоу 

37 40 40 40 40  

       

Повећање 

доступности 

и 

приступачнос

Проценат деце 

којој је обезбеђена 

бесплатна исхрана 

у односу на 

11.38 10,93 11,39 11,39 11,39 

Евиденција 

основне школе, 

Извештај о 

полагању ЗИ 
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ти основног 

образовања 

деци 

укупан број деце 

Проценат објеката 

прилагођених 

деци са 

инвалидитетом и 

посебним 

потребама 

18.18 18.18 27.27 27.27 27.27  

Проценат деце 

којој је обезбеђен 

бесплатан 

школски превоз у 

односу на укупан 

број деце (у 

складу са ЗОСОВ) 

33.56 32,57 31,2 31,2 31,2 

Евиденција 

основне школе, 

Извештај о 

полагању ЗИ 

Функциони

сање 

основних 

школа 

0001 

Закон о основном 

образовању, Закон 

о основама система 

образовања и 

васпитања, 

Посебан 

колективни уговор, 

Закон о јавним 

набавкама 

Програмске 

активности су 

усмерене ка 

стварању услова 

за нормално 

функционисање 

школе што 

подразумева: 

обезбеђење 

средстава за 

превоз радника и 

ученика, 

средстава за 

сталне трошкове, 

трошкове 

образовања и 

усавршавања 

запослених, 

текуће поправке и 

одржавање, 

набавку 

административне 

опреме, набавку 

књига за 

библиотеку, 

превоз ученика и 

бесплатна исхрана 

за социјално 

угрожене ученике 

- св е у циљу 

праћења 

савремених 

метода у настави и 

ваннаставним 

активностима 

Обезбеђени 

прописани 

услови за 

васпитно-

образовни 

рад са децом 

у основним 

школама 

Просечан број 

ученика по 

одељењу 

17 17 16,56 16,36 16,63 

12.702.164,5

8 
0,00 0,00 12.702.164,58 

Дневници, 

матичне књиге 

Александар 

Лукић, 

директор ОШ 

Димитрије 

Туцовић 

       

Проценат школа у 

којима је 

надлежна 

инспекција 

(санитарна за 

хигијену, 

грађевинска за 

грађевинске 

услове и 

инспрекција 

заштите која 

котролише 

безбедност и 

здравље на раду) 

констатовала 

неиспуњење 

основних 

критеријума 

0 0 0 0 0 

Извештај о 

инспекцијском 

надзору 

Унапређење 

квалитета 

образовања и 

васпитања у 

основним 

школама 

Број ученика који 

похађају 

ваннаставне 

активности/у 

односу на укупан 

број ученика 

145/282 141/282 150/265 160/266 170/266 

Дневници осталих 

облика образовно-

васпитног рада 

број стручних 

лица која су 

добила најмање 24 

бода за стручно 

усавршавање кроз 

учешће на 

семинарима на 

годишњем нивоу 

35 35 35 35 35  

       

Повећање 

доступности 

и 

приступачнос

Проценат деце 

којој је обезбеђена 

бесплатна исхрана 

у односу на 

35.46 35,46 35,46 35,98 35,98 

Списак ученика за 

бесплатну ужину, 

Матична 

евиденција 
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ти основног 

образовања 

деци 

укупан број деце 

Проценат објеката 

прилагођених 

деци са 

инвалидитетом и 

посебним 

потребама 

0 0 0 0 0  

Проценат деце 

којој је обезбеђен 

бесплатан 

школски превоз у 

односу на укупан 

број деце (у 

складу са ЗОСОВ) 

87 87 85 76 76 

Списак ученика 

путника, Уговор са 

превозником 

Превоз и 

смештај 

деце у 

специјалну 

школу 

0038 

Закон о основама 

система 

образовања и 

васпитања, Одлука 

о правима и 

услугама из 

социјалне заштите 

Смештај деце у 

домовима који 

похађају 

специјалну школу, 

организовање 

превоза деце с 

мањим степеном 

ометености са 

пратиоцима и 

организован 

превоз деце 

ометене у развоју 

Повећање 

доступности 

и 

приступачнос

ти основног 

образовања 

Број деце ће 

наставити даље 

школовање у 

школи са домом 

ученика 

1 1 0 0 0 

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 

Извештај школе, 

евиденција службе 

за друштвене 

делатности 

Љубица 

Новаковић, 

руководилац 

Одељења за  

општу управу 

и друштвене 

делатности 

Број деце са 

посебним 

потребама која 

користе 

превоз/укупан 

број уписане деце 

са посебним 

потребама који 

раде по ИОП-уе са 

посебним 

потребама који 

раде по ИОП-у 

7/25 3/5 3/5 3/5 3/5 

Евиденција службе 

за друшвене 

делатности 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Адаптација

, санација, 

и 

инвестицио

но 

одржавање 

објекта 

Основне 

школе 

Миле 

Дубљевић 

у Бајевцу 

0039 

Стратегија 

локалног одрживог 

развоја општине 

Лајковац у периоду 

од 2015-

2025.год;Закон о 

планирању и 

изградњи; Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за 2020. годину; 

Средњорочни 

програм уређивања 

грађевинског 

Пројекат обухвата 

израду идејног 

пројекта 

адаптације, 

пројекат за 

извођење 

санације, 

адаптације и 

инвестиционог 

одржавања и 

надзор, док ће се 

саму санацију, 

адаптацију и 

инвестиционо 

одржавање 

вршити 

Побољшање 

услова 

смештаја ђака 

у школским 

објектима 

Корисна 

површина објекта 

у м2 

0 624,76 606,12 0 0 

282.000,00 0,00 18.433.345,00 18.715.345,00 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове, 

Записник о 

примопредаји, 

окончана 

ситуација 

Предраг 

Мирковић,рук

оводилац 

Одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове 
Број учионица 0 6 6 0 0 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове, 

Записник о 

примопредаји, 

окончана 

ситуација 
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земљишта 

општине Лајковац 

за период 2019-

2021.године, 

Уговор са 

Канцеларијом за 

управљање јавним 

улагањима 

Канцеларија за 

јавна улагања. 

Пројектно решење 

санације и 

адаптације 

предметног 

објекта треба да 

обухвати све 

радове који су 

потребни да би се 

објекат довео у 

функционално 

стање које ће 

омогућити његову 

несметану 

експлоатацију. 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Завршетак 

радова на 

ОШ Миле 

Дубљевић 

– 

амфитеатар 

0045 

Стратегија 

локалног одрживог 

развоја општине 

Лајковац за период 

2015-2025. година, 

Закон о планирању 

и изградњи, 

Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта за 2020. 

год. 

Завршни занатско 

грађевински 

радови 

Побољшање 

услова 

смештаја ђака 

у школским 

објектима 

Број седишта у 

амфитеатру 
0 113 113 0 0 

0,00 0,00 2.974.786,88 2.974.786,88 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове, 

Записник о 

примопредаји, 

окончана 

ситуација 
Предраг 

Мирковић,рук

оводилац 

Одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове 

Површина под 

ламинатом 
0 107 107 0 0 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове, 

Записник о 

примопредаји, 

окончана 

ситуација 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Различити,

а једнаки 
0046 

Закон о основама 

система образов. и 

васпитања и Закон 

о основном 

образовању и 

васпитању; 

Оквирни споразум 

између РС и 

Европске комисије 

о правилима за 

спровођење 

финансијске 

помоћи Европске 

уније РС у оквиру 

инструмената за 

Набавка 

наставних 

средстава,дидакти

чког материјала и 

опреме за потребе 

ученика 

миграната и 

осталих ученика 

ИО Боговађа као и 

обезбеђивања 

ужине за ученике 

мигранте. 

Едукација 

наставног особља 

за рад са 

Побољшање 

капацитета за 

прихват и 

пружање 

услуга и 

унапређење 

образовног 

васпитног 

рада са 

ученицима 

мигрантима 

Посећеност 

ваннаставних 

активности 

ученика миграната 

у односу на 

укупан број 

миграната 

  7/12 7/12  

0,00 0,00 702.000,00 702.000,00 

Евиденција 

основне школе 

Биљана 

Жујовић 
Број ученика 

миграната који 

користе 

материјалну 

помоћ 

  12 12  
Евиденција 

основне школе 

Број нових 

професора које се 

едукују на 

  10 10  
Евиденција 

основне школе 
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претприступну 

помоћ(ИПА 2) 

мигрантима. семинарима 

 

       

       

       

 

       

       

       

 

10 - 

СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВА

ЊЕ И 

ВАСПИТА

ЊЕ 

2003 

кон о основама 

система 

образовања и 

васпитања, и Закон 

о средњем 

образовању и 

васпитању ; 

Правилник о 

критеријумима и 

стандардима за 

финансирање 

установе која 

обавља делатност 

средњег 

образовања и 

васпитања, 

посебан 

колективни уговор 

за запослене у 

основним и 

средњим школама 

и домовима 

ученика,одлука о 

бесплатном 

превозу ученика, 

Закон о ученичком 

и студентском 

стандарду, Одлука 

о ученичким 

стипендијама, 

Одлука о 

студентским 

стипендијама, 

Закон о планирању 

и изградњи, 

Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта, 

Стратегија 

локалног одрживог 

развоја општине 

Лајковац од 2015-

2025. године. 

Програм је 

усмерен на 

обезбеђивање 

материјалних 

предуслова за 

квалитетнији рад 

наставног особља 

и услова за 

несметано 

одвијање наставе 

и унапређење 

квалитета 

образовања кроз 

финансирање 

трошкова средње 

школе, очување 

постојеће мреже 

школе и 

спречавање 

гашења 

одељења.Програм 

обезбеђује родну 

равноправност 

односно пружа 

једнаке 

могућности за 

школовање дечака 

и девојчица.С 

обзиром да су  у 

одељењу 

економски 

техничар 

углавном 

заступљене 

девојчице, у 

одељењу трећег 

степена (занат) су 

више заступљени 

дечаци, у 

електротехничари

ма рачунара и 

техничарима 

мехатронике 

постоји једнака 

шанса за упис оба 

пола што 

омогућује родну 

равноправност. У 

Повећање 

обухвата 

средњошколс

ког 

образовања 

Број дечака који 

су обухваћени 

средњим 

образовањем 

270 260 250 240 230 

27.213.000,0

0 
0,00 42.649.954,00 69.862.954,00 

Евиденција 

Средње школе 

Обрад 

Милутиновић

,заменик 

председника 

Општинског 

већа задужен 

за 

образовање,п

ољопривреду 

и енергетику 

Број девојчица 

која су обухваћена 

средњим 

образовањем 

128 170 180 190 200  

Стопа прекида 

средњег 

образовања 

(разложено према 

полу) 

0 0 0 0 0 
Евиденција 

Средње школе 

Унапређење 

доступности 

средњег 

образовања 

Број објеката који 

су прилагодили 

простор за децу  

са инвалидитетом 

у односу на 

укупан број 

објеката средњих 

школа 

0/1 0/1 1/1 1/1 1/1  
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оквиру програма 

врши се 

финансирање 

стипендија, 

адаптација, 

санација и 

реконструкција 

школе  

Функциони

сање 

средњих 

школа 

0001 

Закон о основама 

система 

образовања и 

васпитања; закон о 

средњем 

образовању и 

васпитању; 

Правилник о 

критеријумима и 

стандардима за 

финансирање 

установе која 

обавља делатност 

средњег 

образовања и 

васпитања, 

посебан 

колективни уговор 

за запослене у 

основним и 

средњим школама 

и домовима 

ученика. 

Набавка 

квалитетних 

наставних 

средстава и 

стручно 

усавршавање 

запослених у 

циљу побољшања 

наставе и 

постигнућа 

ученика и 

финансирање 

других трошкова 

везаних за 

несметано 

функционисање 

школе. 

Обезбеђени 

прописани 

услови за 

васпитно-

образовни 

рад у 

средњим 

школама и 

безбедно 

одвијање 

наставе 

Просечан број 

ученика по 

одељењу 

24 24 24 24 24 

9.699.000,00 0,00 0,00 9.699.000,00 

Извештај Средње 

школе 

17.септембар 

Косана Грчић 

, директор 

Средње 

школе 

17.септембар 

Проценат школа у 

којима је 

надлежна 

инспекција 

(санитарна за 

хигијену, 

грађевинска за 

грађевинске 

услове и 

инспекција 

заштите која 

контролише 

безбедност и 

здравље на раду) 

констатовала 

неиспуњење 

основних 

критеријума 

0 0 0 0 0 

Извештај Средње 

школе 

17.септембар 

       

Унапређење 

квалитета 

образовања у 

средњим 

школама 

Број запослених 

који су добили 

најмање 24 бода за 

стручно 

усавршавање кроз 

учешће на 

семинарима на 

годишњем нивоу 

45 45 45 45 45 
Сертификати  са  

семинара 

       

       

 

       

       

       

Превоз 

деце у  

средњу 

школу 

0020 

Закон о 

финансијској 

подршци породици 

са децом Статут 

општине Лајковац 

и одлука о 

бесплатном 

превозу ученика 

средње школе 

Право на 

финансирање 

бесплатног 

превоза могу да 

остваре сви 

ученици који 

похађају средњу 

школу 

"17.септембар" у 

Лајковцу чије је 

место 

Афирмација 

уписа 

ученика у 

Средњу 

школу и 

креирање 

додатних 

погодности за 

стицање 

средњег 

образовања у 

Број ученика који 

има право на 

финансирање 

трошкова превоза 

у складу одлуком 

о бесплатном 

превозу ученика 

250 250 250 250 250 

6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 

Евиденција 

Средње школе 
Косана Грчић, 

директор 

Средње 

школе 

17.септембар 

Лајковац 
Број уписаних 

ученика у први 

разред Средње 

школе текуће 

116/113 120/120 120/120 120/120 120/120 
Евиденција 

Средње школе 
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пребивалишта 

удаљено до 30.км. 

од седишта школе 

Средњој 

школи 17. 

септембар у 

Лајковцу кроз 

пружање 

финансијске 

подршке 

породицама 

са децом 

године у односу 

на претходну 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Адаптација

, санација и 

инвестицио

но 

одржавање 

објеката 

Средње 

школе 

17.септемб

ар Лајковац 

0023 

Стратегија 

локалног одрживог 

развоја општине 

Лајковац у периоду 

од 2015-

2025.год;Закон о 

планирању и 

изградњи; Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за 2020. годину; 

Средњорочни 

програм уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за период 2019-

2021.године 

Пројекат обухвата 

израду идејног 

пројекта 

адаптације, 

пројекат за 

извођење 

санације, 

адаптације и 

инвестиционог 

одржавања и 

надзор, док ће 

саму санацију, 

адаптацију и 

инвестиционо 

одржавање 

вршити 

Канцеларија за 

јавна улагања. 

Пројектно решење 

санације и 

адаптације 

предметног 

објекта треба да 

обухвати све 

радове који су 

потребни да би се 

објекат довео у 

функционално 

стање које ће 

омогућити његову 

несметану 

експлоатацију. 

Побољшање 

услова 

смештаја ђака 

у школским 

објектима 

корисна површина 

објекта у м2 
0 0 3469,57 0 0 

234.000,00 0,00 41.949.954,00 42.183.954,00 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове, 

Записник о 

примопредаји, 

окончана 

ситуација 

Предраг 

Мирковић,рук

оводилац 

Одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове 

број учионица 0 0 15 0 0 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове, 

Записник о 

примопредаји, 

окончана 

ситуација 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Стипендије 0026 

Закон о ученичком 

и студентском 

стандарду, Одлука 

о ученичким 

стипендијама, 

Одлука о 

студентским 

стипендијама 

Финансирање 

ученичких 

стипендија је на 

основу Одлуке 

Скупштине 

општине Лајковац 

којом су утврђена 

права на ученичке 

Подизање 

нивоа 

квалитета 

знања и 

задржавање 

младих 

стручњака 

кроз пружање 

Број ученика 

корисника 

стипендије 

5 7 8 8 8 
10.780.000,0

0 
0,00 0,00 10.780.000,00 

Одлука о додели 

стипендија, 

Евиденција 

одељења за 

друштвене 

делатности 

Љубица 

Новаковић, 

руководилац 

одељења за 

општу управу 

и друштвене 

делатности 
Број студената 

који су остварили 
4/103 3/124 5/124 5/124 5/124 

Евиденција службе 

за друшвене 
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стипендије као и 

услови, начин и 

поступак за 

остваривање 

права на ученичке 

стипендије. 

Финансирање 

студентских 

стипенија на 

основу Одлуке 

Скупштине 

општине Лајковац  

којом су утврђени 

су услови, начин, 

поступак и 

критеријуми за 

доделу 

студентских 

стипендија, а по 

претходно 

спроведеном 

конкурсу. 

материјалне 

подршке 

најуспешнији

м ученицима 

средњих 

школа и 

студентима 

просек преко 9.5 у 

односу на укупан 

број 

стипендираних 

студената 

делатности 

Број студената 

који су остварили 

право на 

стипендију у 

текућој у односу 

на претходну 

годину 

103/103 110/103 124/110 124/124 124/124 

Евиденција службе 

за друшвене 

делатности 

 

       

       

       

 

       

       

       

Наша 

школа 

боље место 

за све 

0027 

Зак.о 

основ.система 

образ. и закон о 

средњем образ. и 

васп,оквирни 

споразум између 

РС и Евр.ком. о 

правилима за 

спровођ.фин.помоћ

и Европске уније 

РС у оквиру 

инструм. за 

предприступну 

помоћ(ИПА 

2),Уговор о 

спровођ.прој.Наша 

школа боље место 

за све 

Набавка 

опреме,материјала 

за образовање као 

и обезбеђивање 

одеће,обуће и 

ужине за ученике 

мигранте. 

Едукација 

наставног особља 

за рад са 

мигрантима. 

Побољшање 

капацитета за 

прихват и 

пружање 

услуга и 

унапређење 

образовног 

васпитног 

рада са 

ученицима 

мигрантима 

Посећеност 

ваннаставних 

активности 

ученика миграната 

у односу на 

укупан број 

миграната 

  6/10 6/10  

0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 

Евиденција 

Средње школе 

Косана Грчић 

Број ученика 

миграната који 

користе 

материјалну 

помоћ 

  10 10  
Евиденција 

Средње школе 

Број нових 

професора које се 

едукују на 

семинарима 

  10 10  
Евиденција 

Средње школе 
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СОЦИЈАЛ

НА И 

ДЕЧЈА 

ЗАШТИТА 

0901 

Закон о социјалној 

заштити, Закон о 

финансијској 

подршци породици 

са децом, Закон о 

Црвеном крсту, 

Одлука о правима 

и услугама 

социјалне заштите 

општине Лајковац,  

Програм је 

фокусиран на 

обезбеђивање 

различитих 

облика 

материјалне 

помоћи у циљу 

обезбеђења 

егзистецијалног 

минимума и 

Повећање 

доступности 

права и 

услуга 

социјалне 

заштите 

Проценат 

корисника мера и 

услуга социјалне 

и дечје заштите 

који се 

финансирају из 

буџета 

града/општине у 

односу на број 

становника 

15,4 16.79 16,83 16,9 16,9 
41.728.097,0

9 
0,00 32.901.438,00 74.629535,09 

Решења, 

евиденција 

Одељења за општу 

управу и 

друштвене 

делатности, 

Републички завод 

за статистику 

Дајана 

Ненадовић, 

члан 

Општинског 

већа задужена 

за Социјалну 

политику,пита

ња 

националних 

мањина,култу
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Правилник о 

условима 

обезбеђивања и 

пружања услуге 

помоћ у кући, 

Правилник о 

утврђивању 

економске цене 

услуге и 

Правилник о 

утврђивању 

критеријума за 

учешће корисника 

у цени услуге 

помоћ у кући,  

Закон о 

избеглицама, Закон 

о удружењима, 

Уредба о 

средствима за 

подстицање 

програма или 

недостајућег дела 

средстава за 

финансирање 

програма од јавног 

интереса које 

реализују 

удружења, ЛАП за 

решавање питања 

избеглих, интерно 

расељених лица и 

повратника, 

Локални акциони 

план за социјално 

укључивање Рома 

и Ромкиња од 

2018-2022. године 

подршке 

социјалној 

укључености 

појединаца и 

породице. Врши 

се спровођење 

социјалних 

програма за све 

категорије 

угроженог 

становништва, 

подршка 

породицама са 

децом , 

суфинансирање 

пружања помоћи у 

кући. Поред тога 

настоји се 

постићи трајно 

стамбено, 

егзистенцијално и 

одрживо 

збрињавање  

избеглих и  

интерно 

расељених лица и 

повратника на 

територији 

општине Лајковац 

Проценат грађана 

који добијају 

новчане накнаде и 

помоћи у натури у 

складу са Одлуком 

о социјалној 

заштити  у односу 

на укупан број 

грађана 

8.29 14.48 14.48 14.48 14.48  

ру и 

информисање 

       

Побољшање 

животног 

стандарда 

избеглих, 

ИРЛ и 

повратника 

кроз 

програме 

стамбеног 

збињавања и 

економско 

оснаживање 

Укупан број 

породица ИЗБ 

којима је трајно 

решено стамбено 

питање  у односу 

на укупан број 

ИЗБ 

17/25 20/25 22/25 23/25 25/25 

Службена 

евиденција лица 

задуженог за 

координирање 

пројектима 

комесаријата за 

избеглице 

Укупан број 

породица ИРЛ  

којима је трајно 

решено стамбено 

питање  у односу 

на укупан број 

ИРЛ 

3/35 3/35 5/35 5/35 5/35 

Службена 

евиденција лица 

задуженог за 

координирање 

пројектима 

комесаријата за 

избеглице 

       

 

       

       

       

Једнократн

е помоћи и 

други 

облици 

помоћи 

0001 

Закон о социјалној 

заштити, Одлука о 

правима и 

услугама из 

социјалне заштите, 

Одлука о условима 

и начину умањења 

цена комуналних 

услуга, Одлука о 

интервентном 

снабдевању водом 

Пружање помоћи 

социјално 

угроженом 

становништву на 

територији 

општине Лајковац 

у виду 

субвенционисања 

цена комуналних 

услуга  и 

интервентно 

снабдевање водом 

Унапређење 

коришћења 

комуналних 

услуга 

сиромашних 

Број корисника 

комуналних 

услуга, по 

субвенционисани

м ценама 

80 80 80 80 80 

3.894.203,06 0,00 2.000.000,00 5.894.203,06 

Решења и 

спискови  одељења 

за општу управу и 

друштвене 

делатности, 

Евиденција 

ЈПГрадска 

чистоћа, Закључак 

општинског већа 

Живорад 

Бојичић, 

Начелник 

општинске 

управе 
Број домаћинстава 

који редовно 

користи испоруку 

воде 

цистернама/укупа

н број 

домаћинстава 

којима се 

17/46 12/46 9/46 10/46 10/46 

Решења и 

спискови  одељења 

за општу управу и 

друштвене 

делатности, 

Евиденција 

ЈПГрадска 

чистоћа, Закључак 
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испоручује вода  

цистернама по 

Закључку већа 

општинског већа 

Број ванредно 

одобрених 

цистерни воде у 

односу на редован 

број цистерни  

44/172 34/110 150/210 30/120 30/120 

Решења и 

спискови  одељења 

за општу управу и 

друштвене 

делатности, 

Евиденција 

ЈПГрадска 

чистоћа, Закључак 

општинског већа 

 

       

       

       

 

       

       

       

Једнократн

е помоћи и 

други 

облици 

помоћи 

0001 

Закон о социјалној 

заштити, Одлука о 

правима и 

услугама из 

социјалне заштите 

пружање помоћи 

социјално 

угроженом 

становништву на 

територији 

Општине Лајковац 

у виду 

једнократних 

новчаних помоћи 

за основне 

животне 

намирнице , 

лечење, огрев, 

хигијену и сл. Као 

и финансирање 

дела материјалних 

трошкова Центра 

за социјални рад. 

Унапређење 

заштите 

сиромашних 

Проценат грађана 

који добијају 

новчане накнаде и 

помоћ у натури у 

складу са Одлуком 

о социјалној 

заштити у односу 

на укупан број 

грађана 

5.65 7,24 7,24 7,24 7,24 

4.000.000,00 0,00 1.500.000,00 5.500.000,00 

Евиденција Центра 

за социјални 

рад,Републички 

завод за 

статистику 

Драган 

Радовановић, 

вд ЗЦСР 

Солидарност  

Љиг 

Број корисника 

једнократне 

новчане помоћи у 

односу на укупан 

број грађана 

1250/15

475 

950/154

75 

950/154

75 
950/15475 

950/154

75 

Евиденција центра 

за социјални рад 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Дневне 

услуге у 

заједници 

0003 

Закон о 

удружењима, 

Уредба о 

средствима за 

подстицање 

програма или 

недостајућег дела 

средстава за 

финансирање 

програма од јавног 

интереса које 

реализују 

удружења , 

Годишњи план 

Кроз ову 

програмску 

активност 

подстиче се развој 

разноврсних 

социјалних и 

хуманитарних 

услуга у заједници 

финансирањем 

програма 

удружења 

(невладиних 

организација и 

других удружења). 

Подстицање 

развоја 

разноврсних 

социјалних и 

других услуга 

у заједници 

Број 

удружења/хуманит

арних 

организација које 

добијају средства 

из буџета 

града/општине 

2 2 2 2 2 

0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 

Евиденција 

одељења за општу 

управу и 

друштвене 

делатности Живорад 

Бојичић, 

начелник 

општинске 

управе 
Број програма која 

реализују 

удружења 

3 3 3 3 3 

Евиденција 

одељења за општу 

управу и 

друштвене 

делатности 
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расписивања 

јавних конкурса 

Ове активности се 

реализују кроз 

конкурсе. 

       

       

 

       

       

       

Подршка 

реализациј

и програма 

Црвеног 

крста 

0005 
Закон о Црвеном 

крсту Србије 

У оквиру ове 

програмске 

активности 

обезбеђују се 

средства за 

пружање подршке 

у реализацији 

програма Црвеног 

крста. Према 

Закону о Црвеном 

крсту Србије 

локалне 

самоуправе имају 

обавезу 

финансирања и 

пружања подршке  

организацијама 

Црвеног крста 

које обезбеђују 

неопходне 

ургентне помоћи 

лицима у невољи 

уз развијање и 

подстицање 

солидарности 

међу људима - 

оррганизовањем 

разних облика 

помоћи. Општина 

Лајковац сарађује 

са Црвеним 

крстом  у 

реализацији 

активности које се 

спроводе у 

континуитету или 

током 

непредвиђених 

околности - тј. за 

време временских 

и других непогода 

и неприлика. 

Црвени крст 

извештава 

општину Лајковац 

у зависности од 

околности дневно, 

недељно, месечно 

и годишње о 

утрошеним 

Социјално 

деловање-

олакшавање 

људске патње 

пружањем 

неопходне 

ургентне 

помоћи 

лицима у 

невољи, 

развијањем 

солидарности 

међу људима, 

организовање

м различитих 

облика 

помоћи 

Број 

дистрибуираних 

пакета за 

социјално 

угрожено 

становништво 

360 500 500 500 500 

1.222.000,00 0,00 0,00 1.222.000,00 

Листе о издатој 

помоћи 

Ружица 

Срећковић, 

секретар 

Црвеног 

крста 

Број прикупљених 

јединица крви 
690 660 670 670 670 Извештај ИТКРС 

број лица 

обухваћених било 

којом врстом 

помоћи 

1000 950 1050 1050 1050 
Службена 

евиденција 
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средствима,спрове

деним 

активностима  и 

дистрибуираној 

помоћи 

грађанима. 

Подршка 

деци и 

породици 

са децом 

0006 

Закон о 

финансијској 

подршци породици 

са децом, Закон о 

социјалној 

заштити, 

Правилник о 

ближим условима 

и стандардима за 

пружање услуга 

социјалне заштите, 

Одлукао другим 

изменама и 

допунама одлуке о 

правима и 

услугама социјалне 

заштите Општине 

Лајковац,  Одлука 

о додатним 

облицима заштите 

породиља на 

територији 

општине Лајковац, 

Одлука о 

регресирању 

трошкова боравка 

деце у установи 

дечији вртић 

"Лептирић" у 

Лајковцу.    

Програмска 

активност 

обухвата додатне 

облике заштите 

породиља на 

територији 

општине Лајковац 

ради подстицања 

рађања деце.  

Утврђени додатни 

облици заштите  

су право на 

једнократно 

новчано давање  

незапосленим 

породиљама у 

висини од 

120.000,00 динара 

и запосленим 

породиљама у 

висини од 60.000, 

оо динара као и 

право на 

регресирање 

боравка деце у 

установи 

ПУ"Лептирић" 

Лајковац. 

Програмска 

активност 

обухвата  и услугу 

"Лични пратилац",  

која се обезбеђује 

ради пружања 

одговарајуће 

подршке, 

укључивања у 

редовно 

школовање и 

активности у 

заједници  и 

успостављање 

што већег степена 

самосталности 

детета са 

сметњама у 

развоју и 

инвалидитетом. 

Обезбеђивањ

е финансијске 

подршке за 

децу и 

породицу 

Број деце која 

примају 

финансијску 

подршку у односу 

на укупан број 

деце у 

граду/општини 

370/938 347/820 350/840 360/860 360/860 

12.200.000,0

0 
0,00 4.300.000,00 16.500.000,00 

Евиденција службе 

за друштвене 

делатности и 

подаци из Дома 

здравља Лајковац о 

броју рођене деце 

у периоду у коме 

остварују право на 

боравак у Вртићу. 

Љубица 

Новаковић, 

Руководилац 

одељења за 

општу управу 

и друштвене 

делатности 

       

       

Унапређење 

популационе 

политике 

Број мера 

материјалне 

подршке намењен 

мерама локалне 

популационе 

политике (нпр. 

подршка 

материнству, 

подршка 

породиљама, 

накнада за 

новорођену децу) 

2 2 2 2 2 

Евиденција службе 

за друштвене 

делатности 

Број решења 370 347 350 360 360 

Евиденција службе 

за друштвене 

делатности 

       

Пружање 

подршке деци 

са сметњама 

у развоју и 

инвалидитето

м ради 

задовољавањ

а основних 

потреба у 

свакодневном 

животу 

Број поднетих 

захтева Центру за 

социјални рад за 

остваривање права 

на услуге лични 

пратилац детета 

0 0 5 6 6 
Извештај Центра 

за социјални рад 

Број корисника 

услуге 
0 0 3 4 4 

Евиденција 

пружаоца услуге 

       

Подршка 0007 Закон о Програмска Подршка Број успешних 1 1 1 1 1 2.400.000,00 0,00 1.600.000,00 4.000.000,00 Извештај одељења Љубица 
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рађању и 

родитељств

у 

здравственој 

заштити, Закон о 

породици и деци,  

Одлука о 

финансирању 

трошкова 

вантелесне 

оплодње, Програм 

о финансирању 

трошкова 

вантелесне 

оплодње 

активност 

усмерена је на 

пружање додатних 

облика 

финансијске 

подршке 

породицама за 

вантелесну 

оплодњу  

предвиђених 

Одлуком о 

финансирању 

трошкова 

вантелесне 

оплодње. Сврха 

финансирања 

трошкова 

вантелесне 

оплодње је 

повећање 

наталитета а циљ 

унапређење 

популационе 

политике. 

породицама 

да остваре 

жељени број 

деце 

покушаја за општу управу и 

друштвене 

делатности 

Новаковић, 

Руководилац 

одељења за 

општу управу 

и друштвене 

делатности Број донетих 

решења 
4 11 11 11 11 

Евиденција 

одељења за општу 

управу и 

друштвене 

делатности 

Број живорођене 

деце 
1 0 1 1 1 

Извештај о 

реализацији 

програма и 

утрошку средстава 

 

       

       

       

 

       

       

       

Једнократн

а помоћ 

пензионери

ма 

0022 

Закон о социјалној 

заштити, Одлука о 

правима и 

услугама социјалне 

зашите 

Квартална исплата 

једнократне 

новчане помоћи 

пензионерима са 

најнижом 

пензијом (план за 

4квартала) 

Унапређење 

положаја и 

заштита 

сиромашних 

пензионера 

Просечан износ 

помоћи по 

кориснику у току 

године 

12000 16000 16000 16000 166000 

7.500.000,00 0,00 2.500.000,00 10.000.000,00 

Извештај Центра 

за социјални рад 

Драган 

Радовановић, 

вд ЗЦСР 

Солидарност  

Љиг 

Просечан број 

корисника у 

текућој у односу 

на претходну 

годину 

659/667 690/659 690/690 690/690 690/690 
Извештај Центра 

за социјални рад 

Просечан број 

жена корисника 

једнократне 

новчане помоћи 

489 500 500 500 500 
Извештај Центра 

за социјални рад 

 

       

       

       

 

       

       

       

Набавка 

грађевинск

ог 

материјала 

за интерно 

расељена 

лица на 

територији 

општине 

Лајковац 

0027 

Закон о 

избеглицама, ЛАП 

за решавање 

питања интерно 

расељена лица, 

Уговор о сарадњи 

број 410-238/ИИИ-

2017(9-9/665) 

Додела помоћи  у 

грађевинском 

материјалу за 

завршетак 

започете градње 

или адаптацију 

неусловних 

стамбених 

објеката  и то: за 

изградњу/реконст

рукцију носеће 

Побољшавањ

е животног 

стандарда 

интернорасе

љених лица у 

области 

становања 

као и 

подизања 

здравствених 

услова 

Број грађевинских 

пакета 
0 3 3 0 0 

165.000,00 0,00 1.485.000,00 1.650.000,00 

Уговор о додели 

помоћи између 

општине Лајковац 

и корисника у виду 

набавке ГМ 
Живорад 

Шушњаревић 
Број 

новозбринутих 

породица ИРЛ 

0 3 3 0 0 

Уговор о додели 

помоћи између 

општине Лајковац 

и корисника у виду 

набавке ГМ 
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конструкције( 

зидови, кровна 

конструкција), 

хидроизолацију 

преградних 

зидова, 

изградњу/доградњ

у санитарног 

чвора, 

уградњу/замену 

зидних и подних 

облога, столарије, 

фасаде, 

малтерисање и 

увођење/замену 

електро и 

водоводних 

инсталација и 

друге радове 

неопходне за 

завршетак градње 

или адаптацију, а 

којом би се 

непокретност 

довела у стање у 

којем обезбеђује 

основне животне 

услове за 

употребу и 

становање. 

Пројекат се 

реализује у 

сарадњи са 

комесеријатом за 

избеглице и 

миграције 

Републике Србије, 

при чему учешће 

општине Лајковац  

износи  10%  од 

износа средстава 

који је потребан за 

реализацију 

активности. 

живота ове 

циљне 

популације 

 

       

       

       

 

       

       

       

Решавање 

стамбених 

потреба 

избеглица 

доделом 

пакета  

грађевинск

ог 

материјала 

Уговор о 

ГРАНТУ 

0028 

Закон о 

избеглицама, ЛАП 

за решавање 

питања интерно 

расељена лица, 

Уговор о гранту, 

Одлука о измени и 

допуни Одлуке о 

додели уговора о 

гранту број 410-

502/ИИИ-17 (9-

Бесповратна 

помоћ за 

решавање 

стамбених 

потреба избеглица   

доделом пакета 

грађевинског 

материјала 

Побољшавањ

е животног 

стандарда 

интернорасе

љених лица у 

области 

становања 

као и 

подизања 

здравствених 

услова 

Број грађевинских 

пакета по пројекту 

кумулативно 

0 8 11 11 11 

0,00 0,00 4.161.438,00 4.161.438,00 

Уговор о додели 

помоћи за набавку 

ГМ између 

општине Лајковац 

и корисника 
Живорад 

Шушњаревић 
Број 

новозбринутих 

породица ИРЛ 

0 8 11 11 11 

Уговор о додели 

помоћи за набавку 

ГМ између 

општине Лајковац 

и корисника 
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9/1731) живота ове 

циљне 

популације 

 

       

       

       

 

       

       

       

Економско 

оснаживањ

е интерно 

расељених 

лица кроз 

доходовне 

активности 

0029 

Закон о 

избеглицама, ЛАП 

за решавање 

питања интерно 

расељена лица, 

Уговор о сарадњи 

број 410-237/ИИИ-

2017 (9-9/665) 

Додела помоћи за 

економско 

оснаживање 

интернорасељени

х лица кроз 

доходовне 

активности 

Економско и 

материјално 

оснаживање 

породица 

интернорасе

љених лица 

Број додељених 

пакета 

помоћи(кумулатни

вно) 

21 23 24 32 34 

60.000,00 0,00 540.000,00 600.000,00 

Уговор о додели 

економске помоћи 

између ОЛ и 

корисника 

Живорад 

Шушњаревић 

Број 

новооснажених 

породица 

интернорасељени

х лица( 

кумулатнивно) 

21 23 24 32 34 

Уговор о додели 

економске помоћи 

између ОЛ и 

корисника 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Куповина 

сеоских 

кућа са 

окућницом 

за интерно 

расељена 

лица и 

куповина 

грађевинск

ог 

материјала 

за 

адаптацију 

0030 

Закон о 

избеглицама, ЛАП 

за решавање 

питања интерно 

расељена лица, 

Уговор о сарадњи 

број 410-239/ИИИ-

2017 (9-9/667) 

Пројекат је 

усмерен на помоћ 

интерно 

расељеним 

лицима кроз 

куповину сеоске 

куће са окућницом 

и доделу 

једнократне 

помоћи у 

грађевинском 

материјалу за 

поправку или 

адаптацију 

предметне сеоске 

куће са 

окућницом. 

Пројекат се 

реализује у 

сарадњи са 

Комесеријатом за 

избеглице и 

миграције 

Републике Србије, 

при чему учешће 

општине Лајковац 

износи  10%  од 

износа средстава 

Побољшавањ

е животног 

стандарда 

интернорасе

љених лица у 

области 

становања 

као и 

подизања 

здравствених 

услова 

живота ове 

циљне 

популације 

Број грађевинских 

пакета 

(кумулативно) по 

пројекту 

0 1 1 1 1 

20.000,00 0,00 180.000,00 200.000,00 

Уговор о 

купопродаји 

непокретности;Уго

вор о набавци ГМ 

Живорад 

Шушњаревић 

Број 

новозбринутих 

породица ИРЛ 

1 1 1 1 1 

Уговор о 

купопродаји 

непокретности;Уго

вор о набавци ГМ 
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који је потребан за 

реализацију 

активности. 

Додела 

помоћи 

избеглицам

а за 

куповону 

сеоских 

кућа 

0031 

Закон о 

избеглицама, ЛАП 

за решавање 

питања интерно 

расељених 

лица,Уговор о 

гранту-Регионални 

стамбени програм-

стамбени пројекат 

у РС РХП-W5-

ЦМГ-ЦОМП3-

2016 

Пројекат се 

односи на доделу 

бесповратних 

средстава за 

доделу гранта 

грађевинског 

материјала за 

дораду и 

адаптацију истих 

Стамбено 

збрињавање 

породица 

избеглих лица 

и подизање  

стандарда 

живота ове 

мигрантске 

популације 

Број откупљених 

кућа по пројекту 

(кумулативно) 

7 10 12 12 12 

0,00 0,00 2.640.000,00 2.640.000,00 

Уговор о додели 

бесповратне 

помоћи за 

куповину сеоске 

куће са 

окућницом, Уговор 

о купопродаји 

непокретности 

Живорад 

Шушњаревић 

Број додељених 

пакета ГМ по 

пројекту 

(кумулативно) 

7 10 12 12 12 

Уговор о додели 

грађевинског 

материјала 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Пружање 

услуге 

помоћ у 

кући 

одраслим и 

старијима 

0032 

Одлука о правима 

и услугама из 

социјалне заштите 

Пружање неге, 

помоћи и услуга 

одраслим и 

старим лицима на 

територији 

општине Лајковац 

од стране 3 

обучене 

неговатељице , 

којима је та услуга 

неопходна 

Обезбеђење 

одрживости 

бриге о 

старим 

лицима на 

територији 

општине 

Лајковац 

Број корисника 

услуга 
30 34 30 30 33 

2.567.775,24 0,00 150.000,00 2.717.775,24 

Извештај Центра 

за социјални рад 

Драган 

Радовановић, 

вд ЗЦСР 

Солидарност  

Љиг 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Куповина 

сеоске куће 

са 

окућницом 

и додела 

једнократн

е помоћи у  

грађевинск

ом 

материјалу 

за 

поправку 

или 

адаптацију 

предметне 

сеоске куће 

интерно 

расељених 

0033 

Закон о 

избеглицама, ЛАП 

за решавање 

питања интерно 

расељена лица, 

Уговор о сарадњи 

бр.9-9/1695 (410-

813/2017) 

Пројекат обухвата 

доделу помоћи 

породицама 

интерно 

расељених лица 

док су у 

расељеништву а 

која живе на 

територији 

општине Лајковац 

кроз куповину 

сеоске куће са 

окућницом  и кроз 

набавку 

грађевинског 

материјала за 

поправку и 

адаптацију 

Побољшање 

услова 

становања 

породица 

интерно 

расељених 

лица 

Број откупљених 

и додељених кућа 

по пројекту 

(кумулативно по 

годинама) 

1 1 1 1 1 

20.000,00 0,00 180.000,00 200.000,00 

Уговор о додели 

бесповратне 

помоћи за 

куповину сеоске 

куће са 

окућницом, Уговор 

о купопродаји 

непокретности 

Живорад 

Шушњаревић 
Број додељених 

пакета ГМ по 

пројекту 

(кумулативно по 

годинама) 

0 0 1 1 1 

Уговор о додели 

бесповратне 

помоћи за 

куповину сеоске 

куће са 

окућницом, Уговор 

о купопродаји 

непокретности 
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лица док су 

у 

расељениш

тву а која 

живе на 

територији 

општине 

Лајковац 

предметне сеоске 

куће са окућницом 

       

       

 

       

       

       

Додела 

помоћи у 

виду 

грађевинск

ог 

материјала 

за 

поправку 

или 

адаптацију 

сеоске куће 

са 

окућницом 

за 

породична 

домаћинств

а која су 

била 

корисници 

програма 

куповине 

куће са 

окућницом 

0034 

Закон о 

избеглицама, ЛАП 

за решавање 

питања избеглих и 

интерно расељена 

лица, Уговор о 

сарадњи 9-

9/1730,410-

228/2017-И од 

18.12.2017.год. 

Додела помоћи  у 

грађевинском 

материјалу за 

завршетак 

започете градње 

или адаптацију 

неусловних 

стамбених 

објеката  и то: за 

изградњу/реконст

рукцију носеће 

конструкција( 

зидови, кровна 

конструкција), 

хидроизолацију 

преградних 

зидовоа, 

изградњу/доградњ

у санитарног 

чвора, 

уградњу/замену 

зидних и подних 

облога, столарије, 

фасаде, 

малтерисање и 

увођење/замену 

електро и 

водоводних 

инсталација и 

друге радове 

неопходне за 

завршетак градње 

или адаптацију, а 

којом би се 

непокретност 

довела у стање у 

којем обезбеђује 

основне животне 

услове за 

употребу и 

становање. 

Пројекат се 

реализује у 

сарадњи са 

комесеријатом за 

избеглице и 

миграције 

Побољшање 

услова 

становања 

породица 

избеглица 

Број додељених 

грађевинског 

материјала по 

пројекту 

0 1 1 0 0 

20.000,00 0,00 180.000,00 200.000,00 

Уговор о додели 

бесповратне 

помоћи за 

куповину сеоске 

куће, уговор о 

купопродају 

непокретности, 

уговор о набавци 

ГМ 

Живорад 

Шушњаревић 
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Републике Србије, 

при чему  учешће 

општине Лајковац  

износи  10%  од 

износа средстава 

који је потребан за 

реализацију 

активности. 

Економско 

оснаживањ

е интерно 

расељених 

лица кроз 

доходовне 

активности 

0035 

Закон о 

избеглицама, ЛАП 

за решавање 

питања избеглих, 

интерно расељена 

лица и повратника 

, Уговор o сарадњи 

на реализацији 

помоћи интерно 

расељеним лицима 

док су у 

расељеништву кроз 

доходовне 

активности бр. 

410-217/III-2018 (9-

9/580) 

Додела помоћи за 

економско 

оснаживање 

интернорасељени

х лица кроз 

доходовне 

активности. 

Побољшање 

услова 

становања 

породица ирл 

Број додељених 

пакета 

помоћи(кумулатни

вно) 

21 25 25 32 34 

60.000,00 0,00 540.000,00 600.000,00 

Уговор о додели 

економске помоћи 

између ОЛ и 

корисника 

Живорад 

Шушњаревић 

Број 

новооснажених 

породица 

интернорасељени

х лица( 

кумулатнивно) 

21 25 25 32 34 

Уговор о додели 

економске помоћи 

између ОЛ и 

корисника 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Помоћ у 

грађевинск

ом 

материјалу 

за избегла 

лица за 

поправку и 

адаптацију 

сеоских 

кућа са 

окућницом 

из 

средстава 

РС и АП 

Војводина 

2013.годин

е 

0039 

Закон о 

избеглицама, ЛАП 

за решавање 

питања интерно 

расељена лица, 

Уговор о сарадњи 

број 410-728/ИИИ-

18(9-9/1398) 

Додела помоћи  у 

грађевинском 

материјалу за 

поправку и 

адаптацију 

сеоских кућа са 

окућницом 

Побољшање 

животног 

стандарда 

избеглих лица 

у области 

становања 

Број грађевинских 

пакета 
0 3 3 0 0 

60.000,00 0,00 540.000,00 600.000,00 

Уговори о додели 

помоћи, Извештај 

о реализацији 

пројекта 

Живорад 

Шушњаревић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Помоћ за 

доходовне 

активности 

у 

пољопривр

едној, 

занатској, 

услужној 

или другој 

области за 

интерно 

расељена 

0040 

Закон о 

избеглицама, ЛАП 

за решавање 

питања интерно 

расељених лица и 

повратника, Уговор 

о сарадњи број 

410-225/И 2019 (9-

9/411) 

Додела помоћи 

интерно 

расељеним 

лицима док су у 

расељеништву 

кроз набавку и 

доделу робе и 

материјала за 

покретање, развој 

и унапређење 

доходовних 

активности у 

Економско и 

материјално 

оснаживање 

породица 

интернорасе

љених лица 

Број додељених 

пакета 

помоћи(кумулатни

вно) 

21 30 30 32 34 

100.000,00 0,00 900.000,00 1.000.000,00 

Уговор о додели 

економске помоћи 

између ОЛ и 

корисника 

Живорад 

Шушњаревић 

Број 

новооснажених 

породица 

интернорасељени

х лица( 

кумулатнивно) 

21 30 30 32 34 

Уговор о додели 

економске помоћи 

између ОЛ и 

корисника 
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лица пољопривредној, 

занатској, 

услужној или 

другој области 

       

       

 

       

       

       

Решавање 

стамбених 

потреба 

избеглица 

доделом 

пакета 

грађевинск

ог 

материјала 

0041 

Закон о 

избеглицама, ЛАП 

за решавање 

питања интерно 

расељена лица, 

Уговор о сарадњи 

број 410-201/И-19 

од 17.04.2019. 

годину (9-9/355) 

Бесповратна 

помоћ за 

решавање 

стамбених 

потреба избеглица   

доделом пакета 

грађевинског 

материјала 

Побољшавањ

е животног 

стандарда 

избеглих лица 

у области 

становања 

као и 

подизање 

здравствених 

услова 

живота ове 

циљне 

популације 

Број 

новозбринутих 

породица ИЛ 

0 5 5 0 0 

275.000,00 0,00 2.475.000,00 2.750.000,00 

Уговор о додели 

помоћи за набавку 

ГМ између ОЛ и 

корисника 

Живорад 

Шушњаревић 

Број грађевинских 

пакета по пројекту 
0 5 5 0 0 

Уговор о додели 

помоћи за набавку 

ГМ између ОЛ и 

корисника 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Помоћ 

избеглицам

а кроз 

доделу 

средстава 

за 

доходовне 

активности 

0043 

Закон о 

избеглицама, ЛАП 

за решавање 

питања избеглих 

лица , Уговор о 

сарадњи број 410-

212/ИИИ-2019 (9-

9/747) 

Додела помоћи за 

економско 

оснаживање 

избеглих лица 

кроз доходовне 

активности 

Побољшање 

услова 

становања 

породица 

избеглих лица 

Број додељених 

пакета помоћи 
0 7 7 0 0 

140.000,00 0,00 1.260.000,00 1.400.000,00 

Уговор о додели 

економске помоћи 

између ОЛ и 

корисника 

Живорад 

Шушњаревић 

Број 

новооснажених 

породица избеглих  

лица 

0 7 7 0 0 

Уговор о додели 

економске помоћи 

између ОЛ и 

корисника 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Помоћ 

интерно 

расељеним 

лицима за 

куповину 

сеоске куће 

са 

окућницом 

или 

непокретно

сти за 

становање 

и додатна 

помоћ у 

0044 

Закон о 

избеглицама, ЛАП 

за решавање 

питања 

интернорасељених 

лица, Уговор о 

сарадњи број 410-

339/ИИИ-2019 (9-

9/909) 

Пројекат је 

усмерен на помоћ 

интерно 

расељеним 

лицима кроз 

куповину сеоске 

куће са окућницом 

и доделу 

једнократне 

помоћи у 

грађевинском 

материјалу за 

поправку или 

адаптацију 

Побољшање 

животног 

стандарда 

интернорасе

љених лица у 

области 

становања 

као и 

подизања 

здравствених 

услова 

живота ове 

циљне 

популације 

Број грађевинских 

пакета 
0 2 2 0 0 

280.000,00 0,00 2.520.000,00 2.800.000,00 

Уговор о 

купопродаји 

непокретности;Уго

вор о набавци ГМ 

Живорад 

Шушњаревић 

Број 

новозбринутих 

породица ИРЛ 

0 2 2 0 0 

Уговор о 

купопродаји 

непокретности;Уго

вор о набавци ГМ 
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грађевинск

ом 

материјалу 

и/или 

опреми 

предметне сеоске 

куће са окућницом 

и/или опрему. 

Пројекат се 

реализује у 

сарадњи са 

Комесеријатом за 

избеглице и 

миграције 

Републике Србије, 

при чему учешће 

општине Лајковац 

износи  10%  од 

износа средстава 

који је потребан за 

реализацију 

активности. 

 

       

       

       

 

       

       

       

Једнократн

а помоћ 

корисници

ма борачко 

инвалидске 

заштите 

0045 

Закон о социјалној 

заштити, Одлука о 

правима и 

услугама социјалне 

зашите 

Квартална исплата 

једнократне 

новчане помоћи 

војним 

инвалидима и 

корисницима 

војне 

инвалиднине који 

су остварили 

право у складу са 

прописима 

борачко 

инвалидске 

заштите 

Унапређење 

положаја и 

заштите 

војних 

инвалида и 

корисника 

породичне 

инвалиднине 

који су 

остварили 

право у 

складу са 

прописима 

борачко 

инвалидске 

заштите 

Просечан износ 

помоћи по 

кориснику у току 

године 

4000 16000 16000 16000 0 

576.000,00 0,00 0,00 576.000,00 

Извештај Центра 

за социјални рад 

Драган 

Радовановић, 

вд ЗЦСР 

Солидарност  

Љиг 

Просечан број 

корисника у 

текућој у односу 

на претходну 

годину 

36 36 36 36 0 
Извештај Центра 

за социјални рад 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Додела 

ваучера 

пензионери

ма и 

незапослен

им лицима 

са 

територије 

општине 

Лајковац на 

име 

помоћи за 

превазилаж

ење 

последица 

пандемије 

0046 

Закон о заштити 

становништва од 

заразних болести,  

Закључак Штаба за 

ванредне ситуације 

општине Лајковац 

бр. 217/236 од 

29.04.2020. године. 

У оквиру пројекта 

врши се  додела 

ваучера у 

вредности од 

2.500,00 динара 

пензионерима са 

пензијама нижим 

од 30.000,00 

динара према 

подацима фонда 

ПИО и 

незапосленим 

лицима са 

територије 

општине Лајковац 

према подацима 

Обезбеђивањ

е материјалне 

подршке 

пензионерима 

са најнижим 

примањима и 

незапосленим 

лицима са 

територије 

општине 

Лајковац за 

превазилаже

ње последица 

пандемије 

изазване 

вирусом 

Број  додељених 

ваучера 
0 0 2550 0 0 

6.168.118,79 0,00 0,00 6.168.118,79 

Спецификација 

подељених 

ваучера, 

Евиденција Одсека 

за рачуноводство 

Живорад 

Бојичић, 

начелник 

општинске 

управе 
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изазване 

вирусом 

ЦОВИД 19 

НСЗ за куповину 

робе широке 

потрошње у 

малопродајним 

објектима са 

седиштем на 

територији 

општине Лајковац 

на име помоћи за 

превазилажење 

последица 

пандемије 

изазване вирусом 

COVID 19. 

Пројекат обухвата 

и услуге штампе 

ваучера. 

ЦОВИД 19 

 

       

       

       

 

       

       

       

Помоћи за 

доделу 

средстава 

намењених 

побољшањ

у услова 

становања 

избеглица 

кроз 

набавку 

грађевинск

ог 

материјала 

0047 

Закон о 

избеглицама, ЛАП 

за решавање 

питања избеглих, 

интерно расељених 

лица и повратника, 

Уговор о сарадњи 

на реализацији 

помоћи за доделу 

средстава 

намењених 

побољшању услова 

становања 

избеглица кроз 

набавку 

грађевинског 

материјала. Број 

уговора 410-

136/III-2020 од 

13.03.2020. (9-

9/464-17.03.2020.) 

Пројекат је 

усмерен на помоћ 

породицама 

избеглица које 

имају 

пребивалиште на 

територији 

општине Лајковац  

за радове 

неопходне за 

завршетак градње 

или адаптацију, а 

којим би се 

непокретност 

довела у стање у 

којем обезбеђује 

основне животне 

услове за 

употребу и 

становање . 

Пројекат се 

реализује у 

сарадњи са 

Комесеријатом за 

избеглице и 

миграције 

Републике Србије, 

при чему учешће 

општине Лајковац 

износи  10%  од 

износа средстава 

који је потребан за 

реализацију 

активности. 

Побољшање 

услова 

становања 

породица 

избеглица 

Број грађевинских 

пакета 

(кумулативно) 

0 0 5 0 0 

0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 

Уговор о 

купопродаји 

непокретности;Уго

вор о набавци ГМ 

Живорад 

Шушњаревић

, повереник 

Комесаријата 

за избеглице 

Број 

новозбринутих 

породица 

избеглица 

(кумулативно) 

0 0 5 0 0 

Уговор о 

купопродаји 

непокретности;Уго

вор о набавци ГМ 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

 

12 - 

ЗДРАВСТВ

ЕНА 

1801 

Закон о 

здравственој 

заштити 

Унапређења 

квалитета 

здравствене 

заштите 

Унапређење 

здравља 

становништва 

Број лекара на 

1000 станвника-

здравствена 

заштита одраслог 

1 1 1 1 1 
13.800.000,0

0 
0,00 0,00 13.800.000,00 

Извештај Дома 

здравља Лајковац 

Јованка 

Гомилановић,

члан 

Општинског 
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ЗАШТИТА ,обездеђивање 

специјалистичко-

консултативних 

услуга, 

мртвозорство 

становништва већа задужен 

за друштвену 

бригу о 

деци,заштиту 

животне 

средине и 

здравство 

       

број опредељених 

пацијената 
12046 12300 12200 12200 12100 

Статистички 

подаци 

 

       

       

       

 

       

       

       

Функциони

сање 

установа 

примарне 

здравствен

е заштите 

0001 

Закон о 

здравственој 

заштити 

Текуће поправке и 

одржавање зграда 

и опреме- кречење  

као и  механичке 

поправке, 

поправке 

електричне и 

електронске 

опреме, поправка 

медицинске 

опреме и набавка 

опреме ради 

обезбеђења 

оптималних 

услова рада 

Унапређење 

доступности, 

квалитета и 

ефикасности 

примарне 

здравствене 

заштите 

Проценат 

реализације 

планова 

инвестирања у 

објекте и опрему 

установа 

примарне 

здравствене 

заштите 

84.2 90 90 90 90 

1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 

Извештај Дома 

здравља Лајковац 

др Љиљана 

Молеровић, 

директор 

Дома здравља 

Број лекара на 

1000 становника 
1 1 1 1 1 

Извештај Дома 

здравља Лајковац 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Мртвозорс

тво 
0002 

Закон о 

здравственој 

заштити 

Финансирање 

рада лекара који 

врше преглед 

умрлих лица и 

стручно 

утврђивање 

времена и узрока 

смрти лица ван 

здравствене 

установе и 

издавање 

потрврде о смрти 

лица на подручју 

општине Лајковац 

 

      

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 

 

Живорад 

Бојичић, 

Начелник 

општинске 

управе 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Унапређењ

е квалитета 

здравствен

е заштите 

на 

територији 

општине 

Лајковац 

0021 

Закон о 

здравственој 

заштити,Програм 

унапређења 

квалитета 

здравствене 

заштите 

становиништва 

Општине Лајковац 

за 2020. годину 

Унапређење 

квалитета 

здравствене 

заштите на 

територији 

општине Лајковац 

за 2020. годину 

Виши 

стандард 

здравствене 

заштите за 

све категорије 

становника 

Број опредељених 

пацијената у 

сеоским 

амбулантама 

3059 3000 3000 3000 3000 

12.200.000,0

0 
0,00 0,00 12.200.000,00 

Извештај Дома 

здравља Лајковац 

Др Љиљана 

Молеровић, 

директор 

Дома Здравља 

Број прегледа од 

стране 

консултаната -

секундарна 

здравствена 

заштита 

5587 7000 7000 7000 7000 
Извештај Дома 

здравља Лајковац 

Број прегледаних 254 200 200 200 200 Извештај Дома 
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неосигураних 

лица 

здравља Лајковац 

 

       

       

       

 

       

       

       

 

13 - 

РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ 

И 

ИНФОРМ

ИСАЊА 

1201 

Закон о култури,  

Закон о 

библиотечко 

информационој 

делатности, Закон 

о јавном 

информисњу и 

медијима,  Закон о 

црквама и  верским 

заједницама, 

Уредбa о 

критеријумима, 

мерилима и начину 

избора пројеката у 

култури који се 

финансирају и 

суфинансирају из 

буџета Републике 

Србије, аутономне 

покрајине, односно 

јединица локалне 

самоуправе, 

Правилник о 

суфинансирању 

пројеката за 

остваривање јавног 

интереса у области 

јавног 

информисања,  

Правилник о 

условима, начину и 

критеријумима за 

избор пројеката за 

изградњу, 

одржавање и 

обнову верских 

објеката који се 

финансирају/суфин

ансирају из буџета 

општине Лајковац, 

Одлука о 

утврђивању јавног 

интереса у области 

културе на 

територији 

општине Лајковац, 

Одлука о 

У овиру програма 

реализују се 

активности везане 

за подршку 

програмима 

удружења 

(невладине 

организације и 

друга удружења), 

црквама и 

верским 

заједницама, 

субјекатима у 

култури за 

културне 

програме и 

активности везане 

за производњу 

медијских 

садржаја из 

области јавног 

информисања. 

Завршни радови 

на конацима Брена 

Михаиловић и 

Радић са 

партерним 

уређењем. 

Подстицање 

развоја 

културе 

Укупан број 

посетилаца на 

свим културним 

догађајима који су 

одржани на 1000 

становника 

494 495 495 505 515 

34.403.450,0

0 
0,00 7.534.255,00 41.937.705,00 

Евиденција 

установа културе 

Дајана 

Ненадовић, 

члан 

Општинског 

већа задужена 

за Социјалну 

политику,пита

ња 

националних 

мањина,култу

ру и 

информисање 

Број грађана у 

граду/општини у 

односу на укупан 

број установа 

културе 

15475/2 15475/2 15475/2 15475/2 15475/2  

Укупан број  

установа, 

удружења и 

других субјеката у 

култури који 

добијају средства 

из буџета 

10 5 6 10 11  

Остваривање 

јавног 

интереса из 

области 

информисања 

Број медијских 

садржаја 

подржаних на 

конкурсима јавног 

информисања 

412 493 550 510 515 

Уговор са 

подносиоцима 

чији су пројекти 

одобрени. 
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утврђивању јавног 

интереса у области 

информисања на 

територији 

општине Лајковац. 

Функциони

сање 

локалних 

установа 

културе 

0001 Закон о култури 

Организација 

позоришних 

представа, 

биоскопских 

представа, 

трибина, 

радионица, 

књижевних 

вечери, научних 

скупова, 

фолклорних 

манифестација, 

хорски и 

галеријски 

програм. Такође у 

оквиру 

програмске 

активности 

средства се 

опредељују за 

расходе за плате и 

друга примања 

запослених, 

трошкове 

службених 

путовања и 

стручног 

оспособљавања и 

усавршавања 

запослених, 

сталне трошкове, 

трошкове 

материјала и 

текуће поправке и 

одржавање, 

набавку опреме и 

други трошкови 

везани за 

функционисање 

установа културе. 

Обезбеђење 

редовног 

функциониса

ња установа 

културе 

Број запослених у 

установама 

културе у односу 

на укупан број 

запослених у ЈЛС 

6/212 6/212 6/212 6/212 6/212 

12.923.800,0

0 
0,00 180.000,00 13.103.800,00 

извештај установе 

Снежана 

Шкорић, 

директор 

Културног 

центра Хаџи 

Рувим 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функциони

сање 

локалних 

установа 

културе 

0001 

Закон о култури, 

Закон о 

библиотекачко 

информативној 

делатности 

Основна 

делатност 

(прикупљање, 

обрада, чување и 

заштита књига, 

часописа, новина, 

музичких дела, 

уметничких слика 

и цртежа, 

картографских 

Обезбеђење 

редовног 

функциониса

ња установа 

културе 

Број запослених у 

установама 

културе у односу 

на укупан број 

запослених у ЈЛС 

8/212 8/212 8/212 8/212 8/212 

14.759.650,0

0 
0,00 2.154.255,00 16.913.905,00 

Евиденција 

установа културе Биљана 

Богдановић, 

директор 

Градске 

библиотеке 
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публикација, 

плаката и других 

дела), културно-

просветна 

делатност ( 

организација 

књижевних 

сусрета, 

манифестација, 

промоција, 

предавања, 

трибина, 

обележавање 

значајних датума), 

издавачка 

делатност, 

усавршавање 

библиотечког 

система, рад 

креативних 

радионица. Такође 

у оквиру 

програмске 

активности 

средства се 

опредељују за 

расходе за плате и 

друга примања 

запослених,  

сталне трошкове, 

трошкове 

службених 

путовања и 

стручног 

оспособљавања и 

усавршавања 

запослених, 

услуге по уговору, 

трошкове текућих 

поправки и 

одржавања, 

трошкове 

материјала,  

набавку опреме и 

нематеријалне 

имовине. 

 

       

       

       

Јачање 

културне 

продукције 

и 

уметничког 

стваралашт

ва 

0002 

Закон о култури, 

Уредба о 

критеријумима, 

мерилима и начину 

избору пројекта у 

култури који се 

финансирају и 

суфинансирају из 

буџета Републике 

Ова програмска 

активност се 

спроводи кроз 

расподелу 

средстава по 

конкурсима 

намењених за 

пројекте 

невладиних 

Унапређење 

разноврсност

и културне 

понуде 

Број програма и 

пројеката 

Удружења грађана 

подржаних од 

стране 

града/општине 

7 5 6 7 8 

0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 

Извештај 

општинског већа 
Живорад 

Бојичић, 

начелник 

општинске 

управе Број удружења  и 

других субјеката у 

култури која 

7 5 6 7 8 

Извештај 

општинског већа, 

евиденција 
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Србије, аутономне 

покрајне, односне 

јединице локалне 

самоуправе, 

Одлука о 

утврђивању јавног 

интереса у области 

културе на 

територији 

општине Лајковац. 

организација, 

верских заједница 

и других субјеката 

у култури чији се 

годишњи 

програми или 

делови програма 

финансирају у 

складу са чланом 

76. Закона о 

култури, члана 44. 

Закона о црквама 

и  верским 

заједницама.Локал

не самоуправе, 

могу закључивати 

уговоре о 

суфинансирању 

пројекта у култури 

и без јавног 

конкурса, који 

није било могуће 

унапред 

планирати.    

добијају средства 

из буџета 

одељења за општу 

управу 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Унапређењ

е система 

очувања и 

представља

ња 

културно-

историјског 

наслеђа 

0003 

Закон о култури, 

Закон о црквама и  

верским 

заједницама, 

Правилник о 

условима, начину и 

критеријумима за 

избор пројеката за 

изградњу, 

одржавање и 

обнову верских 

објекатакоји се 

финансирају/суфин

ансирају из буџета 

општине Лајковац,  

Правилник о 

начину, 

критеријумима и 

мерилима за избор 

пројеката у 

области културе 

који се 

финансирају и 

суфинансирају из 

буџета општине 

Лајковац, Одлука о 

утврђивању јавног 

интереса у области 

културе на 

територији 

општине Лајковац. 

У оквиру 

прграмске 

активности врши 

се финансирање и 

суфинансирање 

пројеката за 

изградњу 

одржавање и 

обнову верских 

објеката. 

Активности се 

спроводе кроз 

конкурс. 

Очување и 

заштита 

културног 

наслеђа 

Број реализованих 

програма 

популаризације 

културно-

историјског 

наслеђа на нивоу 

локалне заједнице 

5 2 1 1 1 

0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

Извештај 

општинског већа 

Начелник 

општинске 

управе, 

Живорад 

Бојичић 
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Остварива

ње и 

унапређива

ње јавног 

интереса у 

области 

јавног 

информиса

ња 

0004 

Закон о 

информисању и 

медијима, 

Правилник о 

суфинансирању 

пројеката за 

остваривање јавног 

интереса у области 

јавног 

информисања 

Програмска 

активност се 

односи на за 

суфинансирање 

пројеката 

производње 

медијских 

садржаја из 

области јавног 

информисања на 

територији 

општине Лајковац, 

путем конкурса 

које расписује 

начелник 

Општинске 

управе.  Начелник 

Општинске управе  

може определити 

највише 5% 

средстава, од 

укупно 

опредељених 

средстава путем 

јавног конкурса, 

за појединачна 

давања а без 

расписивања 

Јавног конкурса, 

Решењем о 

појединачном 

давању за 

пројектно 

суфинансирање 

медијског 

садржаја у 

области јавног 

информисања. 

Повећана 

понуда 

квалитетних 

медијских 

садржаја из 

области 

друштвеног 

живота 

локалне 

заједнице 

Просечан број 

медијских 

садржаја по 

пројекту 

51 94 120 110 115 

6.720.000,00 0,00 0,00 6.720.000,00 

Уговор са 

подносиоцима 

чији су пројекти 

одобрени. 

Начелник 

општинске 

управе, 

Живорад 

Бојичић 

Број пројеката 

који се финансира 

из буџета општине 

Лајковац 

8 5 7 8 8 
Одлука начелника 

Општинске управе 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Манифеста

ција Дани 

Лајковца 

0021 

Програм 

обележавња 

Градске славе 

Организовање 

мноштва 

културних, 

научних, 

едукативних, 

музичких, 

традиционалних и 

етно програма 

током јула месеца 

поводом 

обележавања 

Градске славе 

Огњене Марије 

Развијање 

интересовања 

свих циљних 

група ста.за 

раз.кул.садрж

. 

број различитих 

врста програма 
8 9 9 9 9 

0,00 0,00 0,00 0,00 

извештај о 

реализацији 

програма 

Снежана 

Шкорић 

бриј нових 

активних чланова 

у културним 

секцијама 

25 25 28 28 28 
извештај установе 

к.ц. 

број програма који 

добијају 

традиционални 

карактер 

3 3 3 3 3 
упоредни извештај 

по годинама 
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Завршни 

радови на 

конацима 

Брена 

Михаилови

ћ и Радић 

са 

партерним 

уређењем 

0023 

Закон о планирању 

и изградњи, 

Програм уређења 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац 

за 2020.годину, 

Стратегија 

локалног одрживог 

развоја Општине 

Лајковац за период  

2015-2025.година, 

Измена и допуна 

плана детаљне 

регулације "Војни 

круг" у Лајковцу, 

Споразум о 

финансирању 

пресељења 

споменика културе 

који се налази у 

зони утицаја 

рударских радова 

Привођење 

намени конака 

Брена 

Михаиловић и 

Радић. Уређење 

простора, 

паркинга, 

зеленила и 

потребних 

прикључака 

Очување 

културно-

историјског 

наслеђа 

број конака на 

којима се врше 

завршни радови 

0 2 0 2 0 

0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 

окончана 

ситуација, 

грађевински 

дневник, 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 

Живорад 

Бојичић, 

начелник 

општинске 

управе 

површина 

изграђеног 

партера у арима 

0 0 0 130,53 0 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

 

14 - 

РАЗВОЈ 

СПОРТА И 

ОМЛАДИ

НЕ 

1301 

Закон о спорту, 

Закон о младима, 

Закон о јавним 

службама, Локални 

акциони план за 

младе, Правилник 

о одобравању и 

финасирању 

програма у области 

спорта којима се 

остварује општи 

интерес у области 

спорта на 

територији 

општине Лајковац, 

Програм  развоја 

спорта на 

територији 

општине Лајковац, 

Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта 

општине Лајковац, 

Уговор о 

финансирању 

завршетка 

изградње 

комплекса 

спортског центра 

затвореног базена у 

Лајковцу са ЈП 

Финансирање 

годишњих и 

посебних 

програма 

спортских 

организација на 

територији 

општине Лајковац,  

подстицање 

развоја 

рекреативног 

спорта, 

оснаживање 

активизма, 

повећање 

мобилности 

младих кроз 

унапређење 

културно- 

образовних, 

спортских и 

других садржаја 

за младе, 

изградња и 

одржавање 

спортске 

инфраструктуре, 

рад спортске 

установе 

Обезбеђење 

услова за 

бављење 

спортом свих 

грађана и 

грађанки 

града/општин

е 

Број спортских 

организација 

преко којих се 

остварује јавни 

интерес у области 

спорта 

31 32 31 32 32 

50.393.250,0

0 
0,00 91.505.056,19 

141.898.306,1

9 

Решење 

општинског већа 

Милан 

Бугарчић, 

члан 

Општинског 

већа задужен 

за 

инфраструкту

ру,комуналне 

делатности, 

омладину и 

спорт 

       

Број жена чланова 

спортских 

организација и 

удружења 

150 166 200 210 220 

Годишњи програм 

спортских 

организација 

Активно 

партнерство 

субјеката 

омладинске 

политике у 

развоју 

омладинске 

политике и 

спровођењу 

омладинских 

активности, 

као и у 

развоју и 

спровођењу 

локалних 

политика које 

се тичу 

младих 

 

 

 

Проценат 

укључених 

младих у 

омладинске 

програме/пројекте 

у односу на 

укупан број 

младих у локалној 

заједници 

28 28 28 28 28 

Евиденција 

координатора 

Канцеларије за 

младе, Статистика 

       

Регистрован број 

волонтера 
45 45 45 45 45 

Евиденција 

координатора 

Канцеларије за 

младе 
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"Електропривреда 

Србије" Београд - 

огранак РБ 

Колубара 

Лазаревац 
 

Обеѕбеђење 

услова за рад 

установа из 

области 

спорта 

 

 

Број спортских 

организација који 

користе услуге 

установе из 

области спорта 

9 10 10 10 10  

Степен 

искоришћења 

капацитета 

установе 

70% 80% 80% 80% 80%  

Број одржаних 

спортских 

приредби у 

установама из 

области спорта 

 

5 6 6 6 6 

 

 

 

 

 

Број постојећих 

функционалних 

објеката за које 

установа врши 

одржавање 

 

7 9 8 9 9 

 

Површина 

одржаваних 

спортских терена 

 

 

 

 

 

25475м2 27000м2 28951м2 28951м2 28951м2 

Подршка 

локалним 

спортским 

организаци

јама, 

удружењим

а и 

савезима 

0001 

Закон о спорту, 

Правилник о 

одобравању и 

финасирању 

програма у области 

спорта којима се 

остварује општи 

интерес у области 

спорта на 

територији 

општине Лајковац, 

Програм  развоја 

спорта на 

територији 

општине Лајковац 

Право на 

расподелу 

средстава за 

задовољење 

потреба и 

интереса грађана 

имају 

организације у 

области спорта са 

седиштем на 

територији 

Општине 

Лајковац, сходно 

применом 

Програма развоја 

спорта у општини 

Лајковац. 

Финансирају се 

годишњи 

програми према 

динамици 

утврђеној Законом 

Унапређење 

рекреативног 

спорта 

Број програма 

којима се 

реализују 

активности из 

рекреативног 

спорта 

3 6 7 7 7 

24.000.000,0

0 
0,00 0,00 24.000.000,00 

Годишњи програм 

спортских 

организација 

Живорад 

Бојичић, 

Начелник 

општинске 

управе 

Број програма 

омасовљења 

женског спорта 

5 6 6 6 6 

Годишњи програм 

спортских 

организација 

       

Обезбеђивањ

е услова за 

рад и 

унапређење  

капацитета 

спортских 

организација 

преко којих 

се остварује 

јавни интерес 

у области 

спорта у 

Број посебних 

програма 

спортских 

организација 

финансираних од 

стране 

града/општине 

1 1 1 1 1 
Решење 

општинског већа 

Број годишњих 

програма 

спортских 

организација 

финансираних од 

37 35 36 37 38 
Решење 

општинског већа 
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о спорту , посебни 

програми по 

расписаном 

јавном позиву и 

програми по 

изузетном 

одобрењу 

Општинског веће 

за активности које 

се нису могле 

предвидети у 

годишњем 

програму. 

граду/општин

и 

стране 

града/општине 

Број 

стипендираних 

категорисаних 

спортиста 

0 0 1 1 1 
Решење 

општинског већа 

 

       

       

       

Функциони

сање 

локалних 

спортских 

установа 

0004 

Закон о 

спорту,Закон о 

јавним службама 

Програмска 

активност 

обухвата 

"Финансирање 

расхода за сталне 

и материјалне 

трошкове 

одржавања и 

опремања 

спортских 

објеката и терена 

датих на 

управљање 

спорској установи, 

као и трошкове 

који настају у вези 

са 

функционисањем 

спортске 

установе: плате и 

расходи за 

запослене, сталне 

трошкове и друге 

трошкове. Кроз 

програмску 

активност 

реализују се 

пројекти 

намењени за 

набавку машина и 

опреме  и текуће 

одржавање зграде 

и објеката. 

Обезбеђивањ

е услова за 

рад установа 

из области 

спорта 

Број спортских 

организација који 

користе услуге 

установе из 

области спорта 

9 10 10 10 10 

25.243.250,0

0 
0,00 566.000,00 25.809.250,00 

Евиденција 

Установе за спорт 

Драгана 

Јеленић 

директор ЈУ 

Установа за 

спорт и 

омладину 

Број одржаних 

спортских 

приредби у 

установама из 

области спорта 

5 6 6 6 6 
Евиденција 

Установе за спорт 

Степен 

искоришћења 

капацитета 

установа 

70% 80% 80% 80% 80% 
Евиденција 

Установе за спорт 

Редовно 

одржавање 

спортских 

објеката од 

интереса за 

општину 

број постојећих 

функ.спорт.објекат

а за које установа 

врши одржавање 

7 9 8 9 9 
Евиденција 

Установе за спорт 

Површина 

одржаваних 

спортских терена 

25475 27000м2 28951 28951 28951 
Евиденција 

Установе за спорт 

       

 

       

       

       

Спровођењ

е 

омладинске 

политике 

0005 

Закон о младима, 

Локални акциони 

план за младе 

Програмска 

активност је 

усмерена на 

оснаживање 

активизма, 

повећање 

мобилности 

младих, 

унапређење 

Подршка 

активном 

укључивању 

младих у 

различите 

друштвене 

активности 

Број младих 

корисника услуга 

мера омладинске 

политике 

1500 1500 1500 1500 1500 

550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 

Евиденција 

координатора 

Канцеларије за 

младе 
Живорад 

Бојичић, 

Начелник 

општинске 

управе 

Број младих жена 

укључених у 

програме КЗМ 

100 150 150 150 150 

Евиденција 

координатора 

Канцеларије за 

младе 

Број младих из 45 45 45 45 45 Евиденција 
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културно-

образовних, 

спортских  и 

других садржаја 

за младе, 

развијање 

социјалне 

инклузије и 

здравих стилова 

живота младих 

осетљивих група 

укључених у 

програме КЗМ 

координатора 

Канцеларије за 

младе 

 

       

       

       

 

       

       

       

Изградња 

затвореног 

базена 

0032 

Стратегија 

локалног одрживог 

развоја Општине 

Лајковац за период 

2015-2025. година , 

Програм развоја 

спорта на 

територији 

општине Лајковац, 

Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта за 

2020.г., Закон о 

планирању и 

изградњи, Уговор о 

финансирању 

завршетка 

изградње 

комплекса 

спортског центра 

затвореног базена у 

Лајковцу, потписан 

од ЈП 

Електропривреда 

Србије-огранак РБ 

Колубара и 

Општине Лајковац 

Изградња 

затвореног базена, 

укључен и надзор 

на објекту, 

извођење радова 

на изградњи 

котларнице базена 

и трафостанице за 

базен, са 

укљученим 

надзорима и 

партерно уређење 

базена 

(укључујући 

водоводну  и 

канализациону 

мрежу). 

Планско 

подстицање и 

креирање 

услова за 

бављење 

спортом за 

све грађане и 

грађанке 

општине 

Лајковац 

Број изграђених 

затворених базена 
0 2 2 0 0 

0,00 0,00 89.439.056,19 89.439.056,19 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове, 

Записник о 

примопредаји, 

окончана 

ситуација 

Предраг 

Мирковић, 

Руководилац 

одељења за 

комунално- 

стамбене и 

грађевинске 

послове 

Површина партера 

у м2 
0 0 2385 0 0 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове, 

Записник о 

примопредаји, 

окончана 

ситуација 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Санација 

трибина у 

Јабучју 

0037 

Закон и планирању 

и изградњи, 

Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта за 2020-

у годину, 

Стратегија 

локалног одрживог 

развоја Општине 

Лајковац за период 

2015-2025.г, 

Програм развоја 

спорта на 

територији 

општине Лајковац 

Санација трибина 

у Јабучју на 

фудбалском 

терену 

Одржавање у 

функционалн

ом стању 

спортског 

објекта 

површина 

санираних 

трибина у м2 

0 0 713 0 0 

0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 

Предраг 

Мирковић,рук

оводилац 

Одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Санација 0038 Закон о планирању Санација крова на Одржавање у површина крова 0 0 210 0 0 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Евиденција Предраг 
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крова на 

свлачиониц

и у 

Ћелијама 

и изградњи, 

Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта за 2020-

у годину, 

Стратегија 

локалног одрживог 

развоја Општине 

Лајковац за период 

2015-2025.г, 

Програм развоја 

спорта на 

територији 

општине Лајковац 

свлачионици у 

Ћелијама 

функционалн

ом стању 

спортског 

објекта 

који се санира у 

м2 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 

Мирковић,рук

оводилац 

Одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Санација 

свлачиониц

е у Доњем 

Лајковцу 

0040 

Закон о планирању 

и изградњи, 

Програм 

уређивања 

грађевинског 

земљишта за 2020-

у годину, 

Стратегија 

локалног одрживог 

развоја Општине 

Лајковац за период 

2015-2025.г, 

Програм развоја 

спорта на 

територији 

општине Лајковац 

Санација 

свлачионице у 

Доњем Лајковцу 

Одржавање у 

функционалн

ом стању 

спортског 

објекта 

керамичарски 

радови у м2 
0 0 31,26 0 0 

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 

Евиденција 

одељења за 

комунално 

стамбене послове 

Предраг 

Мирковић,рук

оводилац 

Одељења за 

комунално-

стамбене и 

грађевинске 

послове 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

 

15 - 

ОПШТЕ 

УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПР

АВЕ 

0602 

Закон о локалној 

самоуправи, Закон 

о финансирању 

локалне 

самоуправе, Статут 

општине Лајковац, 

Закон  о јавном 

дугу, Закон о 

буџетском систему, 

Закон о 

правобранилаштву 

, Закон о 

ванредним 

ситуацијама, Закон 

о планирању и 

изградњи 

Вршење послова 

из оквира права и 

дужности који су 

законом поверени 

локалној 

самоуправи и 

одређених 

стручних послова 

за потребе 

Скупштине 

општине, 

Председника 

општине и 

Општинског већа. 

Одрживо 

управно и 

финансијско 

функциониса

ње 

града/општин

е у складу 

надлежности

ма и 

пословима 

локалне 

самоуправе 

Суфицит или 

дефицит локалног 

буџета 

3771156

99.19 

2609844

82.47 

2500000

00 

23000000

0 

2000000

00 

197.759.714,

78 
0,00 49.295.563,95 

247.055.278,7

3 

Одлука о буџету 

општине 

Лајковац,Завршни 

рачун општине 

Лајковац 

Живорад 

Бојичић, 

Начелник 

општинске 

управе 

Број донетих аката 

органа и служби 

града/општини 

1420 6200 6400 6500 6600  

Однос броја 

запослених у 

граду /општини и 

законом утврђеног 

максималног броја 

запослених  

212/212 212/212 212/212 212/212 212/212  

 

       

       

       

 

       

       

       

Функциони

сање 

локалне 

0001 

Закон о локалној 

самоуправи,Закон 

о финансирању 

У оквиру ове 

програмске 

активности врши 

Функциониса

ње управе 

Проценат 

решених предмета 

у календарској 

55,14 

 
48 50 52 55 

161.394.036,

15 
0,00 40.034.660,90 

201.428.697,0

5 

интерна 

евиденција служби 

у оквиру 

Живорад 

Бојичић, 

Начелник 
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самоуправе 

и градских 

општина 

локалне 

самоуправе,Статут 

општине Лајовац, 

Закон о радним 

односима у 

државним 

органима, Закон о 

систему плата у 

јавном 

сектору,Закон о 

запосленима у 

аутономним 

покрајинама и 

јединицама 

локалне 

самоуправе, Закон 

о систему плата 

запослених у 

јавном сектору, 

Закон о буџетском 

систему, Закон о 

јавним набавкама, 

Уредба о 

коефицијентима за 

обрачун и исплату 

плата именованих 

и постављених 

лица и запослених 

у државним 

органима, Одлука о 

општинској 

управи, Закон о 

ПЗФ-у 

се припремање 

нацрта и других 

аката које доносе 

законодавни и 

извршни орган, 

извршење одлука 

и других аката 

законодавних и 

извршних 

органа,решавање 

у првостепеном 

управном 

поступку и 

вршење других 

законом 

прописаних 

надлежности.Прог

рамском 

активношћу се 

обухватају текући 

административни 

трошкови ради 

несметаног,квалит

етног и ефикасног 

обављања 

изворних и 

поверених 

послова. 

години (у 

законском року, 

ван законског 

рока) 

општинске управе, 

Извештај 

писарнице 

општинске 

управе 

Проценат 

попуњености 

радних места која 

подразумевају 

вођење управног 

поступка 

81,42 81,42 81,42 81.42 82 

Одсек за радне 

односе и лична 

стања грађана 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функциони

сање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи, 

Одлука о Месним 

заједницама на 

територији 

општине Лајковац 

У оквиру ове 

програмске 

активности 

финансирају се 

стални трошкови 

месних заједница 

( трошкови 

банкарске 

провизије, 

електричне 

нергије) и други 

трошкови који 

настају у вези са 

њиховим радом ( 

накнаде за 

одводњавање, 

трошкови 

обавезних такси,  

и сл.). 

Обезбеђено 

задовољавањ

е потреба и 

интереса 

локалног 

становништва 

деловањем 

месних 

заједница 

Број активних 

месних заједница 

у односу на 

укупан број 

месних заједница 

1 1 1 1 1 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

Извештај 

председника месен 

заједнице 

Председник 

месне 

заједнице 

Врачевић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функциони

сање 

месних 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи, 

Одлука о Месним 

У оквиру ове 

програмске 

активности 

Обезбеђено 

задовољавањ

е потреба и 

Број активних 

месних заједница 

у односу на 

1 1 1 1 1 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00 

Извештај 

председника месен 

заједнице 

Председник 

месне 

заједнице 
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заједница заједницама на 

територији 

општине Лајковац 

финансирају се 

стални трошкови 

месних заједница 

( трошкови 

банкарске 

провизије) и други 

трошкови који 

настају у вези са 

њиховим радом 

(накнаде за 

одводњавање, 

трошкови 

обавезних такси и 

сл.). 

интереса 

локалног 

становништва 

деловањем 

месних 

заједница 

укупан број 

месних заједница 

Придворица 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функциони

сање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи, 

Одлука о Месним 

заједницама на 

територији 

општине Лајковац 

У оквиру ове 

програмске 

активности 

финансирају се 

стални трошкови 

месних заједница 

( трошкови 

банкарске 

провизије, 

електричне 

нергије) и други 

трошкови који 

настају у вези са 

њиховим радом 

(накнаде за 

одводњавање, 

трошкови 

обавезних такси и 

сл.). 

Обезбеђено 

задовољавањ

е потреба и 

интереса 

локалног 

становништва 

деловањем 

месних 

заједница 

Број активних 

месних заједница 

у односу на 

укупан број 

месних заједница 

1 1 1 1 1 

27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 

Извештај 

председника месен 

заједнице 

Председник 

месне 

заједнице 

Ратковац 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функциони

сање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи, 

Одлука о Месним 

заједницама на 

територији 

општине Лајковац 

У оквиру ове 

прогр. активности 

финансирају се 

стални трошкови 

месних заједница 

(тр.банкарске 

провизије, 

електричне 

енергије ) и други 

трошкови који 

настају у вези са 

њиховим радом 

(накнаде за 

одводњавање, 

расходи финан. од 

средства од 

самодоп.и сл.). 

Обезбеђено 

задовољавањ

е потреба и 

интереса 

локалног 

становништва 

деловањем 

месних 

заједница 

Број активних 

месних заједница 

у односу на 

укупан број 

месних заједница 

1 1 1 1 1 

32.000,00 0,00 98.900,44 130.900,44 

Извештај 

председника месен 

заједнице 

Председник 

месне 

заједнице 

Доњи 

Лајковац 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функциони

сање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи, 

Одлука о Месним 

заједницама на 

територији 

У оквиру ове 

програмске 

активности 

финансирају се 

стални трошкови 

Обезбеђено 

задовољавањ

е потреба и 

интереса 

локалног 

Број активних 

месних заједница 

у односу на 

укупан број 

месних заједница 

1 1 1 1 1 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

Извештај 

председника месен 

заједнице 

Председник 

месне 

заједнице 

Пепељевац 
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општине Лајковац месних заједница 

( трошкови 

банкарске 

провизије, 

електричне 

нергије) и други 

трошкови који 

настају у вези са 

њиховим радом ( 

накнаде за 

одводњавање, 

трошкови 

обавезних такси, и 

сл.). 

становништва 

деловањем 

месних 

заједница 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функциони

сање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи, 

Одлука о Месним 

заједницама на 

територији 

општине Лајковац 

У оквиру ове 

програмске 

активности 

финансирају се 

стални трошкови 

месних заједница 

(трошкови 

банкарске 

провизије, 

електричне 

нергије) и други 

трошкови који 

настају у вези са 

њиховим радом ( 

накнаде за 

одводњавање, 

трошкови 

обавезних такси, 

матери. 

Обезбеђено 

задовољавањ

е потреба и 

интереса 

локалног 

становништва 

деловањем 

месних 

заједница 

Број активних 

месних заједница 

у односу на 

укупан број 

месних заједница 

1 1 1 1 1 

21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 

Извештај 

председника месен 

заједнице 

Председник 

месне 

заједнице 

Словац 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функциони

сање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи, 

Одлука о Месним 

заједницама на 

територији 

општине Лајковац 

У оквиру ове 

програмске 

активности 

финансирају се 

стални трошкови 

месних заједница 

( трошкови 

банкарске 

провизије, идр.) и 

други трошкови 

који настају у вези 

са њиховим радом 

( , накнаде за 

одводњавање, 

трошкови 

обавезних такси и 

сл.). 

Обезбеђено 

задовољавањ

е потреба и 

интереса 

локалног 

становништва 

деловањем 

месних 

заједница 

Број активних 

месних заједница 

у односу на 

укупан број 

месних заједница 

1 1 1 1 1 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

Извештај 

председника месен 

заједнице 

Председник 

месне 

заједнице 

Маркова 

Црква 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функциони

сање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи, 

Одлука о Месним 

заједницама на 

територији 

У оквиру ове 

програмске 

активности 

финансирају се 

стални трошкови 

Обезбеђено 

задовољавањ

е потреба и 

интереса 

локалног 

Број активних 

месних заједница 

у односу на 

укупан број 

месних заједница 

1 1 1 1 1 213.946,96 0,00 0,00 213.946,96 

Извештај 

председника месен 

заједнице 

Председник 

месне 

заједнице 

Јабучје 
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општине Лајковац месних заједница 

( трошкови 

банкарске 

провизије, 

електричне 

нергије, телефона 

) и други 

трошкови који 

настају у вези са 

њиховим радом ( 

трошкови 

обавезних такси, 

материјала). 

становништва 

деловањем 

месних 

заједница 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функциони

сање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи, 

Одлука о Месним 

заједницама на 

територији 

општине Лајковац 

Фин.ст.тр.мес.заје

д.(тр.пров, 

ел.ен,тел.)и др 

тр.који наст. у 

вези са 

њих.радом(тр. 

репрез. вез. за 

орг.акц. 

добр.чишћ.и уређ. 

на подр.мес. зај, 

спец. ус-ус јав. 

здрав, ос.спец. 

ус,нак. за 

одвод,трош.обав.т

акси, мат,тек.поп и 

одрж. опр. и обј. и 

сл). 

Обезбеђено 

задовољавањ

е потреба и 

интереса 

локалног 

становништва 

деловањем 

месних 

заједница 

Број активних 

месних заједница 

у односу на 

укупан број 

месних заједница 

1 1 1 1 1 

92.500,00 0,00 0,00 92.500,00 

Извештај 

председника месен 

заједнице 

Председник 

месне 

заједнице 

Ћелије 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функциони

сање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи, 

Одлука о Месним 

заједницама на 

територији 

општине Лајковац 

У оквиру ове 

програмске 

активности 

финансирају се 

стални трошкови 

месних заједница 

( трошкови 

банкарске 

провизије, 

електричне 

енергије) и други 

трошкови који 

настају у вези са 

њиховим радом ( 

накнаде за 

одводњавање, 

трошкови 

обавезних такси и 

сл.). 

Обезбеђено 

задовољавањ

е потреба и 

интереса 

локалног 

становништва 

деловањем 

месних 

заједница 

Број активних 

месних заједница 

у односу на 

укупан број 

месних заједница 

1 1 1 1 1 

77.000,00 0,00 0,00 77.000,00 

Извештај 

председника месен 

заједнице 

Председник 

месне 

заједнице 

Рубрибреза 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функциони

сање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи, 

Одлука о Месним 

заједницама на 

територији 

општине Лајковац 

У оквиру ове 

програмске 

активности 

финансирају се 

стални трошкови 

месних заједница 

Обезбеђено 

задовољавањ

е потреба и 

интереса 

локалног 

становништва 

Број активних 

месних заједница 

у односу на 

укупан број 

месних заједница 

1 1 1 1 1 
37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 

Извештај 

председника месен 

заједнице 

Председник 

месне 

заједнице 

Непричава 
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( трошкови 

банкарске 

провизије, 

електричне 

енергије) и други 

трошкови који 

настају у вези са 

њиховим радом ( 

накнаде за 

одводњавање, 

трошкови 

обавезних такси и 

сл.). 

деловањем 

месних 

заједница 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функциони

сање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи, 

Одлука о Месним 

заједницама на 

територији 

општине Лајковац 

У оквиру ове 

програмске 

активности 

финансирају се 

стални трошкови 

месних заједница 

( трошкови 

банкарске 

провизије, 

електричне 

нергије) и други 

трошкови који 

настају у вези са 

њиховим радом ( 

трошкови 

обавезних такси,  

накнаде за воде и 

сл.). 

Обезбеђено 

задовољавањ

е потреба и 

интереса 

локалног 

становништва 

деловањем 

месних 

заједница 

Број активних 

месних заједница 

у односу на 

укупан број 

месних заједница 

1 1 1 1 1 

28.500,00 0,00 0,00 28.500,00 

Извештај 

председника месен 

заједнице 

Председник 

месне 

заједнице 

Лајковац 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функциони

сање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи, 

Одлука о Месним 

заједницама на 

територији 

општине Лајковац 

У оквиру ове 

програмске 

активности 

финансирају се 

стални трошкови 

месних заједница 

( трошкови 

банкарске 

провизије) и други 

трошкови који 

настају у вези са 

њиховим радом ( 

накнаде за 

одводњавање, 

трошкови 

обавезних такси и 

сл.). 

Обезбеђено 

задовољавањ

е потреба и 

интереса 

локалног 

становништва 

деловањем 

месних 

заједница 

Број активних 

месних заједница 

у односу на 

укупан број 

месних заједница 

1 1 1 1 1 

5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 

Извештај 

председника месен 

заједнице 

Председник 

месне 

заједнице 

Степање 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функциони

сање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи, 

Одлука о Месним 

заједницама на 

територији 

општине Лајковац 

УУ оквиру ове 

програмске 

активности 

финансирају се 

стални трошкови 

месних заједница 

( трошкови 

Обезбеђено 

задовољавањ

е потреба и 

интереса 

локалног 

становништва 

деловањем 

Број активних 

месних заједница 

у односу на 

укупан број 

месних заједница 

1 1 1 1 1 

26.400,00 0,00 0,00 26.400,00 

Извештај 

председника месен 

заједнице 

Председник 

месне 

заједнице 

Бајевац 
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банкарске 

провизије, 

електричне 

нергије) и други 

трошкови који 

настају у вези са 

њиховим радом 

(накнаде за 

одводњавање, 

трошкови 

обавезних такси, и 

сл.). 

месних 

заједница 

 

       

       

       

 

       

       

       

Функциони

сање 

месних 

заједница 

0002 

закон о локалној 

самоуправи, 

Одлука о Месним 

заједницама на 

територији 

општине Лајковац 

У оквиру ове 

програмске 

активности 

финансирају се 

стални трошкови 

месних заједница 

( трошкови 

банкарске 

провизије) и други 

трошкови који 

настају у вези са 

њиховим радом ( 

накнаде за 

одводњавање, 

трошкови 

обавезних такси и 

сл.). 

Обезбеђено 

задовољавањ

е потреба и 

интереса 

локалног 

становништва 

деловањем 

месних 

заједница 

Број активних 

месних заједница 

у односу на 

укупан број 

месних заједница 

1 1 1 1 1 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

Извештај 

председника месен 

заједнице 

Председник 

месне 

заједнице 

Стрмово 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функциони

сање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи, 

Одлука о Месним 

заједницама на 

територији 

општине Лајковац 

У окв.ове ПА фин. 

се стал.тр.МЗ(тр. 

бан.пров,елект.ене

ргије,тел.) и 

др.тр.који наст.у 

вези са 

њих.рад.(тр.реп.ве

зани за 

орган.акција 

добро.чиш.и 

уређ.на 

подруч.МЗ 

спец.услуге-

усл.јав.здрав.ства, 

остале 

спец.усл,нак.за 

одвод.тр.обавез.та

кси,мат.и сл.) 

Обезбеђено 

задовољавањ

е потреба и 

интереса 

локалног 

становништва 

деловањем 

месних 

заједница 

Број активних 

месних заједница 

у односу на 

укупан број 

месних заједница 

1 1 1 1 1 

35.600,00 0,00 0,00 35.600,00 

Извештај 

председника месен 

заједнице 

Председник 

месне 

заједнице 

Боговађа 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Сервисира

ње јавног 

дуга 

0003 

Закон о јавном 

дугу, Уговор о 

кредиту, Одлука о 

дугорочном 

задуживању 

општине 

У оквиру ове 

програмске 

активности 

планира се 

отплата главнице, 

камате и пратећих 

трошкова 

задуживања по 

Одржавање 

финансијске 

стабилности 

града/општин

е и 

финансирање 

капиталних 

инвестицион

Учешће издатака 

за сервисирање 

дугова у текућим 

приходима ≤ 15% 

3,66 3.61 4.32 4,48 4.61 

25.659.263,0

7 
0,00 7.590.736,93 33.250.000,00 

евиденција 

Одељења за буџет 

и финансије 
Живорад 

Бојичић, 

Начелник 

општинске 

управе 

Удео дугорочних 

дугова за 

финансирање 

капиталних 

100 100 100 100 100 

евиденција 

Одељења за буџет 

и финансије 



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

кредиту за 

изградњу базена у 

2019., 2020. и 

2021. и 

2022.години 

их расхода инвестиционих 

расхода у укупном 

јавног дугу 

града/општине 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Општинско

/градско 

правобрани

лаштво 

0004 

Закон о 

правобранилаштву 

(Сл.гласник РС бр. 

55/2014) , Одлука о 

заједничком 

правобранилаштву 

Града Ваљева и 

општина Лајковац, 

Љиг, Мионица и 

Осечина бр. 011-

65/2014-04 од 

26.12.2014. 

ЗП предузима све 

правне радње и 

користи сва 

правна средства у 

поступцима пред 

судовима, 

управним и 

другим 

надлежним 

органима ради 

остваривања 

имовинско-

правних интереса 

Града Ваљева и 

општина Лајковац, 

Љиг, Мионица и 

Осечина, чије се 

финансирање 

обезбеђује у 

буџету Града 

Ваљева и др. 

општина. Ова 

програмска 

активност односи 

се на све 

активности ЗП и 

за исту су везани 

трошкови плата и 

накнада 

запослених, као и 

остали 

админстративни 

трошкови везани 

за несметан рад 

Правобранилаштв

а. 

Заштита 

имовинских 

права и 

интереса 

града/општин

е 

Број решених 

предмета у односу 

на укупан број 

предмета на 

годишњем нивоу 

219/186 223/203 227/205 230/210 225/215 

748.590,00 0,00 0,00 748.590,00 

извештај 

правобраниоца 

Јавни 

правобранила

ц Дарко 

Костић 

Број правних 

мишљења која су 

дата органима 

града/општине, 

стручним 

службама и 

другим правним 

лицима чија 

имовинска и друга 

права заступа 

108 12 15 17 19 
извештај 

правобраниоца 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Текућа 

буџетска 

резерва 

0009 
Закон о буџетском 

систему 

Средства текуће 

буџетске резерве 

користе се за 

непланиране сврхе 

за које нису 

утврђене 

апропријације или 

 

      

2.213.841,55 0,00 0,00 2.213.841,55 

 

Андрија 

Живковић, 

Председник 

општине 
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за које постојеће 

апропријације 

нису довољне, 

       

       

Стална 

буџетска 

резерва 

0010 

Закон о буџетском 

систему,  Закон о 

ванредним 

ситуацијама 

Средства сталне 

буџетске резерве 

користе се  за 

отклањање 

последица 

елементарних 

непогода, 

 

      

948.640,00 0,00 0,00 948.640,00 

 

Андрија 

Живковић, 

председник 

општине 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање 

у 

ванредним 

ситуацијам

а 

0014 

Закон о смањењу 

ризика од 

катастрофа и 

управљање 

ванредним 

ситутацијама, 

Одлука о 

организацији и 

функционисању 

цивилне заштите 

на територији 

општине Лајковац, 

Одлуке о оснивању 

јединице цивилне 

заштите опште 

намене и Одлука 

штаба за ванредне 

ситуације 

Oва програмска 

активност 

обухвата 

успостављање 

система заштите и 

спасавања и 

стварање услова 

за ефикасно 

оперативно 

деловање на 

избегавању,смањи

вању и 

ублажавању 

последица 

елементарних и 

других непогода. 

Врши се 

финансирање 

формирања 

јединице цивилне 

заштите и набавка 

опреме и 

материјала за 

цивилну заштиту. 

Врши се 

финансирање 

превентивних и 

оперативних мера 

заштите у току 

ванредних стања и 

ситуација по 

Одлукама. 

Изградња 

ефикасног 

превентивног 

система 

заштите и 

спасавања на 

избегавању 

последица 

елементарних 

и других 

непогода 

Број припадника 

јединица ЦЗ у 

односу на укупан 

број  грађана у 

општини 

112/1547

5 

112/1547

5 

112/1547

5 
112/15475 

112/1547

5 

2.905.134,00 0,00 300.000,00 3.205.134,00 

Службена 

евиденција сектора 

за ванредне 

ситуације 

Живорад 

Бојичић, 

Начелник 

општинске 

управе 

       

Број обучених 

службених лица за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама 

66 66 66 66 66 

Службена 

евиденција сектора 

за ванредне 

ситуације 

Ефикасно 

оперативно 

деловање у 

току 

ванредних 

ситуација 

Број проглашених 

ванредних 

стања/ситуација у 

току године 

1 0 2 1 1 

Службена 

евиденција сектора 

за ванредне 

ситуације 

Број ангажованих 

лица у ванредним 

ситуацијама у 

односу на број 

оспособљених 

лица за заштиту и 

спасавање 

2/14 0 5/14 2/14 2/14 

Службена 

евиденција сектора 

за ванредне 

ситуације 

       

 

       

       

       

ИЗБОРИ 

2020 
0021 

Закон о избору 

народних 

посланика, Закон о 

локалним 

изборима, Одлука 

о расписивању 

избора за народне 

посланике, Одлука 

о расписивању 

избора за 

Кроз овај пројекат 

биће финансиране 

активности у 

поступку 

спровођења 

избора за народне 

посланике 

Народне 

скупштине и 

одборнике 

Ефикасно 

спровођење 

избора 

% бирача који су 

гласали 
0 0 70 0 0 

3.237.487,81 0,00 1.271.265,68 4.508.753,49 

Извештај 

Општинске 

изборне комисије 
Живорад 

Бојичић, 

начелник 

општинске 

управе 

Број бирачких 

места на којима су 

поновлљени 

избори 

0 0 0 0 0 

Извештај 

Општинске 

изборне комисије 
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одборнике 

скупштина градова 

и скупштина 

општина у 

Републици Србији, 

Упутство за 

спровођење избора 

за народне 

посланике Народне 

скупштине, 

расписаних за 21. 

јун 2020. године 

(званични 

пречишћени текст) 

Скупштине 

општине Лајковац 

2020. године 

(средства за рад 

органа за 

спровођење 

избора, изборни 

материјал и други 

трошкови 

спровођења 

избора, накнаде за 

рад лица у 

органима за 

спровођење 

избора). 

       

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

 

16 - 

ПОЛИТИЧ

КИ 

СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПР

АВЕ 

2101 

Закон о локалној 

самоуправи, Статут 

општине 

Вршење послова 

из надлежности 

утврђених 

Уставом и законом 

и Статутом 

општине Лајковац, 

спровођење 

избора 

Ефикасно и 

ефективно 

функциониса

ње органа 

политичког 

система 

локалне 

самоуправе 

      

32.696.068,0

0 
0,00 0,00 32.696.068,00 

 

Андрија 

Живковић, 

председник 

општине 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функциони

сање 

скупштине 

0001 

Закон о локалној 

самоуправи,Статут 

општине,Закон о 

финансирању 

политичких 

странака 

Кроз ову 

програмску 

активност 

обезбеђују се 

средства за 

текуће-

административне 

трошкове ради 

несметаног,квалит

етног и ефикасног 

обављања 

изворних и 

поверених 

послова.Програмс

ка активност 

обухвата рад 

скупштине-

скупштинска 

заседања,рад 

скупштинских 

радних тела и 

Председника и 

заменика 

председника 

скупштине између 

скупштинских 

Функциониса

ње локалне 

скуштине 

Број усвојених 

аката 
121 130 150 120 120 

16.723.355,0

0 
0,00 0,00 16.723.355,00 

Службени гласних 

општине 

Јованка 

Гомилановић, 

Председник 

Скупштине 

Број седница 

скупштине 
7 6 10 6 6 

Службени гласних 

општине 

Број седница 

сталних радних 

тела 

9 10 50 35 15 

Записници са 

седница радних 

тела 

Повећана 

равноправнос

т жена и 

мушкараца у 

одлучивању у 

јавном и 

политичком 

животу 

Број мушкараца 

одборника у 

скупштини 

25 25 24 24 24 

Решења 

потврђивању 

мандата,сл.гласник 

Број одборница у 

скупштини 
10 10 11 11 11 

Решења 

потврђивању 

мандата,сл.гласник 

Број активности 

Женске 

одборничке мреже 

4 4 6 6 6 
Општински 

сајт,портал 
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заседања и 

координација 

активности са 

другим 

општинским 

органима, 

међуопштинска и 

регионална 

сарадња.Обухвата 

и рад секретара 

скупштине и 

главног 

урбанисте. 

Функциони

сање 

извршних 

органа 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи, Статут 

општине Лајковац 

Рад општинског 

већа, заседање, 

доношење 

закључака и 

одлука, извршење 

скупштинских 

одлука, израда 

предлога аката 

скупштине,  

надзор над радом 

општинске управе 

и решавање у 

другостепеном 

поступку 

Функциониса

ње извршних 

органа 

Број усвојених 

аката 
383 400 350 350 350 

6.578.920,00 0,00 0,00 6.578.920,00 

Службена 

евиденција 

Андрија 

Живковић, 

председник 

општине 

       

Број седница 

извршних органа 
32 35 35 35 35 

Службена 

евиденција 

Повећана 

равноправнос

т жена и 

мушкараца у 

одлучивању у 

јавном и 

политичком 

животу 

Број жена у 

Општинском већу 
0 0 1 1 1 

Записник са 

седнице 

скупштине,службе

ни гласник 

Број мушкараца у 

Општинском већу 
11 11 6 6 6 

Записник са 

седнице 

скупштине,службе

ни гласник 

       

 

       

       

       

Функциони

сање 

извршних 

органа 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи,  

Статут општине 

Лајковац 

Кроз ову 

програмску 

активност 

обезбеђују се 

средства за 

текуће-

административне 

трошкове ради 

несметаног, 

квалитетног и 

ефикасног 

обављања 

изворних и 

поверених 

послова општине 

Лајковац, односно 

њених 

органа.Програмск

а активност 

обухвата рад 

Председника и 

заменика 

Председника 

општине, 

Функциониса

ње извршних 

органа 

Број усвојених 

аката 
383 400 350 350 350 

9.093.775,00 0,00 0,00 9.093.775,0 

Службена 

евиденција 

Андрија 

Живковић, 

председник 

општине 

       

Број седница 

извршних органа 
32 35 35 35 35 

Службена 

евиденција 
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 У осталом делу, приходи расходи и програмске информације остају непромењени. 

 
__________________________                                                                                                _____________________________ 

          Татијана Панић,с.р.                                                                                   Живорад Бојичић,с.р. 

   Руководилац Одељења за                                                                                         Начелник Општинске управе 
        буџет и финансије     

  

заседање, 

доношење одлука, 

предлагање 

начина питања о 

којима одлучује 

Скупштина, 

извршење 

скупштинских 

одлука 

Спровођењ

е избора 
0020 

Закон о 

финансирању 

политичких 

странака, Закон о 

локалним 

изборима 

Финансирање 

изборне кампање  

Ефикасно 

спровођење 

изборне 

кампање 

Број изабраних 

листа који су се 

изјаснили да ће 

користити 

средстава за 

иборну кампању у 

односу на број 

проглашених 

изборних листа  

0 0 3/5 0 0 

300.018,00 0,00 0,00 300.018,00 

Одлука 

Скупштине 

општине, Решење 

ОИК, Изјаве 

политичких 

субјеката , Одлука 

о проглашењу 

изборних листа  
председник 

скупштине 

Ненад 

Џајевић 
Број изабраних 

листа који су 

освојили 

одборничке 

мандате 

0 0 5 0 0 
Одлука изборне 

комисије 
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На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 

72/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07 и 47/2018) и члана 

40. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 2/2019), Скупштина општине 

Лајковац на седници одржаној данa 30.09.2020. године, донела je 
 

ОДЛУКУ  

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ 
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 

 

I  ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Лајковац за 2020. годину, 

његово извршавање, обим задуживања, управљање јавним дугом, коришћење прихода по наменама, 
коришћење донација, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и 

обавезе корисника буџетских средстава. 

Буџет општине Лајковац за 2020. годину састоји се од: 
 

Опис Износ 

1 2 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,  РАСХОДА И ИЗДАТАКА  

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 904.839.935,23 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 899.873.229,23 

- буџетска средства 739.996.990,00 

- сопствени приходи 0,00 

- донације 80.662.358,78 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 4.966.706,00 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине  

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 849.259.230,79 

- текући буџетски расходи 825.671.477,01 

- расходи из сопствених прихода 0,00 

- донације 23.587.753,78 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 314.499.071,65 

- текући буџетски издаци 257.124.466,65 

- издаци из сопствених прихода 0,00 

- донације 57.374.605,00 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -265.937.425,80 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 0,00 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -265.937.425,80 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  

Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

Примања од задуживања 0,00 

Неутрошена средства из претходних година 290.737.425,80 

Издаци за отплату главнице дуга 24.800.000,00 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 265.937.425,80 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 
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Опис Економ. 

класиф. 

Износ 

1 2 3 

 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 904.839.935,23 

1. Порески приходи 71 386.022.500,00 

1.1. Порез на доходак,  добит и капиталне добитке (осим 

самодоприноса) 

711 326.919.000,00 

1.2. Самодопринос 711180 0,00 

1.3. Порез на имовину 713 41.330.000,00 

1.4. Остали порески приходи 714 11.286.500,00 

1.5. Други порески приходи 716 6.487.000,00 

2. Непорески приходи, у чему: 74 408.423.017,86 

- поједине врсте накнада са одређеном наменом 

(наменски приходи) 

 0,00 

- приходи од продаје добара и услуга  0,00 

3. Меморандумске ставке 77 1.302.352,59 

4. Донације 731+732 8.203.438,00 

5. Трансфери 733 95.921.920,78 

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 4.966.706,00 

 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 

1+2+3) 

 1.170.777.361,03 

1. Текући расходи 4 856.268.034,38 

1.1. Расходи за запослене 41 183.765.345,66 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 319.354.105,37 

1.3. Отплата камата 44 8.541.000,00 

1.4. Субвенције 45 45.917.655,00 

1.5. Социјална заштита из буџета 47 65.633.299,85 

1.6. Остали расходи,  у чему:- средства резерви 48+49+464+4
65 

28.924.000,00 

1.6. Остали расходи,  у чему:- средства резерви 48+49+464+4

65 

129.124.765,01 

1.7. Трансфери 463 75.007.863,49 

2. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 314.509.326,65 

3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0,00 

 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА 

 0,00 

1. Примања по основу отплате кредита и продаје 

финансијске имовине 

92 0,00 

2. Задуживање 91 0,00 

2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00 

2.1. Задуживање код страних кредитора 912 0,00 

  24.800.000,00 
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Опис Економ. 

класиф. 

Износ 

1 2 3 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

3. Отплата дуга 61 24.800.000,00 

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 24.800.000,00 

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 

3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 

4. Набавка финансијске имовине 6211 0,00 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ 

ГОДИНА (класа 3,  извор финансирања 13 и 15) 

3 290.556.319,50 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ 

ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3,  извор финансирања 14) 

3 181.106,30 

 

Члан 2.  
Буџет се за 2020. годину састоји од прихода и примања у износу од  904,839,935.23 динара и расхода и 

издатака, укључујући и издатке за отплату главнице дуга, у износу од 1,195,577,361.03 динара. 

Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 
290,737,425.80 динара обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.  

  За финансирање фискалног дефицита и отплате доспелих обавеза по основу јавног дуга, могу се 

током 2020. године користити средства позајмица са консолидованог рачуна трезора општине Лајковац до 

износа који не угрожава ликвидност тог рачуна. 
Уколико на крају 2020. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од 

услов а на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину.  

 
Члан 3. 

Стање јавног дуга општине Лајковац, према параметрима важећим на дан 31.12.2019. године,  износи 

185.672.841,13 динара (1.578.947,36 ЕУР по средњем курсу од 117,5928 динара) и то: 
 

 1. Директне обавезе - унутрашњи дуг 

_________________________________________________________________________________________Р.б. 

Назив дуга                                            Услови                 Стање дуга         Стање дуга                                                                                            
                 у EUR             у RSD    

1.1 Addiko bank а.д. Београд                                                   1.578.947,36       185.672.841,13 

Изградња затвореног базена 
Први датум отплате главнице                  20.07.2017. 

Последњи датум отплате главнице         20.04.2027. 

Рата главнице за 2019.год.                   52.631,58 EUR                 

Каматна стопа                                         3M EURIBOR 
                                                                       +5,15% 

_________________________________________________________________________________________ 

  
Процењено раздужење у току буџетске 2020. године износи 33.250.000,00 динара и обухвата отплату 

главнице и камате за кредитна задужења из претходног периода. 

                                                                        
Члан 4. 

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2020, 2021. и 2022. годину у складу са Планом јавних 

инвестиција општине Лајковац у периоду 2020-2022, исказују се у следећем прегледу: 
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Опис 
Реализовани 

трошкови  закључно 

са 2019. години 

2020 2021 2022 

Програм   1101   СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ         

0024 Изградња градског трга са елементима парковског уређења 2,007,408.00 5,293,253.08     

0026 
Израда катастарско топографског плана "Војни круг" и пројекта 

парцелације са пројектом геодетског обележавања 
  

  
1,184,658.00   

Укупно за програм:   1101   СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 
  5,293,253.08 1,184,658.00 0.00 

 
Програм   1102   КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ         

0008 
Израда техничке документације за изградњу цевовода Ратковац-

Врачевић и резервоара у Врачевићу 
  1,464,000.00     

0008 Усаглашавање техничке  документације (ГП ВДС Лајковац)    1,419,840.00     

0008 

Израда техничке документације у циљу опремања бунара у Горњем 

крају Јабучја (постројење за пречишћавање пијаће воде, резервоар и 

хидростанице са прикључком на дистрибутивну мрежу)    1,470,028.00     

0105 Повезивање постојећег цевовода Словац-Ратковац са резервоаром 

Оштриковац и са црпном станицом Словац  и повезивање локалног 

цевовода у Ратковцу на затварачницу ПК Оштриковац 

10,122,434.66 2,327,251.54     

0106 
Изградња водоводне мреже Пепељевац-Стрмово-Придворица 

9,106,883.59 2,219,601.59     

0107 Водоснабдевање дела општине Лајковац - изградња водоводне мреже у 

Јабучју 
12,649,955.52 37,051,517.62     

0111 Реконструкција и санација водоводне мреже на територији насељеног 

места Лајковац 
3,567,000.00 4,353,000.00     

Укупно за програм:   1102   КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
  50,305,238.75 0.00 0.00 

 
Програм   0401   ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ         

0004 Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Ћелијама 87,207,116.02 1,550,000.00     

0004 Изградња црпне станице Борверк   4,432,403.96 1,077,315.15     

0004 Постројење за пречишћавање отпадних вода у Боговађи  86,400.00 321,600.00 30,821,100.00    

0020 Изградња фекалног колектора у Индустријској зони 1 7,446,350.94 8,429,221.70     

0021 
Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном 

месту Словац 
24,766,324.72 8,865,923.12     

0027 Изградња мреже фекалне канализације Словац  287,000.00 20,120,000.00 16,285,000.00 16,285,000.00 

0029 Изградња фекалне црпне станице Словац  528,000.00 900,000.00 3,700,000.00   

Укупно за програм:   0401   ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
  41,264,059.97 50,806,100.00 16,285,000.00 

 



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

 

Програм   0701   ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА         

0002 Израда техничке документације за изградњу улице која повезује улице 

Вука Караџића и Извиђачку    752,000.00     

0002 Изградња улице 1300 каплара са кишном и фекалном канализацијом 

300,000.00 360,000.00   11,100,000.00 

0069 

Реконструкција локалног  и некатегорисаног пута Врачевић-Протићи 

8,298,389.85 20,333,412.03     

0070 Рехабилитација путева  217,200.00 17,648,230.46     

0071 
Изградња саобраћајница  на локацији ''Војни круг'' због расељавања 

мештана Скобаља 
  1,172,811.42 126,947,358.95   

Укупно за програм:   0701   ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

  40,266,453.91 126,947,358.95 11,100,000.00 

 
Програм   2002   ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ         

0039 Адаптација, санација и инвестиционо одржавање објекта Основне 

школе Миле Дубљевић у Бајевцу 

927,030.00 18,715,345.00     

0045 Завршетак радова на ОШ Миле Дубљевић – амфитеатар 1,541,340.22 2,974,786.88     

Укупно за програм:   2002   ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ   21,690,131.88 0.00 0.00 

 
Програм   2003   СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ         

0023 Адаптација, санација и инвестиционо одржавање објеката Средње 

школе 17.септембар Лајковац 

1,499,370.00 42,183,954.00     

Укупно за програм:   2003   СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
  42,183,954.00 0.00 0.00 

 
Програм   1201   РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

        

0023 Завршни радови на конацима Брена Михаиловић и Радић са партерним 

уређењем 
32,199,704.05 700,000.00 13,797,772.87   

Укупно за програм:  1201   РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА  
  700,000.00 . 0.00 

 
Програм   1301   РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

        

0032 
Изградња затвореног базена 

287,063,932.39 89,439,056.19     

Укупно за програм:   1301   РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  
  89,439,056.19 0.00 0.00 

 
 

Члан 5. 

Укупни приходи и примања буџета и приходи из осталих извора планирају се у следећим износима и то: 
Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 

04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

311712 

Пренета неутрошена средства за посебне намене 0,00 0,00 198.016.981,25 198.016.981,25 16,56 
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Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 

04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

311000 КАПИТАЛ 0,00 0,00 198.016.981,25 198.016.981,25 16,56 

 

321311 

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 0,00 92.720.444,55 92.720.444,55 7,76 

321000 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 0,00 0,00 92.720.444,55 92.720.444,55 7,76 

 

711111 

Порез на зараде 298.000.000,00 0,00 0,00 298.000.000,00 24,93 

711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 

стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

711122 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 

паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 

4.164.000,00 0,00 0,00 4.164.000,00 0,35 

711123 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 

стварно оствареном приходу самоопорезивањем 

5.422.000,00 0,00 0,00 5.422.000,00 0,45 

711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу 

самоопорезивања и по решењу Пореске управе 

510.000,00 0,00 0,00 510.000,00 0,04 

711147 Порез на земљиште 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 

711191 Порез на остале приходе 18.552.000,00 0,00 0,00 18.552.000,00 1,55 

711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 208.000,00 0,00 0,00 208.000,00 0,02 

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 326.919.000,00 0,00 0,00 326.919.000,00 27,34 

713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 11.795.000,00 0,00 0,00 11.795.000,00 0,99 

713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 22.514.000,00 0,00 0,00 22.514.000,00 1,88 

713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 2.170.000,00 0,00 0,00 2.170.000,00 0,18 

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу 

Пореске управе 

3.851.000,00 0,00 0,00 3.851.000,00 0,32 

713423 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, 

пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,08 

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 41.330.000,00 0,00 0,00 41.330.000,00 3,46 

 

714431 

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и 

истицање и исписивање фирме ван пословног простора на 

објектима и просторима који припадају јединици локалне 

самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и машина 

9.100.000,00 0,00 0,00 9.100.000,00 0,76 

714543 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 181.000,00 0,00 0,00 181.000,00 0,02 

714549 Накнада за емисије СО2, НО2, прашкасте материје и произведени 

или одложени отпад 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

714552 Боравишна такса 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

714562 Накнада за заштиту и унапређивање животне средине 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,17 

714565 Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне 

и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности 

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 

714567 Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа 

грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и 

изградњу 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 11.286.500,00 0,00 0,00 11.286.500,00 0,94 

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 6.487.000,00 0,00 0,00 6.487.000,00 0,54 

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 6.487.000,00 0,00 0,00 6.487.000,00 0,54 

 

732151 

Текуће донације од међународних организација у корист нивоа 

општина 

0,00 0,00 7.721.588,00 7.721.588,00 0,65 

732251 Капиталне донације од међународних организација у корист 

нивоа општина 

0,00 0,00 481.850,00 481.850,00 0,04 

732000 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

0,00 0,00 8.203.438,00 8.203.438,00 0,69 

733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 23.463.000,00 0,00 0,00 23.463.000,00 1,96 

733154 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 

корист нивоа општина 

0,00 0,00 15.384.315,78 15.384.315,78 1,29 

733251 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 

корист нивоа општина 

0,00 0,00 57.074.605,00 57.074.605,00 4,77 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 23.463.000,00 0,00 72.458.920,78 95.921.920,78 8,02 

 

741151 

Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог 

рачуна трезора укључена у депозит банака 

5.200.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00 0,43 

741511 Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина 297.120.000,00 0,00 0,00 297.120.000,00 24,85 

741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама 

или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности 

100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 15.050,00 0,00 0,00 15.050,00 0,00 

741538 Допринос за уређивање грађевинског земљишта 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,14 

741596 Накнада за коришћење дрвета 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 304.115.150,00 0,00 0,00 304.115.150,00 25,44 
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Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 

04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

742151 

Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних 

организација у корист нивоа општина 

120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 

742153 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа 

општина 

220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,02 

742155 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење 

непокретности у општинској својини које користе општине и 

индиректни корисници њиховог буџета 

2.337.340,00 0,00 0,00 2.337.340,00 0,20 

742156 Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у 

предшколским установама у корист нивоа општина 

13.550.000,00 0,00 750.000,00 14.300.000,00 1,20 

742251 Општинске административне таксе 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

742255 Такса за озакоњење објеката у корист општина 728.000,00 0,00 0,00 728.000,00 0,06 

742351 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације 

општина 

869.000,00 0,00 0,00 869.000,00 0,07 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 18.324.340,00 0,00 750.000,00 19.074.340,00 1,60 

 

743324 

Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе 

предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,50 

743351 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку 

за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета 

имовинска корист у том поступку 

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 6.015.000,00 0,00 0,00 6.015.000,00 0,50 

 

744151 

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у 

корист нивоа општина 

0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,03 

744251 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у 

корист нивоа општина 

0,00 0,00 76.861.527,86 76.861.527,86 6,43 

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 

ЛИЦА 

0,00 0,00 77.161.527,86 77.161.527,86 6,45 

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 2.046.000,00 0,00 0,00 2.046.000,00 0,17 

745153 Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у 

корист нивоа општина 

11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 2.057.000,00 0,00 0,00 2.057.000,00 0,17 

771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0,00 0,00 1.060.352,59 1.060.352,59 0,09 

771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 0,00 0,00 1.060.352,59 1.060.352,59 0,09 

 

772114 

Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине 

из претходне године 

0,00 0,00 242.000,00 242.000,00 0,02 

772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

0,00 0,00 242.000,00 242.000,00 0,02 

811152 Примања од продаје станова у корист нивоа општина 0,00 0,00 660.200,00 660.200,00 0,06 

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 0,00 0,00 660.200,00 660.200,00 0,06 

812151 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина 0,00 0,00 165.500,00 165.500,00 0,01 

812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 0,00 0,00 165.500,00 165.500,00 0,01 

822151 Примања од продаје залиха производње у корист нивоа општина 0,00 0,00 4.255,00 4.255,00 0,00 

822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ 0,00 0,00 4.255,00 4.255,00 0,00 

 

823151 

Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа 

општина 

0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 

823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 

841151 Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 0,00 0,00 4.130.751,00 4.130.751,00 0,35 

841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 0,00 0,00 4.130.751,00 4.130.751,00 0,35 

Укупно 739.996.990,00 0,00 455.580.371,03 1.195.577.361,03 100,00 
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Члан 6. 

Приходи од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине у износу од 2.000.000,00 динара и пренета 

неутрошена средства из 2019. године у износу од 24,879,935.59 динара усмеравају се за реализацију 

Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2020. 
годину у укупном износу од 26,879,935.59 динара са пренетим обавезама из 2019. године. 

 

Члан 7. 
Приходи од накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина у износу од 297,120,000.00 

динара и пренета неутрошена средства из 2019. године у износу од 153,459,656.10 динара усмеравају се за 

реализацију Прогрaма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину у укупном износу од 
450,579,656.10 динара са пренетим обавезама из 2019. године.  

  

Члан 8. 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје и привредних преступа предвиђених прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима у износу од 6,000,000.00 динара и пренета неутрошена средства из 

2019. године у износу од 4,595,453.40 динара усмеравају се за реализацију Програма коришћења средстава 

од новчаних казни за саобраћајне прекршаје и привредних преступа предвиђених прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима општине Лајковац у 2020. години који доноси Општинско веће у укупном износу од 

10,595,453.40 динара са пренетим обавезама из 2019. године, од чега се најмање 50% прихода усмерава за 

поправљање саобраћајне инфраструктуре. 
 

Члан 9. 

  Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установaма у корист 

нивоа општина усмеравају се ПУ "Лептирић" Лајковац. 
             Средства од родитељског динара наменски се усмеравају ПУ "Лептирић" Лајковац. 

                                                                                    

Члан 9а. 
             Пренета неутрошена средства из 2019. године остварена продајом у поступку приватизације у 

износу од 181.106,30 динара усмеравају се за реализацију Програма коришћења средстава остварених 

продајом имовине у поступку приватизације.  

                                                        
Члан 10. 

Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта усмеравају се за реализацију Програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Лајковац. 
 

Члан 11. 

 Приходи од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта у укупном износу од 80.000,00 динара и 
пренета неутрошена средства из 2019. године у износу од 921,260.62 динара усмеравају се за реализацију 

Програма расподеле средстава од накнада за коришћење шума и шумског земљишта општине Лајковац у 

укупном износу од 1.001,260.62 динара. 

 
Члан 12. 

Приходи од закупа усмеравају се за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање зграда и објеката и 

набавку и одржавање опреме корисника. 
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Члан 13. 
Приходи од донација правних и физичких лица наменски се усмеравају корисницима - потписницимa 

уговора о донацији. 

Приходи од донација по уговорима о сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције РС и уговорима 

о додељеним Грантовима у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица  преко Јединице 
за управљање пројектима у јавном сектору, укључујући и пренета неутрошена средства за ове намене из 

2019. године, усмеравају се за реализацију уговора о помоћи избеглим и интерно расељеним лицима. 

 
Члан 13а. 

 Приходи од донација од међународних организација у корист нивоа општина: 

           -  средства  у износу од 702.000,00 динара за релизацију новог пројекта „Различити, а једнаки“ који 
реализује ОШ „Миле Дубљевић“ на основу уговора закљученог између ОШ „Миле Дубљевић“, Лајковац и 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у вези са реализацијом пројекта Министарства 

финансија „ЕУ подршка Србији у управљању миграцијама - Грант Уговор ТФ МАДАД/2017/Т04.86 - 

„Наставак подршке за повећање и за унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у РС-
МАДАД 2“.  

          - у износу од 700.000,00 динара усмеравају за реализацију и финансирање пројекта „Наша школа, 

боље место за све“ који реализује СШ „17. септембар“ на основу уговора закљученог између Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и СШ „17. септембар“, Лајковац, а у вези са реализацијом пројекта 

Министарства финансија „ЕУ подршка Србији у управљању миграцијама - Грант Уговор ТФ 

МАДАД/2017/Т04.86 - „Наставак подршке за повећање и за унапређење капацитета за управљање 
мигрантском кризом у РС-МАДАД 2“.  

 

Члан 14. 

Приходи од капиталних добровољних трансфера од физичких и правних лица у корист нивоа општина у 
износу од 76,861,527.86 динара и пренета неутрошена средства донација у износу од 3.080.668,80 динара 

наменски се усмеравају за реализацију потписаних Споразума и Уговора између ЈП „Електропривреда 

Србије“ Београд - Огранак РБ Колубара Лазаревац и Општине Лајковац и то: 
 - износ од 41,728,588.62 динара по уговору број 410-251/I-18 од 03.05.2018. године о финансирању 

завршетка изградње комплекса спортског центра - затвореног базена у Лајковцу, а на основу закљученог 

Споразума којим се уређују међусобни односи пресељења објеката са јавним функцијама са подручја КО 

Мали Борак и КО Скобаљ и то за финансирање радова на изградњи котларнице базена у износу од 
36.093.364,62 динара и радова на изградњи трафостанице за базен у износу од 5.635.224,00 динара.  

- износ од 700.000,00 динара по Споразуму о финансирању пресељења споменика културе који се налазе у 

зони утицаја рударских радова бр. 410-26/I-014 од 29.01.2014. године и Анексу III Споразума број 410-19/I-
19 од 15.01.2019. године и то Конака Радића и Конака Брене Михаиловић за  наставак радова на пресељењу 

споменика културе чије се извођење планира у 2020. години. 

- износ од 36,340,796.62 динара по Уговору о финансирању изградње дела водоводне мреже у насељеном 
месту Јабучје за делове насеља Горњи крај, Старо село, Гај и Жуто брдо број: 410-300/I-19 од 11.06.2019. 

године потписаном на основу Споразума којим се уређују међусобни односи пресељења објеката са јавним 

функцијама са подручја КО Мали Борак и КО Скобаљ, између РБ „Колубара“ Лазаревац и Општине 

Лајковац број I-352-46 од 29.08.2008. године (Анекс 1. Споразума број 410-101/I-11 од 06.04.2011. године, 
Анекс 2. Споразума број 410-305/I од 29.07.2013. године, Анекс 3. Споразума број 352-136/17-I од 

08.12.2017. године и Анекс 4. Споразума број 352-156/18-I од 28.12.2018. године). и 

-  износ од 1,172,811.42 динара по Споразуму о финансирању локације „Војни круг“ за расељавање мештана 
насеља Скобаљ број 410-663/I-19 од 06.12.2019. године (Е 04.02-5287/45-2019  од 05.12.2019. године. 

             Приходи од донација правних лица за помоћ у санирању последица и превенцији епидемије изазване 

вирусом   COVID 19 у износу од 300,000. 00 динара наменски  су усмерени Дому здравља 
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Члан 15. 
Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима: 
Економ. 

класиф. 

Опис Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

411000 

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

137.559.476,95 0,00 0,00 137.559.476,95 11,51 

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 22.903.003,05 0,00 0,00 22.903.003,05 1,92 

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 1.260.000,00 0,00 325.000,00 1.585.000,00 0,13 

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 6.268.142,00 0,00 3.077.352,59 9.345.494,59 0,78 

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 5.280.000,00 0,00 0,00 5.280.000,00 0,44 

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 

6.843.000,00 0,00 249.371,07 7.092.371,07 0,59 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 180.113.622,00 0,00 3.651.723,66 183.765.345,66 15,37 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 104.856.934,89 0,00 34.532.306,34 139.389.241,23 11,66 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 2.855.500,00 0,00 510.000,00 3.365.500,00 0,28 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 58.917.096,08 0,00 16.459.284,15 75.376.380,23 6,30 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 31.894.342,00 0,00 12.962.785,52 44.857.127,52 3,75 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 21.437.330,60 0,00 9.865.932,82 31.303.263,42 2,62 

426000 МАТЕРИЈАЛ 18.122.952,77 0,00 6.939.640,20 25.062.592,97 2,10 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 238.084.156,34 0,00 81.269.949,03 319.354.105,37 26,71 

441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 6.295.273,24 0,00 2.104.726,76 8.400.000,00 0,70 

444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 41.000,00 0,00 100.000,00 141.000,00 0,01 

440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 

6.336.273,24 0,00 2.204.726,76 8.541.000,00 0,71 

 

451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

37.604.100,00 0,00 1.593.555,00 39.197.655,00 3,28 

454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 6.720.000,00 0,00 0,00 6.720.000,00 0,56 

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 44.324.100,00 0,00 1.593.555,00 45.917.655,00 3,84 

463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 66.930.863,49 0,00 8.077.000,00 75.007.863,49 6,27 

464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

21.904.000,00 0,00 6.700.000,00 28.604.000,00 2,39 

465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,03 

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 89.154.863,49 0,00 14.777.000,00 103.931.863,49 8,69 

472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 37.131.861,85 0,00 28.501.438,00 65.633.299,85 5,49 

470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 37.131.861,85 0,00 28.501.438,00 65.633.299,85 5,49 

481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 26.172.048,00 0,00 5.000.000,00 31.172.048,00 2,61 

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И 

КАМАТЕ 

597.744,01 0,00 2.145.555,99 2.743.300,00 0,23 

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 560.000,00 0,00 3.000.000,00 3.560.000,00 0,30 

485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

53.060.183,14 0,00 35.426.752,32 88.486.935,46 7,40 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 80.389.975,15 0,00 45.572.308,31 125.962.283,46 10,54 

499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 3.162.481,55 0,00 0,00 3.162.481,55 0,26 

490000 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД 

ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 

ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ 

ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ 

НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 

3.162.481,55 0,00 0,00 3.162.481,55 0,26 

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 36.283.666,55 0,00 256.547.681,91 292.831.348,46 24,49 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.595.000,00 0,00 12.848.767,79 14.443.767,79 1,21 

514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА 0,00 0,00 1.546.955,40 1.546.955,40 0,13 

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 650.000,00 0,00 1.264.255,00 1.914.255,00 0,16 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 38.528.666,55 0,00 272.207.660,10 310.736.326,65 25,99 

523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 7.000,00 0,00 6.000,00 13.000,00 0,00 

520000 ЗАЛИХЕ 7.000,00 0,00 6.000,00 13.000,00 0,00 

541000 ЗЕМЉИШТЕ 3.400.000,00 0,00 360.000,00 3.760.000,00 0,31 

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 3.400.000,00 0,00 360.000,00 3.760.000,00 0,31 

611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 19.363.989,83 0,00 5.436.010,17 24.800.000,00 2,07 

610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 19.363.989,83 0,00 5.436.010,17 24.800.000,00 2,07 

Укупно 739.996.990,00 0,00 455.580.371,03 1.195.577.361,03 100,00 
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Члан 16. 

Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима: 

Раздео Назив раздела План 
Средства из буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

 
 Функц. клас. 010 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 3.293.775,24 3.143.775,24 0,00 150.000,00 

Укупно за функц. клас. 010 Болест и инвалидност 3.293.775,24 3.143.775,24 0,00 150.000,00 

 
 Функц. клас. 020 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 10.000.000,00 7.500.000,00 0,00 2.500.000,00 

Укупно за функц. клас. 020 Старост 10.000.000,00 7.500.000,00 0,00 2.500.000,00 

 
 Функц. клас. 040 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 20.500.000,00 14.600.000,00 0,00 5.900.000,00 

Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца 20.500.000,00 14.600.000,00 0,00 5.900.000,00 

 
 Функц. клас. 070 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 39.613.759,85 15.262.321,85 0,00 24.351.438,00 

Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом 
становништву, некласификована на другом месту 

39.613.759,85 15.262.321,85 0,00 24.351.438,00 

 
 Функц. клас. 090 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.222.000,00 1.222.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита 
некласификована на другом месту 

1.222.000,00 1.222.000,00 0,00 0,00 

 
 Функц. клас. 111 

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 16.723.355,00 16.723.355,00 0,00 0,00 

2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 9.093.775,00 9.093.775,00 0,00 0,00 

3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 6.578.920,00 6.578.920,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни 
органи 

32.396.050,00 32.396.050,00 0,00 0,00 

 
 Функц. клас. 130 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 201.428.697,05 161.394.036,15 0,00 40.034.660,90 

Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге 201.428.697,05 161.394.036,15 0,00 40.034.660,90 

 
 Функц. клас. 160 

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 300.018,00 300.018,00 0,00 0,00 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 8.455.082,44 7.084.916,32 0,00 1.370.166,12 

Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту 

8.755.100,44 7.384.934,32 0,00 1.370.166,12 

 
 Функц. клас. 170 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 33.250.000,00 25.659.263,07 0,00 7.590.736,93 

Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга 33.250.000,00 25.659.263,07 0,00 7.590.736,93 

 

 Функц. клас. 220 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 3.205.134,00 2.905.134,00 0,00 300.000,00 

Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана 3.205.134,00 2.905.134,00 0,00 300.000,00 

 
 Функц. клас. 320 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 
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Раздео Назив раздела План 
Средства из буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно за функц. клас. 320 Услуге противпожарне 
заштите 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

 
 Функц. клас. 330 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 748.590,00 748.590,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 330 Судови 748.590,00 748.590,00 0,00 0,00 

 
 Функц. клас. 360 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 3.846.621,08 1.606.900,00 0,00 2.239.721,08 

Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност 
некласификован на другом месту 

3.846.621,08 1.606.900,00 0,00 2.239.721,08 

 
 Функц. клас. 411 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 411 Општи економски и 
комерцијални послови 

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 

 
 Функц. клас. 412 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 21.272.050,10 8.034.000,00 0,00 13.238.050,10 

Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању 

рада 

21.272.050,10 8.034.000,00 0,00 13.238.050,10 

 
 Функц. клас. 421 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 16.300.000,00 16.300.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда 16.300.000,00 16.300.000,00 0,00 0,00 

 

 Функц. клас. 422 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.001.260,62 80.000,00 0,00 921.260,62 

Укупно за функц. клас. 422 шумарство 1.001.260,62 80.000,00 0,00 921.260,62 

 
 Функц. клас. 451 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 64.296.783,83 28.330.361,23 0,00 35.966.422,60 

Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај 64.296.783,83 28.330.361,23 0,00 35.966.422,60 

 
 Функц. клас. 473 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 6.171.850,00 6.171.850,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 473 Туризам 6.171.850,00 6.171.850,00 0,00 0,00 

 
 Функц. клас. 510 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 57.691.810,03 36.822.735,33 0,00 20.869.074,70 

Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом 57.691.810,03 36.822.735,33 0,00 20.869.074,70 

 
 Функц. клас. 520 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 45.960.360,47 21.484.100,00 0,00 24.476.260,47 

Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама 45.960.360,47 21.484.100,00 0,00 24.476.260,47 

 

 Функц. клас. 530 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 680.000,00 100.000,00 0,00 580.000,00 

Укупно за функц. клас. 530 Смањење загадености 680.000,00 100.000,00 0,00 580.000,00 

 
 Функц. клас. 540 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 33.773.960,30 24.039.480,00 0,00 9.734.480,30 

Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и 

животињског света и крајолика 

33.773.960,30 24.039.480,00 0,00 9.734.480,30 
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Раздео Назив раздела План 
Средства из буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

 
 Функц. клас. 560 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 415.000,00 415.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине 
некласификована на другом месту 

415.000,00 415.000,00 0,00 0,00 

 
 Функц. клас. 610 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 

Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 

 
 Функц. клас. 620 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 2.226.000,00 1.210.000,00 0,00 1.016.000,00 

Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице 2.226.000,00 1.210.000,00 0,00 1.016.000,00 

 
 Функц. клас. 630 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 79.127.588,75 24.853.000,00 0,00 54.274.588,75 

Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање 79.127.588,75 24.853.000,00 0,00 54.274.588,75 

 
 Функц. клас. 640 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 60.445.000,00 45.601.841,56 0,00 14.843.158,44 

Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета 60.445.000,00 45.601.841,56 0,00 14.843.158,44 

 
 Функц. клас. 660 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 5.695.696,96 20.000,00 0,00 5.675.696,96 

Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и 
заједнице некласификовани на другом месту 

5.695.696,96 20.000,00 0,00 5.675.696,96 

 
 Функц. клас. 721 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 721 Опште медицинске услуге 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 

 
 Функц. клас. 760 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 760 Здравство некласификовано 
на другом месту 

13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 0,00 

 
 Функц. клас. 810 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 141.348.306,19 49.843.250,00 0,00 91.505.056,19 

Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 141.348.306,19 49.843.250,00 0,00 91.505.056,19 

 
 Функц. клас. 820 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 35.217.705,00 27.683.450,00 0,00 7.534.255,00 

Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 35.217.705,00 27.683.450,00 0,00 7.534.255,00 

 
 Функц. клас. 830 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и 

штампања 

6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 0,00 

 
 Функц. клас. 860 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и 
вере, некласификовано на другом месту 

550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 
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Раздео Назив раздела План 
Средства из буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Функц. клас. 911 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 112.739.257,99 89.765.000,00 0,00 22.974.257,99 

Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање 112.739.257,99 89.765.000,00 0,00 22.974.257,99 

 
 Функц. клас. 912 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 59.272.049,13 35.636.917,25 0,00 23.635.131,88 

Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање 59.272.049,13 35.636.917,25 0,00 23.635.131,88 

 
 Функц. клас. 920 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 59.082.954,00 16.433.000,00 0,00 42.649.954,00 

Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање 59.082.954,00 16.433.000,00 0,00 42.649.954,00 

 
 Функц. клас. 950 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 10.780.000,00 10.780.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 950 Образовање које није 
дефинисано нивоом 

10.780.000,00 10.780.000,00 0,00 0,00 

 

 
Члан 17. 

Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима: 
Назив програма Износ 

1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 7.769.253,08 

2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 227.987.247,96 

3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 22.772.050,10 

4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 6.171.850,00 

5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 18.301.260,62 

6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 50.508.915,47 

7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 68.143.404,91 

8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 112.739.257,99 

9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 59.272.049,13 

10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 69.862.954,00 

11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 74.629.535,09 

12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 13.800.000,00 

13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 41.937.705,00 

14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 141.898.306,19 

15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 247.087.503,49 

16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 32.696.068,00 

17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 0,00 

Укупно за БК 1.195.577.361,03 

 
Члан 17а. 

Стална буџетска резерва за 2020. годину износи 1.000.000,00 динара, а текућа буџетска резерва 

26.308.676,71 динар. 
 

II  ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 18. 
Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од 1,195,577,361.03 

динара, финансирани из свих извора финансирања исказују се у колони 8 и распоређују се по корисницима 

и програмима: 
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

Функц. 

клас. 
111 Извршни и законодавни органи 

 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 
Активност 0001 Функционисање скупштине 

 

111 1/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
2.530.095,00 0,00 0,00 2.530.095,00 0,21 

111 2/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
421.260,00 0,00 0,00 421.260,00 0,04 

111 3/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

111 4/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 

111 5/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 

111 6/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 
2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,18 

111 7/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

111 8/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 10.961.970,00 0,00 0,00 10.961.970,00 0,92 

111 9/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
450.030,00 0,00 0,00 450.030,00 0,04 

Укупно за активност 0001 Функционисање скупштине 16.723.355,00 0,00 0,00 16.723.355,00 1,40 

 
   Извори финансирања за функцију 111: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 16.723.355,00     

Укупно за функц. 

клас. 

111 Извршни и законодавни органи 16.723.355,00 0,00 0,00 16.723.355,00 1,40 

 
Функц. 
клас. 

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 
Пројекат 0020 Спровођење избора 

 

160 10/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 300.018,00 0,00 0,00 300.018,00 0,03 
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Укупно за пројекат 0020 Спровођење избора 300.018,00 0,00 0,00 300.018,00 0,03 

 
   Извори финансирања за функцију 160: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 300.018,00     

Укупно за функц. 

клас. 

160 Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту 

300.018,00 0,00 0,00 300.018,00 0,03 

 
   Извори финансирања за раздео 1: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 17.023.373,00     

Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 17.023.373,00 0,00 0,00 17.023.373,00 1,42 

 
Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Функц. 

клас. 
111 Извршни и законодавни органи 

 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 
Активност 0002 Функционисање извршних органа 

 

111 11/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
3.508.165,00 0,00 0,00 3.508.165,00 0,29 

111 12/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
584.110,00 0,00 0,00 584.110,00 0,05 

111 13/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

111 14/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
120.892,00 0,00 0,00 120.892,00 0,01 

111 15/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 
400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

111 16/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 25.500,00 0,00 0,00 25.500,00 0,00 

111 17/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.405.108,00 0,00 0,00 4.405.108,00 0,37 

Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа 9.093.775,00 0,00 0,00 9.093.775,00 0,76 

 
   Извори финансирања за функцију 111: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 9.093.775,00     

Укупно за функц. 

клас. 

111 Извршни и законодавни органи 9.093.775,00 0,00 0,00 9.093.775,00 0,76 
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

 
   Извори финансирања за раздео 2: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 9.093.775,00     

Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 9.093.775,00 0,00 0,00 9.093.775,00 0,76 

 
Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

Функц. 

клас. 
111 Извршни и законодавни органи 

 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 
Активност 0002 Функционисање извршних органа 

 

111 18/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
4.169.670,00 0,00 0,00 4.169.670,00 0,35 

111 19/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
694.250,00 0,00 0,00 694.250,00 0,06 

111 20/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

111 21/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 0,01 

111 22/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,01 

111 23/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 
250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 

111 24/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

111 25/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,09 

Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа 6.578.920,00 0,00 0,00 6.578.920,00 0,55 

 
   Извори финансирања за функцију 111: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 6.578.920,00     

Укупно за функц. 

клас. 

111 Извршни и законодавни органи 6.578.920,00 0,00 0,00 6.578.920,00 0,55 

 
   Извори финансирања за раздео 3: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 6.578.920,00     

Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 6.578.920,00 0,00 0,00 6.578.920,00 0,55 
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 
 

Функц. 

клас. 
010 Болест и инвалидност 

 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 
Пројекат 0032 Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима 

 

010 26/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
2.567.775,24 0,00 150.000,00 2.717.775,24 0,23 

Укупно за пројекат 0032 Пружање услуге помоћ у кући 

одраслим и старијима 

2.567.775,24 0,00 150.000,00 2.717.775,24 0,23 

 
Пројекат 0045 Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите 

 

010 27/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
576.000,00 0,00 0,00 576.000,00 0,05 

Укупно за пројекат 0045 Једнократна помоћ корисницима 

борачко инвалидске заштите 

576.000,00 0,00 0,00 576.000,00 0,05 

 
   Извори финансирања за функцију 010: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 3.143.775,24     

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  150.000,00   

Укупно за функц. 

клас. 

010 Болест и инвалидност 3.143.775,24 0,00 150.000,00 3.293.775,24 0,28 

 
Функц. 

клас. 
020 Старост 

 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 
Пројекат 0022 Једнократна помоћ пензионерима 

 

020 28/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

7.500.000,00 0,00 2.500.000,00 10.000.000,00 0,84 

Укупно за пројекат 0022 Једнократна помоћ пензионерима 7.500.000,00 0,00 2.500.000,00 10.000.000,00 0,84 

 
   Извори финансирања за функцију 020: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 7.500.000,00     
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  2.500.000,00   

Укупно за функц. 

клас. 

020 Старост 7.500.000,00 0,00 2.500.000,00 10.000.000,00 0,84 

 
Функц. 

клас. 
040 Породица и деца 

 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 
Активност 0006 Подршка деци и породици са децом 

 

040 29/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
12.200.000,00 0,00 4.300.000,00 16.500.000,00 1,38 

Укупно за активност 0006 Подршка деци и породици са 

децом 

12.200.000,00 0,00 4.300.000,00 16.500.000,00 1,38 

 
Активност 0007 Подршка рађању и родитељству 

 

040 30/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
2.400.000,00 0,00 1.600.000,00 4.000.000,00 0,33 

Укупно за активност 0007 Подршка рађању и родитељству 2.400.000,00 0,00 1.600.000,00 4.000.000,00 0,33 

 
   Извори финансирања за функцију 040: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 14.600.000,00     

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  5.900.000,00   

Укупно за функц. 

клас. 

040 Породица и деца 14.600.000,00 0,00 5.900.000,00 20.500.000,00 1,71 

 
Функц. 
клас. 

070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 
 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 
Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 

 

070 31/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
4.000.000,00 0,00 1.500.000,00 5.500.000,00 0,46 

070 32/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
3.894.203,06 0,00 2.000.000,00 5.894.203,06 0,49 
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други 

облици помоћи 

7.894.203,06 0,00 3.500.000,00 11.394.203,06 0,95 

 
Активност 0003 Дневне услуге у заједници 

 

070 33/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,04 

Укупно за активност 0003 Дневне услуге у заједници 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,04 

 
Пројекат 0027 Набавка грађевинског материјала за интерно расељена лица на територији општине Лајковац 

 

070 34/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
165.000,00 0,00 1.485.000,00 1.650.000,00 0,14 

Укупно за пројекат 0027 Набавка грађевинског материјала 

за интерно расељена лица на 

територији општине Лајковац 

165.000,00 0,00 1.485.000,00 1.650.000,00 0,14 

 
Пројекат 0028 Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета  грађевинског материјала Уговор о ГРАНТУ 

 

070 35/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
0,00 0,00 4.161.438,00 4.161.438,00 0,35 

Укупно за пројекат 0028 Решавање стамбених потреба 

избеглица доделом пакета  

грађевинског материјала Уговор о 
ГРАНТУ 

0,00 0,00 4.161.438,00 4.161.438,00 0,35 

 
Пројекат 0029 Економско оснаживање интерно расељених лица кроз доходовне активности 

 

070 36/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
60.000,00 0,00 540.000,00 600.000,00 0,05 

Укупно за пројекат 0029 Економско оснаживање интерно 

расељених лица кроз доходовне 

активности 

60.000,00 0,00 540.000,00 600.000,00 0,05 

 
Пројекат 0030 Куповина сеоских кућа са окућницом за интерно расељена лица и куповина грађевинског материјала за адаптацију 

 

070 37/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
20.000,00 0,00 180.000,00 200.000,00 0,02 

Укупно за пројекат 0030 Куповина сеоских кућа са 

окућницом за интерно расељена 

лица и куповина грађевинског 

20.000,00 0,00 180.000,00 200.000,00 0,02 
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материјала за адаптацију 

 
Пројекат 0031 Додела помоћи избеглицама за куповону сеоских кућа 

 

070 38/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
0,00 0,00 2.640.000,00 2.640.000,00 0,22 

Укупно за пројекат 0031 Додела помоћи избеглицама за 

куповону сеоских кућа 

0,00 0,00 2.640.000,00 2.640.000,00 0,22 

 

Пројекат 0033 
Куповина сеоске куће са окућницом и додела једнократне помоћи у  грађевинском материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће интерно расељених 

лица док су у расељеништву а која живе на територији општине Лајковац 
 

070 39/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
20.000,00 0,00 180.000,00 200.000,00 0,02 

Укупно за пројекат 0033 Куповина сеоске куће са 

окућницом и додела једнократне 

помоћи у  грађевинском 

материјалу за поправку или 

адаптацију предметне сеоске куће 
интерно расељених лица док су у 

расељеништву а која живе на 

територији општине Лајковац 

20.000,00 0,00 180.000,00 200.000,00 0,02 

 

Пројекат 0034 
Додела помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма 

куповине куће са окућницом 
 

070 40/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
20.000,00 0,00 180.000,00 200.000,00 0,02 

Укупно за пројекат 0034 Додела помоћи у виду 

грађевинског материјала за 

поправку или адаптацију сеоске 

куће са окућницом за породична 

домаћинства која су била 

корисници програма куповине 

куће са окућницом 

20.000,00 0,00 180.000,00 200.000,00 0,02 

 
Пројекат 0035 Економско оснаживање интерно расељених лица кроз доходовне активности 

 

070 41/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 

60.000,00 0,00 540.000,00 600.000,00 0,05 
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

Укупно за пројекат 0035 Економско оснаживање интерно 

расељених лица кроз доходовне 

активности 

60.000,00 0,00 540.000,00 600.000,00 0,05 

 
Пројекат 0039 Помоћ у грађевинском материјалу за избегла лица за поправку и адаптацију сеоских кућа са окућницом из средстава РС и АП Војводина 2013.године 

 

070 42/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
60.000,00 0,00 540.000,00 600.000,00 0,05 

Укупно за пројекат 0039 Помоћ у грађевинском материјалу 

за избегла лица за поправку и 

адаптацију сеоских кућа са 

окућницом из средстава РС и АП 

Војводина 2013.године 

60.000,00 0,00 540.000,00 600.000,00 0,05 

 
Пројекат 0040 Помоћ за доходовне активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица 

 

070 43/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
100.000,00 0,00 900.000,00 1.000.000,00 0,08 

Укупно за пројекат 0040 Помоћ за доходовне активности у 
пољопривредној, занатској, 

услужној или другој области за 

интерно расељена лица 

100.000,00 0,00 900.000,00 1.000.000,00 0,08 

 
Пројекат 0041 Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала 

 

070 44/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
275.000,00 0,00 2.475.000,00 2.750.000,00 0,23 

Укупно за пројекат 0041 Решавање стамбених потреба 

избеглица доделом пакета 

грађевинског материјала 

275.000,00 0,00 2.475.000,00 2.750.000,00 0,23 

 
Пројекат 0043 Помоћ избеглицама кроз доделу средстава за доходовне активности 

 

070 45/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
140.000,00 0,00 1.260.000,00 1.400.000,00 0,12 

Укупно за пројекат 0043 Помоћ избеглицама кроз доделу 

средстава за доходовне 

активности 

140.000,00 0,00 1.260.000,00 1.400.000,00 0,12 

 
Пројекат 0044 Помоћ интерно расељеним лицима за куповину сеоске куће са окућницом или непокретности за становање и додатна помоћ у грађевинском материјалу и/или 
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070 46/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
280.000,00 0,00 2.520.000,00 2.800.000,00 0,23 

Укупно за пројекат 0044 Помоћ интерно расељеним 

лицима за куповину сеоске куће 

са окућницом или непокретности 

за становање и додатна помоћ у 

грађевинском материјалу и/или 

опреми 

280.000,00 0,00 2.520.000,00 2.800.000,00 0,23 

 

Пројекат 0046 
Додела ваучера пензионерима и незапосленим лицима са територије општине Лајковац на име помоћи за превазилажење последица пандемије изазване вирусом 

ЦОВИД 19 
 

070 46/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 142.800,00 0,00 0,00 142.800,00 0,01 

070 46/2 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
6.025.318,79 0,00 0,00 6.025.318,79 0,50 

Укупно за пројекат 0046 Додела ваучера пензионерима и 

незапосленим лицима са 

територије општине Лајковац на 
име помоћи за превазилажење 

последица пандемије изазване 

вирусом ЦОВИД 19 

6.168.118,79 0,00 0,00 6.168.118,79 0,52 

 
Пројекат 0047 Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала 

 

070 46/3 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 0,23 

Укупно за пројекат 0047 Помоћи за доделу средстава 

намењених побољшању услова 

становања избеглица кроз набавку 

грађевинског материјала 

0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 0,23 

 
   Извори финансирања за функцију 070: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 15.262.321,85     

  06 Донације од међународних 

организација 

  6.801.438,00   

  07 Трансфере од других нивоа 

власти 

  2.475.000,00   
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  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  4.275.000,00   

  15 Неутрошена средства донација из 

ранијих година 

  10.800.000,00   

Укупно за функц. 

клас. 

070 Социјална помоћ угроженом 

становништву, некласификована 

на другом месту 

15.262.321,85 0,00 24.351.438,00 39.613.759,85 3,31 

 
Функц. 

клас. 
090 Социјална заштита некласификована на другом месту 

 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 
Активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 

 

090 47/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
1.222.000,00 0,00 0,00 1.222.000,00 0,10 

Укупно за активност 0005 Подршка реализацији програма 

Црвеног крста 

1.222.000,00 0,00 0,00 1.222.000,00 0,10 

 
   Извори финансирања за функцију 090: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 1.222.000,00     

Укупно за функц. 

клас. 

090 Социјална заштита 

некласификована на другом месту 

1.222.000,00 0,00 0,00 1.222.000,00 0,10 

 
Функц. 
клас. 

130 Опште услуге 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 
Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

 

130 48/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
57.091.585,00 0,00 0,00 57.091.585,00 4,78 

130 49/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
9.506.010,00 0,00 0,00 9.506.010,00 0,80 

130 50/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,08 

130 51/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
3.980.000,00 0,00 412.352,59 4.392.352,59 0,37 
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130 52/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
1.854.000,00 0,00 0,00 1.854.000,00 0,16 

130 53/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 
1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,08 

130 54/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 7.278.443,00 0,00 0,00 7.278.443,00 0,61 

130 55/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,09 

130 56/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 17.013.092,00 0,00 1.300.000,00 18.313.092,00 1,53 

130 57/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

130 58/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
2.312.950,00 0,00 1.400.000,00 3.712.950,00 0,31 

130 59/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 6.111.408,00 0,00 0,00 6.111.408,00 0,51 

130 60/0 444000 
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

130 61/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
524.581,00 0,00 0,00 524.581,00 0,04 

130 62/0 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 
320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,03 

130 63/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
32.340,00 0,00 0,00 32.340,00 0,00 

130 64/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, 

КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 
149.444,01 0,00 2.145.555,99 2.295.000,00 0,19 

130 65/0 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 

ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 
500.000,00 0,00 3.000.000,00 3.500.000,00 0,29 

130 66/0 485000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА 

ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

50.430.183,14 0,00 30.626.752,32 81.056.935,46 6,78 

130 67/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.080.000,00 0,00 50.000,00 1.130.000,00 0,09 

130 68/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,09 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина 

161.394.036,15 0,00 40.034.660,90 201.428.697,05 16,85 

 
   Извори финансирања за функцију 130: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 161.394.036,15     

  03 Социјалне доприносе   412.352,59   



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

 

Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  39.622.308,31   

Укупно за функц. 

клас. 

130 Опште услуге 161.394.036,15 0,00 40.034.660,90 201.428.697,05 16,85 

 
Функц. 

клас. 
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 
Активност 0009 Текућа буџетска резерва 

 

160 69/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 2.213.841,55 0,00 0,00 2.213.841,55 0,19 

Укупно за активност 0009 Текућа буџетска резерва 2.213.841,55 0,00 0,00 2.213.841,55 0,19 

 
Активност 0010 Стална буџетска резерва 

 

160 70/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 948.640,00 0,00 0,00 948.640,00 0,08 

Укупно за активност 0010 Стална буџетска резерва 948.640,00 0,00 0,00 948.640,00 0,08 

 
Пројекат 0021 ИЗБОРИ 2020 

 

160 70/1 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 
1.110.000,00 0,00 149.371,07 1.259.371,07 0,11 

160 70/2 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 63.747,00 0,00 93.628,20 157.375,20 0,01 

160 70/3 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.015.600,00 0,00 1.027.466,41 3.043.066,41 0,25 

160 70/4 426000 МАТЕРИЈАЛ 48.140,81 0,00 800,00 48.940,81 0,00 

Укупно за пројекат 0021 ИЗБОРИ 2020 3.237.487,81 0,00 1.271.265,68 4.508.753,49 0,38 

 
   Извори финансирања за функцију 160: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 6.399.969,36     

  07 Трансфере од других нивоа 

власти 

  1.271.265,68   

Укупно за функц. 

клас. 

160 Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту 

6.399.969,36 0,00 1.271.265,68 7.671.235,04 0,64 

 
Функц. 

клас. 
170 Трансакције јавног дуга 

 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
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Активност 0003 Сервисирање јавног дуга 

 

170 71/0 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 6.295.273,24 0,00 2.104.726,76 8.400.000,00 0,70 

170 72/0 444000 
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 
0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 

170 73/0 611000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 

ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 
19.363.989,83 0,00 5.436.010,17 24.800.000,00 2,07 

Укупно за активност 0003 Сервисирање јавног дуга 25.659.263,07 0,00 7.590.736,93 33.250.000,00 2,78 

 
   Извори финансирања за функцију 170: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 25.659.263,07     

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  7.590.736,93   

Укупно за функц. 

клас. 

170 Трансакције јавног дуга 25.659.263,07 0,00 7.590.736,93 33.250.000,00 2,78 

 
Функц. 

клас. 
220 Цивилна одбрана 

 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 
Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 

 

220 73/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.176.944,00 0,00 0,00 1.176.944,00 0,10 

220 74/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,04 

220 74/1 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
51.360,00 0,00 0,00 51.360,00 0,00 

220 75/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 556.830,00 0,00 0,00 556.830,00 0,05 

220 75/1 464000 

ДОТАЦИЈЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ 

0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,03 

220 75/2 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

620.000,00 0,00 0,00 620.000,00 0,05 

Укупно за активност 0014 Управљање у ванредним 2.905.134,00 0,00 300.000,00 3.205.134,00 0,27 
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

ситуацијама 

 
   Извори финансирања за функцију 220: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 2.905.134,00     

  08 Добровољне трансфере од 

физичких и правних лица 

  300.000,00   

Укупно за функц. 

клас. 

220 Цивилна одбрана 2.905.134,00 0,00 300.000,00 3.205.134,00 0,27 

 
Функц. 

клас. 
320 Услуге противпожарне заштите 

 

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
 

 
Пројекат 0023 Противградна заштита 

 

320 76/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

320 77/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,08 

Укупно за пројекат 0023 Противградна заштита 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,08 

 
   Извори финансирања за функцију 320: 

 

     

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  1.000.000,00   

Укупно за функц. 

клас. 

320 Услуге противпожарне заштите 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,08 

 
Функц. 

клас. 
330 Судови 

 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 
Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво 

 

330 78/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

748.590,00 0,00 0,00 748.590,00 0,06 

Укупно за активност 0004 Општинско/градско 
правобранилаштво 

748.590,00 0,00 0,00 748.590,00 0,06 
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

   Извори финансирања за функцију 330: 
 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 748.590,00     

Укупно за функц. 

клас. 

330 Судови 748.590,00 0,00 0,00 748.590,00 0,06 

 
Функц. 

клас. 
360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 

 

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 
Пројекат 0065 Безбедност у саобраћају 

 

360 79/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 599.821,08 0,00 0,00 599.821,08 0,05 

360 80/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
1.007.078,92 0,00 1.739.721,08 2.746.800,00 0,23 

360 81/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,04 

Укупно за пројекат 0065 Безбедност у саобраћају 1.606.900,00 0,00 2.239.721,08 3.846.621,08 0,32 

 
   Извори финансирања за функцију 360: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 1.606.900,00     

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  2.239.721,08   

Укупно за функц. 

клас. 

360 Јавни ред и безбедност 

некласификован на другом месту 

1.606.900,00 0,00 2.239.721,08 3.846.621,08 0,32 

 
Функц. 

клас. 
411 Општи економски и комерцијални послови 

 

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
 

 
Активност 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 

 

411 82/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,13 

Укупно за активност 0001 Унапређење привредног и 

инвестиционог амбијента 

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,13 

 
   Извори финансирања за функцију 411: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 1.500.000,00     

Укупно за функц. 411 Општи економски и комерцијални 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,13 
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Шифра 

функц. 
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Број 

позиције 
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01 
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сопствених 
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Укупно Структура 

( % ) 

клас. послови 

 
 

Функц. 

клас. 

412 Општи послови по питању рада 
 

 

Програм 
1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 

 
Активност 0002 Мере активне политике запошљавања 

 

412 83/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 2.394.000,00 2.394.000,00 0,20 

412 84/0 464000 

ДОТАЦИЈЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ 

8.034.000,00 0,00 6.400.000,00 14.434.000,00 1,21 

Укупно за активност 0002 Мере активне политике 

запошљавања 

8.034.000,00 0,00 8.794.000,00 16.828.000,00 1,41 

 
   Извори финансирања за функцију 412: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 8.034.000,00     

  07 Трансфере од других нивоа 

власти 

  2.394.000,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  6.400.000,00   

Укупно за функц. 
клас. 

412 Општи послови по питању рада 8.034.000,00 0,00 8.794.000,00 16.828.000,00 1,41 

 
Функц. 

клас. 
421 Пољопривреда 

 

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
 

 
Активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 

 

421 85/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,09 

421 86/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,03 

Укупно за активност 0001 Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у 

локалној заједници 

1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,12 
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( % ) 

 
Активност 0002 Мере подршке руралном развоју 

 

421 87/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,18 

421 88/0 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

11.200.000,00 0,00 0,00 11.200.000,00 0,94 

421 89/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

Укупно за активност 0002 Мере подршке руралном развоју 13.600.000,00 0,00 0,00 13.600.000,00 1,14 

 
Пројекат 0021 Изложба крава 

 

421 90/0 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,11 

Укупно за пројекат 0021 Изложба крава 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,11 

 
   Извори финансирања за функцију 421: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 16.300.000,00     

Укупно за функц. 

клас. 

421 Пољопривреда 16.300.000,00 0,00 0,00 16.300.000,00 1,36 

 
Функц. 
клас. 

422 шумарство 
 

 

Програм 
0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

 

 
Пројекат 0024 Пошумљавање 

 

422 91/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 80.000,00 0,00 295.905,22 375.905,22 0,03 

422 92/0 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА 0,00 0,00 625.355,40 625.355,40 0,05 

Укупно за пројекат 0024 Пошумљавање 80.000,00 0,00 921.260,62 1.001.260,62 0,08 

 
   Извори финансирања за функцију 422: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 80.000,00     
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( % ) 

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  921.260,62   

Укупно за функц. 

клас. 

422 шумарство 80.000,00 0,00 921.260,62 1.001.260,62 0,08 

 
Функц. 

клас. 
451 Друмски саобраћај 

 

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 
Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 

 

451 93/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 2.120.000,00 2.120.000,00 0,18 

451 94/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,01 

451 95/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
11.442.673,60 0,00 2.495.732,32 13.938.405,92 1,17 

451 96/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.014.100,00 0,00 0,00 1.014.100,00 0,08 

451 97/0 485000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА 

ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,21 

451 98/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
300.000,00 0,00 1.509.824,00 1.809.824,00 0,15 

451 99/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 3.400.000,00 0,00 240.000,00 3.640.000,00 0,30 

Укупно за активност 0002 Управљање и одржавање 

саобраћајне инфраструктуре 

16.156.773,60 0,00 8.985.556,32 25.142.329,92 2,10 

 
Пројекат 0069 Реконструкција локалног  и некатегорисаног пута Врачевић-Протићи 

 

451 100/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
12.173.587,63 0,00 8.159.824,40 20.333.412,03 1,70 

Укупно за пројекат 0069 Реконструкција локалног  и 

некатегорисаног пута Врачевић-
Протићи 

12.173.587,63 0,00 8.159.824,40 20.333.412,03 1,70 

 
Пројекат 0070 РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЛОКАЛНИХ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

451 101/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0,00 0,00 17.648.230,46 17.648.230,46 1,48 
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( % ) 

Укупно за пројекат 0070 РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

ЛОКАЛНИХ 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЛАЈКОВАЦ 

0,00 0,00 17.648.230,46 17.648.230,46 1,48 

 
Пројекат 0071 Изградња саобраћајница  на локацији ''Војни круг'' због расељавања мештана Скобаљ 

 

451 102/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0,00 0,00 1.172.811,42 1.172.811,42 0,10 

451 103/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за пројекат 0071 Изградња саобраћајница  на 

локацији ''Војни круг'' због 

расељавања мештана Скобаљ 

0,00 0,00 1.172.811,42 1.172.811,42 0,10 

 
   Извори финансирања за функцију 451: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 28.330.361,23     

  08 Добровољне трансфере од 

физичких и правних лица 

  1.172.811,42   

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  34.612.504,88   

  14 Неутрошена средства од 

приватизације из ранијих година 

  181.106,30   

Укупно за функц. 
клас. 

451 Друмски саобраћај 28.330.361,23 0,00 35.966.422,60 64.296.783,83 5,38 

 
Функц. 

клас. 
510 Управљање отпадом 

 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 
Активност 0005 Управљање комуналним отпадом 

 

510 104/0 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

570.000,00 0,00 253.555,00 823.555,00 0,07 

Укупно за активност 0005 Управљање комуналним отпадом 570.000,00 0,00 253.555,00 823.555,00 0,07 

 



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

 

Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

Активност 0006 Управљање осталим врстама отпада 
 

510 105/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,08 

510 106/0 464000 

ДОТАЦИЈЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ 

370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 0,03 

Укупно за активност 0006 Управљање осталим врстама 

отпада 

1.370.000,00 0,00 0,00 1.370.000,00 0,11 

 
Пројекат 0022 Набавка судова за одлагање отпада 

 

510 107/0 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,10 

Укупно за пројекат 0022 Набавка судова за одлагање 

отпада 

0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,10 

 
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

 
Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

 

510 108/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 34.882.735,33 0,00 18.815.519,70 53.698.255,03 4,49 

510 109/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,05 

Укупно за активност 0003 Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене 

34.882.735,33 0,00 19.415.519,70 54.298.255,03 4,54 

 
   Извори финансирања за функцију 510: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 36.822.735,33     

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  20.869.074,70   

Укупно за функц. 

клас. 

510 Управљање отпадом 36.822.735,33 0,00 20.869.074,70 57.691.810,03 4,83 

 
 

Функц. 

клас. 

520 Управљање отпадним водама 
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 
Активност 0004 Управљање отпадним водама 

 

520 110/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 199.879,88 199.879,88 0,02 

520 111/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 1.880.000,00 1.880.000,00 0,16 

520 112/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
0,00 0,00 1.450.200,50 1.450.200,50 0,12 

520 113/0 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

414.100,00 0,00 140.000,00 554.100,00 0,05 

520 114/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
50.000,00 0,00 3.391.035,27 3.441.035,27 0,29 

520 115/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,01 

Укупно за активност 0004 Управљање отпадним водама 464.100,00 0,00 7.181.115,65 7.645.215,65 0,64 

 
Пројекат 0020 Изградња фекалног колектора у Индустријској зони 1 

 

520 116/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0,00 0,00 8.429.221,70 8.429.221,70 0,71 

Укупно за пројекат 0020 Изградња фекалног колектора у 

Индустријској зони 1 

0,00 0,00 8.429.221,70 8.429.221,70 0,71 

 
Пројекат 0021 Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Словац 

 

520 117/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0,00 0,00 8.865.923,12 8.865.923,12 0,74 

Укупно за пројекат 0021 Изградња постројења за 

пречишћавање отпадних вода у 

насељеном месту Словац 

0,00 0,00 8.865.923,12 8.865.923,12 0,74 

 
Пројекат 0027 Изградња мреже фекалне канализације Словац 

 

520 118/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

20.120.000,00 0,00 0,00 20.120.000,00 1,68 

Укупно за пројекат 0027 Изградња мреже фекалне 

канализације Словац 

20.120.000,00 0,00 0,00 20.120.000,00 1,68 
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 
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Пројекат 0029 Изградња црпне станице Словац 
 

520 119/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

520 120/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,08 

Укупно за пројекат 0029 Изградња црпне станице Словац 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,08 

 
   Извори финансирања за функцију 520: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 21.484.100,00     

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  24.476.260,47   

Укупно за функц. 

клас. 

520 Управљање отпадним водама 21.484.100,00 0,00 24.476.260,47 45.960.360,47 3,84 

 
Функц. 

клас. 
530 Смањење загадености 

 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 
Активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине 

 

530 121/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 580.000,00 580.000,00 0,05 

530 122/0 464000 

ДОТАЦИЈЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за активност 0002 Праћење квалитета елемената 

животне средине 

100.000,00 0,00 580.000,00 680.000,00 0,06 

 
   Извори финансирања за функцију 530: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 100.000,00     

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  580.000,00   

Укупно за функц. 

клас. 

530 Смањење загадености 100.000,00 0,00 580.000,00 680.000,00 0,06 

 
 

Функц. 
540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 

 



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

 

Шифра 
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Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 
Активност 0003 Заштита природе 

 

540 123/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 

Укупно за активност 0003 Заштита природе 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 

 
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

 
Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина 

 

540 124/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 10.939.480,00 0,00 3.184.480,30 14.123.960,30 1,18 

Укупно за активност 0002 Одржавање јавних зелених 

површина 

10.939.480,00 0,00 3.184.480,30 14.123.960,30 1,18 

 
Активност 0004 Зоохигијена 

 

540 125/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,04 

540 126/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 10.540.000,00 0,00 5.050.000,00 15.590.000,00 1,30 

540 127/0 485000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА 

ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

2.500.000,00 0,00 1.000.000,00 3.500.000,00 0,29 

Укупно за активност 0004 Зоохигијена 13.040.000,00 0,00 6.550.000,00 19.590.000,00 1,64 

 
   Извори финансирања за функцију 540: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 24.039.480,00     

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  9.734.480,30   

Укупно за функц. 

клас. 

540 Заштита биљног и животињског 

света и крајолика 

24.039.480,00 0,00 9.734.480,30 33.773.960,30 2,82 

 
Функц. 

клас. 
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 

 

 
Програм 

0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
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Активност 0001 Управљање заштитом животне средине 

 

560 128/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за активност 0001 Управљање заштитом животне 

средине 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Пројекат 0025 Уништавање амброзије на урбаном делу територије општине Лајковац 

 

560 129/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 415.000,00 0,00 0,00 415.000,00 0,03 

Укупно за пројекат 0025 Уништавање амброзије на 

урбаном делу територије општине 

Лајковац 

415.000,00 0,00 0,00 415.000,00 0,03 

 
   Извори финансирања за функцију 560: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 415.000,00     

Укупно за функц. 

клас. 

560 Заштита животне средине 

некласификована на другом месту 

415.000,00 0,00 0,00 415.000,00 0,03 

 
Функц. 

клас. 
610 Стамбени развој 

 

 

Програм 
1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

 
Активност 0004 Стамбена подршка 

 

610 130/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,02 

Укупно за активност 0004 Стамбена подршка 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,02 

 
   Извори финансирања за функцију 610: 

 

     

  13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

  250.000,00   

Укупно за функц. 

клас. 

610 Стамбени развој 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,02 

 
 

Функц. 

клас. 

620 Развој заједнице 
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Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

 
Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем 

 

620 131/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 600.000,00 0,00 500.000,00 1.100.000,00 0,09 

620 132/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, 

КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 
250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 

620 133/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
360.000,00 0,00 516.000,00 876.000,00 0,07 

Укупно за активност 0003 Управљање грађевинским 

земљиштем 

1.210.000,00 0,00 1.016.000,00 2.226.000,00 0,19 

 
Пројекат 0026 Израда катастарско топографског плана Војни круг и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања 

 

620 134/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за пројекат 0026 Израда катастарско топографског 

плана Војни круг и пројекта 

парцелације са пројектом 

геодетског обележавања 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
   Извори финансирања за функцију 620: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 1.210.000,00     

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  1.016.000,00   

Укупно за функц. 

клас. 

620 Развој заједнице 1.210.000,00 0,00 1.016.000,00 2.226.000,00 0,19 

 
Функц. 

клас. 
630 Водоснабдевање 

 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 
Активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 

 

630 135/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,03 

630 136/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,12 

630 137/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 
23.500.000,00 0,00 0,00 23.500.000,00 1,97 
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ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

630 138/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0,00 0,00 4.923.868,00 4.923.868,00 0,41 

630 139/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0,00 3.052.350,00 3.052.350,00 0,26 

Укупно за активност 0008 Управљање и снабдевање водом 

за пиће 

23.500.000,00 0,00 9.676.218,00 33.176.218,00 2,77 

 

Пројекат 0105 
Повезивање постојећег цевовода Словац- Ратковац са резервоаром Оштриковац и са црпном станицом Словац и повезивање локалног цевовода у Ратковцу на 

затварачницу ПК Оштриковац 
 

630 140/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0,00 0,00 2.327.251,54 2.327.251,54 0,19 

Укупно за пројекат 0105 Повезивање постојећег цевовода 

Словац- Ратковац са резервоаром 

Оштриковац и са црпном 

станицом Словац и повезивање 

локалног цевовода у Ратковцу на 

затварачницу ПК Оштриковац 

0,00 0,00 2.327.251,54 2.327.251,54 0,19 

 
Пројекат 0106 Изградња водоводне мреже Пепељевац-Стрмово-Придворица 

 

630 141/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0,00 0,00 2.219.601,59 2.219.601,59 0,19 

Укупно за пројекат 0106 Изградња водоводне мреже 

Пепељевац-Стрмово-Придворица 

0,00 0,00 2.219.601,59 2.219.601,59 0,19 

 
Пројекат 0107 Водоснабдевање дела општине Лајковац - изградња водоводне мреже у Јабучју 

 

630 142/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0,00 0,00 37.051.517,62 37.051.517,62 3,10 

Укупно за пројекат 0107 Водоснабдевање дела општине 

Лајковац - изградња водоводне 

мреже у Јабучју 

0,00 0,00 37.051.517,62 37.051.517,62 3,10 

 
Пројекат 0111 Реконструкција и санација водоводне мреже на територији насељеног места Лајковац 

 

630 143/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
1.353.000,00 0,00 3.000.000,00 4.353.000,00 0,36 

Укупно за пројекат 0111 Реконструкција и санација 1.353.000,00 0,00 3.000.000,00 4.353.000,00 0,36 
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водоводне мреже на територији 

насељеног места Лајковац 

 
   Извори финансирања за функцију 630: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 24.853.000,00     

  08 Добровољне трансфере од 

физичких и правних лица 

  36.340.796,62   

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  17.933.792,13   

Укупно за функц. 

клас. 

630 Водоснабдевање 24.853.000,00 0,00 54.274.588,75 79.127.588,75 6,62 

 
Функц. 

клас. 
640 Улична расвета 

 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 
Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 

 

640 144/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 42.916.841,56 0,00 14.033.158,44 56.950.000,00 4,76 

640 145/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 285.000,00 0,00 760.000,00 1.045.000,00 0,09 

640 146/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,19 

640 146/1 444000 
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 
0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 

640 147/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за активност 0001 Управљање/одржавање јавним 

осветљењем 

45.601.841,56 0,00 14.843.158,44 60.445.000,00 5,06 

 
   Извори финансирања за функцију 640: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 45.601.841,56     

  09 Примања од продаје 

нефинансијске имовине 

  4.956.451,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  9.886.707,44   

Укупно за функц. 

клас. 

640 Улична расвета 45.601.841,56 0,00 14.843.158,44 60.445.000,00 5,06 



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

 

Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

 
Функц. 

клас. 
660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 

 

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

 
Пројекат 0024 Изградња градског трга са елементима парковског уређења 

 

660 148/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 92.443,88 92.443,88 0,01 

660 149/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0,00 0,00 5.200.809,20 5.200.809,20 0,44 

Укупно за пројекат 0024 Изградња градског трга са 

елементима парковског уређења 

0,00 0,00 5.293.253,08 5.293.253,08 0,44 

 
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

 
Активност 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 

 

660 150/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 82.443,88 82.443,88 0,01 

660 151/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
20.000,00 0,00 300.000,00 320.000,00 0,03 

Укупно за активност 0006 Одржавање гробаља и погребне 

услуге 

20.000,00 0,00 382.443,88 402.443,88 0,03 

 
   Извори финансирања за функцију 660: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 20.000,00     

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  5.675.696,96   

Укупно за функц. 

клас. 

660 Послови становања и заједнице 

некласификовани на другом месту 

20.000,00 0,00 5.675.696,96 5.695.696,96 0,48 

 
Функц. 
клас. 

721 Опште медицинске услуге 
 

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

 
Активност 0002 Мртвозорство 

 

721 152/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

Укупно за активност 0002 Мртвозорство 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

 
   Извори финансирања за функцију 721: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 400.000,00     

Укупно за функц. 

клас. 

721 Опште медицинске услуге 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

 
Функц. 

клас. 
760 Здравство некласификовано на другом месту 

 

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

 
Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 

 

760 153/0 464000 

ДОТАЦИЈЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ 

1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,10 

Укупно за активност 0001 Функционисање установа 

примарне здравствене заштите 

1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,10 

 
Пројекат 0021 Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац 

 

760 154/0 464000 

ДОТАЦИЈЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 
ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ 

12.200.000,00 0,00 0,00 12.200.000,00 1,02 

Укупно за пројекат 0021 Унапређење квалитета 

здравствене заштите на 

територији општине Лајковац 

12.200.000,00 0,00 0,00 12.200.000,00 1,02 

 
   Извори финансирања за функцију 760: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 13.400.000,00     

Укупно за функц. 

клас. 

760 Здравство некласификовано на 

другом месту 

13.400.000,00 0,00 0,00 13.400.000,00 1,12 

 
Функц. 

клас. 
810 Услуге рекреације и спорта 

 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

Активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 
 

810 155/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 2,01 

Укупно за активност 0001 Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и 

савезима 

24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 2,01 

 
Пројекат 0032 Изградња затвореног базена 

 

810 156/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 840.000,00 840.000,00 0,07 

810 156/1 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 378.400,00 378.400,00 0,03 

810 157/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0,00 0,00 86.799.056,19 86.799.056,19 7,26 

810 157/1 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,04 

810 157/2 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА 0,00 0,00 921.600,00 921.600,00 0,08 

Укупно за пројекат 0032 Изградња затвореног базена 0,00 0,00 89.439.056,19 89.439.056,19 7,48 

 
Пројекат 0037 Санација трибина у Јабучју 

 

810 158/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,08 

Укупно за пројекат 0037 Санација трибина у Јабучју 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,08 

 
Пројекат 0038 Санација крова на свлачионици у Ћелијама 

 

810 159/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,05 

Укупно за пројекат 0038 Санација крова на свлачионици у 

Ћелијама 

0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,05 

 
Пројекат 0040 Санација свлачионице у Доњем Лајковцу 

 

810 160/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

Укупно за пројекат 0040 Санација свлачионице у Доњем 

Лајковцу 

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

 
   Извори финансирања за функцију 810: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 24.600.000,00     
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

  08 Добровољне трансфере од 

физичких и правних лица 

  38.647.919,82   

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  49.210.467,57   

  15 Неутрошена средства донација из 

ранијих година 

  3.080.668,80   

Укупно за функц. 

клас. 

810 Услуге рекреације и спорта 24.600.000,00 0,00 90.939.056,19 115.539.056,19 9,66 

 
Функц. 

клас. 
820 Услуге културе 

 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 
Активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

 

820 161/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,04 

Укупно за активност 0002 Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 

0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,04 

 
Активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 

 

820 162/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,33 

Укупно за активност 0003 Унапређење система очувања и 

представљања културно-
историјског наслеђа 

0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,33 

 
Пројекат 0023 Завршни радови на конацима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем 

 

820 163/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

820 164/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

820 165/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,06 

Укупно за пројекат 0023 Завршни радови на конацима 

Брена Михаиловић и Радић са 

партерним уређењем 

0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,06 

 
   Извори финансирања за функцију 820: 
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

  08 Добровољне трансфере од 

физичких и правних лица 

  700.000,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  4.500.000,00   

Укупно за функц. 

клас. 

820 Услуге културе 0,00 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 0,43 

 
Функц. 

клас. 
830 Услуге емитовања и штампања 

 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 
Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 

 

830 166/0 454000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА 
6.720.000,00 0,00 0,00 6.720.000,00 0,56 

Укупно за активност 0004 Остваривање и унапређивање 

јавног интереса у области јавног 

информисања 

6.720.000,00 0,00 0,00 6.720.000,00 0,56 

 
   Извори финансирања за функцију 830: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 6.720.000,00     

Укупно за функц. 

клас. 

830 Услуге емитовања и штампања 6.720.000,00 0,00 0,00 6.720.000,00 0,56 

 
Функц. 
клас. 

860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 
 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
 

 
Активност 0005 Спровођење омладинске политике 

 

860 167/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,01 

860 168/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,01 

860 169/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,02 

Укупно за активност 0005 Спровођење омладинске политике 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,05 

 
   Извори финансирања за функцију 860: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 550.000,00     
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

Укупно за функц. 

клас. 

860 Рекреација, спорт, култура и вере, 

некласификовано на другом месту 

550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,05 

 
Функц. 

клас. 
912 Основно образовање 

 

Програм 2002 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
 

 
Активност 0001 Функционисање основних школа 

 

912 170/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
34.754.917,25 0,00 1.525.000,00 36.279.917,25 3,03 

Укупно за активност 0001 Функционисање основних школа 34.754.917,25 0,00 1.525.000,00 36.279.917,25 3,03 

 
Пројекат 0038 Превоз и смештај деце у специјалну школу 

 

912 171/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

Укупно за пројекат 0038 Превоз и смештај деце у 

специјалну школу 

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,05 

 
Пројекат 0039 Адаптација, санација, и инвестиционо одржавање објекта Основне школе Миле Дубљевић у Бајевцу 

 

912 172/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,01 

912 173/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 282.000,00 0,00 250.000,00 532.000,00 0,04 

912 174/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0,00 0,00 18.083.345,00 18.083.345,00 1,51 

Укупно за пројекат 0039 Адаптација, санација, и 

инвестиционо одржавање објекта 

Основне школе Миле Дубљевић у 

Бајевцу 

282.000,00 0,00 18.433.345,00 18.715.345,00 1,57 

 
Пројекат 0045 Завршетак радова на ОШ Миле Дубљевић – амфитеатар 

 

912 175/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0,00 0,00 2.974.786,88 2.974.786,88 0,25 

Укупно за пројекат 0045 Завршетак радова на ОШ Миле 

Дубљевић – амфитеатар 

0,00 0,00 2.974.786,88 2.974.786,88 0,25 

 
Пројекат 0046 Различити,а једнаки 

 

912 175/1 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 0,00 0,00 702.000,00 702.000,00 0,06 
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

НИВОИМА ВЛАСТИ 

Укупно за пројекат 0046 Различити,а једнаки 0,00 0,00 702.000,00 702.000,00 0,06 

 
   Извори финансирања за функцију 912: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 35.636.917,25     

  06 Донације од међународних 

организација 

  702.000,00   

  07 Трансфере од других нивоа 

власти 

  17.238.651,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  5.694.480,88   

Укупно за функц. 

клас. 

912 Основно образовање 35.636.917,25 0,00 23.635.131,88 59.272.049,13 4,96 

 
Функц. 

клас. 
920 Средње образовање 

 

Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
 

 
Активност 0001 Функционисање средњих школа 

 

920 176/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
9.699.000,00 0,00 0,00 9.699.000,00 0,81 

Укупно за активност 0001 Функционисање средњих школа 9.699.000,00 0,00 0,00 9.699.000,00 0,81 

 
Пројекат 0020 Превоз деце у  средњу школу 

 

920 177/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,54 

Укупно за пројекат 0020 Превоз деце у  средњу школу 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,54 

 
Пројекат 0023 Адаптација, санација и инвестиционо одржавање објеката Средње школе 17.септембар Лајковац 

 

920 178/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,01 

920 179/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 234.000,00 0,00 394.000,00 628.000,00 0,05 

920 180/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0,00 0,00 41.435.954,00 41.435.954,00 3,47 

Укупно за пројекат 0023 Адаптација, санација и 

инвестиционо одржавање објеката 

234.000,00 0,00 41.949.954,00 42.183.954,00 3,53 
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

Средње школе 17.септембар 

Лајковац 

 
Пројекат 0027 Наша школа боље место за све 

 

920 180/1 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,06 

Укупно за пројекат 0027 Наша школа боље место за све 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,06 

 
   Извори финансирања за функцију 920: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 16.433.000,00     

  06 Донације од међународних 

организација 

  700.000,00   

  07 Трансфере од других нивоа 

власти 

  39.835.954,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  2.114.000,00   

Укупно за функц. 

клас. 

920 Средње образовање 16.433.000,00 0,00 42.649.954,00 59.082.954,00 4,94 

 
Функц. 

клас. 
950 Образовање које није дефинисано нивоом 

 

Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
 

 
Пројекат 0026 Стипендије 

 

950 181/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
10.780.000,00 0,00 0,00 10.780.000,00 0,90 

Укупно за пројекат 0026 Стипендије 10.780.000,00 0,00 0,00 10.780.000,00 0,90 

 
   Извори финансирања за функцију 950: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 10.780.000,00     

Укупно за функц. 

клас. 

950 Образовање које није дефинисано 

нивоом 

10.780.000,00 0,00 0,00 10.780.000,00 0,90 

 
Глава 4.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Функц. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

клас. 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 
Активност 0002 Функционисање месних заједница 

 

160 182/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 447.700,00 0,00 0,00 447.700,00 0,04 

160 183/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

160 184/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

160 185/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 130.946,96 0,00 0,00 130.946,96 0,01 

160 186/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, 

КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 
68.300,00 0,00 0,00 68.300,00 0,01 

160 187/0 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 

ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

160 187/1 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0,00 0,00 98.900,44 98.900,44 0,01 

Укупно за активност 0002 Функционисање месних заједница 684.946,96 0,00 98.900,44 783.847,40 0,07 

 
   Извори финансирања за функцију 160: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 684.946,96     

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  98.900,44   

Укупно за функц. 

клас. 

160 Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту 

684.946,96 0,00 98.900,44 783.847,40 0,07 

 
   Извори финансирања за главу 4.01: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 684.946,96     

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  98.900,44   

Укупно за главу 4.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 684.946,96 0,00 98.900,44 783.847,40 0,07 

 
Глава 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

 

Функц. 

клас. 

473 Туризам 
 

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

Активност 0001 Управљање развојем туризма 
 

473 188/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
2.357.650,00 0,00 0,00 2.357.650,00 0,20 

473 189/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
392.400,00 0,00 0,00 392.400,00 0,03 

473 189/1 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

473 190/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

473 191/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 

473 192/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 
153.000,00 0,00 0,00 153.000,00 0,01 

473 193/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 528.000,00 0,00 0,00 528.000,00 0,04 

473 194/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

473 195/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.248.000,00 0,00 0,00 1.248.000,00 0,10 

473 196/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

473 197/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 0,01 

473 198/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, 

КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 
25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

473 199/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

Укупно за активност 0001 Управљање развојем туризма 5.155.050,00 0,00 0,00 5.155.050,00 0,43 

 
Активност 0002 Промоција туристичке понуде 

 

473 200/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 580.000,00 0,00 0,00 580.000,00 0,05 

473 201/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 406.800,00 0,00 0,00 406.800,00 0,03 

473 202/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

Укупно за активност 0002 Промоција туристичке понуде 1.016.800,00 0,00 0,00 1.016.800,00 0,09 

 
   Извори финансирања за функцију 473: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 6.171.850,00     

Укупно за функц. 

клас. 

473 Туризам 6.171.850,00 0,00 0,00 6.171.850,00 0,52 

 
   Извори финансирања за главу 4.02: 
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

  01 Општи приходи и примања буџета 6.171.850,00     

Укупно за главу 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 6.171.850,00 0,00 0,00 6.171.850,00 0,52 

 
Глава 4.03 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

 

Функц. 

клас. 
820 Услуге културе 

 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 
Активност 0001 Функционисање локалних установа културе 

 

820 203/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
10.845.189,00 0,00 0,00 10.845.189,00 0,91 

820 204/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
1.807.151,00 0,00 0,00 1.807.151,00 0,15 

820 205/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

820 206/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
257.250,00 0,00 90.000,00 347.250,00 0,03 

820 207/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 0,04 

820 208/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 
990.000,00 0,00 0,00 990.000,00 0,08 

820 209/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2.460.000,00 0,00 0,00 2.460.000,00 0,21 

820 210/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

820 211/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.321.761,00 0,00 600.000,00 4.921.761,00 0,41 

820 212/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.340.000,00 0,00 0,00 3.340.000,00 0,28 

820 213/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
1.013.000,00 0,00 0,00 1.013.000,00 0,08 

820 214/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 748.099,00 0,00 0,00 748.099,00 0,06 

820 215/0 444000 
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

820 216/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, 

КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 
25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

820 217/0 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 

ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

820 218/0 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА 

ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 
130.000,00 0,00 1.300.000,00 1.430.000,00 0,12 
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 
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01 
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сопствених 
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Укупно Структура 

( % ) 

НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

820 219/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 215.000,00 0,00 180.000,00 395.000,00 0,03 

820 220/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 600.000,00 0,00 164.255,00 764.255,00 0,06 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалних 

установа културе 

27.683.450,00 0,00 2.334.255,00 30.017.705,00 2,51 

 
Пројекат 0021 Манифестација Дани Лајковца 

 

820 221/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

820 222/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

820 223/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

820 224/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за пројекат 0021 Манифестација Дани Лајковца 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
   Извори финансирања за функцију 820: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 27.683.450,00     

  03 Социјалне доприносе   90.000,00   

  09 Примања од продаје 

нефинансијске имовине 

  4.255,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  2.240.000,00   

Укупно за функц. 

клас. 

820 Услуге културе 27.683.450,00 0,00 2.334.255,00 30.017.705,00 2,51 

 
   Извори финансирања за главу 4.03: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 27.683.450,00     

  03 Социјалне доприносе   90.000,00   

  09 Примања од продаје 

нефинансијске имовине 

  4.255,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  2.240.000,00   

Укупно за главу 4.03 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 27.683.450,00 0,00 2.334.255,00 30.017.705,00 2,51 

 
Глава 4.04 УСТАНОВА ЗА СПОРТ 

 

Функц. 412 Општи послови по питању рада 
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функц. 
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( % ) 

клас. 

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
 

 
Пројекат 0004 Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

412 224/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 2.105.025,05 2.105.025,05 0,18 

412 224/2 426000 МАТЕРИЈАЛ 0,00 0,00 117.000,00 117.000,00 0,01 

Укупно за пројекат 0004 Спровођење јавног рада 

ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

0,00 0,00 2.222.025,05 2.222.025,05 0,19 

 
Пројекат 0005 Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ 

 

412 224/3 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 2.105.025,05 2.105.025,05 0,18 

412 224/4 426000 МАТЕРИЈАЛ 0,00 0,00 117.000,00 117.000,00 0,01 

Укупно за пројекат 0005 Спровођење јавног рада 

ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ 

ХАЛЕ 

0,00 0,00 2.222.025,05 2.222.025,05 0,19 

 
   Извори финансирања за функцију 412: 

 

     

  07 Трансфере од других нивоа 

власти 

  4.444.050,10   

Укупно за функц. 

клас. 

412 Општи послови по питању рада 0,00 0,00 4.444.050,10 4.444.050,10 0,37 

 
Функц. 

клас. 
810 Услуге рекреације и спорта 

 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
 

 
Активност 0004 Функционисање локалних спортских установа 

 

810 225/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
5.710.895,95 0,00 0,00 5.710.895,95 0,48 

810 226/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
950.864,05 0,00 0,00 950.864,05 0,08 

810 227/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,01 

810 228/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 
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810 229/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,03 

810 230/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 
140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,01 

810 231/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 8.820.000,00 0,00 0,00 8.820.000,00 0,74 

810 232/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

810 233/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5.470.000,00 0,00 560.000,00 6.030.000,00 0,50 

810 234/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 264.062,00 0,00 0,00 264.062,00 0,02 

810 235/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,13 

810 236/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.360.428,00 0,00 0,00 1.360.428,00 0,11 

810 237/0 444000 
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

810 238/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, 

КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

810 239/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

810 240/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

810 241/0 523000 
ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 

ПРОДАЈУ 
7.000,00 0,00 6.000,00 13.000,00 0,00 

Укупно за активност 0004 Функционисање локалних 

спортских установа 

25.243.250,00 0,00 566.000,00 25.809.250,00 2,16 

 
   Извори финансирања за функцију 810: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 25.243.250,00     

  09 Примања од продаје 

нефинансијске имовине 

  6.000,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  560.000,00   

Укупно за функц. 

клас. 

810 Услуге рекреације и спорта 25.243.250,00 0,00 566.000,00 25.809.250,00 2,16 

 
   Извори финансирања за главу 4.04: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 25.243.250,00     

  07 Трансфере од других нивоа 

власти 

  4.444.050,10   
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

  09 Примања од продаје 

нефинансијске имовине 

  6.000,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  560.000,00   

Укупно за главу 4.04 УСТАНОВА ЗА СПОРТ 25.243.250,00 0,00 5.010.050,10 30.253.300,10 2,53 

 
Глава 4.05 ПУ ЛЕПТИРИЋ 

 

Функц. 

клас. 
911 Предшколско образовање 

 

Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
 

 
Активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 

 

911 242/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
51.346.227,00 0,00 0,00 51.346.227,00 4,29 

911 243/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
8.546.958,00 0,00 0,00 8.546.958,00 0,71 

911 244/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 60.000,00 0,00 325.000,00 385.000,00 0,03 

911 245/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
1.505.000,00 0,00 2.575.000,00 4.080.000,00 0,34 

911 246/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,19 

911 247/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 
700.000,00 0,00 100.000,00 800.000,00 0,07 

911 248/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 6.319.468,00 0,00 1.090.000,00 7.409.468,00 0,62 

911 249/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 990.000,00 0,00 510.000,00 1.500.000,00 0,13 

911 250/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 6.902.000,00 0,00 1.753.000,00 8.655.000,00 0,72 

911 251/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.190.000,00 0,00 330.000,00 1.520.000,00 0,13 

911 252/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
2.117.347,00 0,00 1.020.000,00 3.137.347,00 0,26 

911 253/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 7.708.000,00 0,00 6.704.840,20 14.412.840,20 1,21 

911 254/0 444000 
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

911 255/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, 

КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 
60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 

911 256/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0,00 7.869.152,99 7.869.152,99 0,66 



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

 

Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

Укупно за активност 0001 Функционисање и остваривање 

предшколског васпитања и 

образовања 

89.765.000,00 0,00 22.276.993,19 112.041.993,19 9,37 

 
Пројекат 0025 Уградња система за аутоматску детекцију и дојаву пожара 

 

911 257/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0,00 697.264,80 697.264,80 0,06 

Укупно за пројекат 0025 Уградња система за аутоматску 

детекцију и дојаву пожара 

0,00 0,00 697.264,80 697.264,80 0,06 

 
   Извори финансирања за функцију 911: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 89.765.000,00     

  03 Социјалне доприносе   800.000,00   

  07 Трансфере од других нивоа 

власти 

  4.800.000,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  16.624.257,99   

  16 Родитељски динар за ваннаставне 

активности 

  750.000,00   

Укупно за функц. 

клас. 

911 Предшколско образовање 89.765.000,00 0,00 22.974.257,99 112.739.257,99 9,43 

 
   Извори финансирања за главу 4.05: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 89.765.000,00     

  03 Социјалне доприносе   800.000,00   

  07 Трансфере од других нивоа 

власти 

  4.800.000,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  16.624.257,99   

  16 Родитељски динар за ваннаставне 

активности 

  750.000,00   

Укупно за главу 4.05 ПУ ЛЕПТИРИЋ 89.765.000,00 0,00 22.974.257,99 112.739.257,99 9,43 

 
   Извори финансирања за раздео 4: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 707.300.922,00     

  03 Социјалне доприносе   1.302.352,59   
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 
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01 
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Укупно Структура 

( % ) 

  06 Донације од међународних 

организација 

  8.203.438,00   

  07 Трансфере од других нивоа 

власти 

  72.458.920,78   

  08 Добровољне трансфере од 

физичких и правних лица 

  77.161.527,86   

  09 Примања од продаје 

нефинансијске имовине 

  4.966.706,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  276.675.650,70   

  14 Неутрошена средства од 

приватизације из ранијих година 

  181.106,30   

  15 Неутрошена средства донација из 

ранијих година 

  13.880.668,80   

  16 Родитељски динар за ваннаставне 

активности 

  750.000,00   

Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 707.300.922,00 0,00 455.580.371,03 1.162.881.293,03 97,27 

 
   Извори финансирања за БК 0: 

 

     

  01 Општи приходи и примања буџета 739.996.990,00     

  03 Социјалне доприносе   1.302.352,59   

  06 Донације од међународних 

организација 

  8.203.438,00   

  07 Трансфере од других нивоа 

власти 

  72.458.920,78   

  08 Добровољне трансфере од 

физичких и правних лица 

  77.161.527,86   

  09 Примања од продаје 

нефинансијске имовине 

  4.966.706,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 

  276.675.650,70   

  14 Неутрошена средства од 

приватизације из ранијих година 

  181.106,30   

  15 Неутрошена средства донација из 

ранијих година 

  13.880.668,80   
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

  16 Родитељски динар за ваннаставне 

активности 

  750.000,00   

Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ 739.996.990,00 0,00 455.580.371,03 1.195.577.361,03 100,00 

 

 
 

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 19. 
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине. 

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине. 

 
Члан 20. 

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и 

издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему. 

Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа. 
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Члан 21. 
Овлашћује се председник општине да у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети 

захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, 

уколико је резултат реализације јавних инвестиција. 

 
Члан 22. 

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), 

односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање 
који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.  

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно 

руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је и начелник Општинске 
управе. 

 

Члан 23. 

Одељење за буџет и финансије обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње 
информише председника Општине, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно 

деветомесечног периода. 

У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, председник Општине доставља извештаје 
Скупштини општине. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих 

одступања.                 
 

Члан 24. 

Број запослених радника, према Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору ("Службени гласник РС", број 68/2015 и 95/2018), Одлуци о максималном броју запослених на 
неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине 

Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину  ("Службени гласник РС", број 61/2017 ... 30/2019) 

и Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време корисника јавних средстава општине 
Лајковац за 2017. годину („Службени гласник општине Лајковац“ бр. 7/2017 и 6/2018), који се финансира из 

буџета општине Лајковац на економској класификацији 411 и 412 приказан је у следећој табели:  

 

 

Корисници плата 

 

Тип службеника 

До септембра 2020 Од септембра 2020  

одређено 

време 

неодређено 

време 

одређено 

време 

неодређено 

време 

 

Скупштина општине Изабрани 0 

 

0   

  Постављени 1 

 

1   

  Именовани 1 

 

1   

Председник општине Изабрани 2 

 

2   

  Постављени 

  

1   

Општинско веће Изабрани 5 

 

2   

  Постављени 

  

   

Општинска управа Постављени 

 

1  1  

  Запослени 6 71 3 72  

ПУ ''Лептирић''Лајковац Изабрани 

 

1  1  

  Запослени 1 69 1 69  

Културни центар Хаџи Рувим 

Лајковац Именовани 

 

1 0 1 

 

  Запослени 

 

5  4  

Градска библиотека Лајковац Именовани 

 

1 0 1  

  Запослени 1 7  7  

Туристичка организација Именовани 

 

1  1  
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општине Лајковац 

  Запослени 1 1 1 1  

Установа за омладину и спорт 

Лајковац Именовани 

 

1  1 

 

  Запослени 1 9 0 8 
 

Укупан број корисника 

Именовани, изабрани и 

постављени 9 6 7 6 

 

  Запослени 10 162 5 161  

       

 

 

У овој Одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.          
Маса средстава за исплату плата планирана је на бази исплаћених плата у септембру 2019. године, за 

постојећи број запослених утврђен Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време 

корисника јавних средстава Општине Лајковац за 2017. годину увећана за 9% за предшколску установу, 10% 
за установе културе и 8% за остале кориснике средстава буџета Општине у складу са чланом 27е став 52. 

тачка 4) и 5) Закона о буџетском систему и чланом 43. Закона о буџету за 2020. годину. Маса средстава за 

зараде 13 новозапослених у предшколској установи, по основу добијања сагласности Министарства 

финансија РС, увећана је  почев од септембра 2020. године 
Укупан број запослених код корисника јавних средстава у систему општине Лајковац у складу са Законом и 

Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време корисника јавних средстава општине 

Лајковац за 2017. годину је 225 од чега се за 168 запослених на неодређено време и 10 запослених на 
одређено време и 9 функционера средства за исплату зарада обезбеђују из буџета, до септембра 

2020.године, а за 167 запослених  на неодређено време и 5 запослених на одређено време и 7 функционера, 

од септембра 2020. године 
Број запослених код корисника јавних средстава у систему општине Лајковац чије се зараде не финансирају 

из буџета приказан је у следећој табели: 

 

Корисници плата Тип службеника 

До септембра 2020 Од септембра 2020 

одређено 
време 

неодређен
о време 

одређено 
време 

неодређено 
време 

ЈП Градска Чистоћа Именовани   1    1  

 
Запослени 1 56 1 57 

Укупан број корисника 
Именовани    1    1 

Запослени 1 56 1 57 

 
Члан 25. 

Председник општине на предлог Одељења за буџет и финансије може донети Одлуку о промени износа 

апропријација и преносу апропријације у текућу буџетску резерву као и Одлуку о преусмеравању средстава 
унутар програма у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему. 

 

Члан 26. 

У случају да се буџету општине Лајковац од стране другог нивоа власти определе актом наменска 
трансферна средства укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних 

непогода, као и у случају уговарања донације чији износи нису могли бити познати у поступку доношења 

ове одлуке, председник општине на основу тог акта и предлога Одељења за буџет и финансије, према члану 
5. Закона о буџетском систему повећава обим буџета и отварају одговарајуће апропријације за извршавање 

расхода по том основу.  
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Корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у 
поступку доношења буџета подноси захтев председнику општине за отварање односно повећање 

одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 

01. Председник општине на основу захтева корисника и предлога Одељења за буџет и финансије, према 

члану 5. Закона о буџетском систему повећава обим буџета и отвара одговарајуће апропријације за 
извршавање расхода по том основу. 

 

Члан 27. 
Председник општине на предлог Одељења за буџет и финансије доноси Решење о употреби текуће буџетске 

резерве. 

Председник општине пре доношења Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве може прибавити 
Мишљење Општинског већа о оправданости употребе средстава текуће буџетске резерве. 

 

Члан 28. 

Општинско веће, на предлог Одељења за буџет и финансије, доноси Решење о употреби средстава сталне 
буџетске резерве за намене утврђене у члану 70. Закона о буџетском систему. 

 

Члан 29. 
Распоред и коришћење средстава врши се по посебним актима и то за: 

 1) -износ од 250.000,00 динара по Програму 1 Становање, урбанизам и просторно планирање, ПА 1101-

0004 Стамбена подршка, функција 610 - Стамбени развој – за стамбено збрињавање као вид стамбене 
подршке по Програму стамбене подршке на територији општине Лајковац. Одлуку о предузимању мера у 

хитним случајевима доноси Општинско веће на предлог стамбене комисије.  

   - БРИСАНО 

 2) износ од 1.500.000,00 динара по Програму 3 Локални економски развој, ПА 1501-0001 Унапређење 
привредног и инвестиционог амбијента, функционална класификација 411 - Општи економски и 

комерцијални послови – по уговору са Агенцијом за регионални развој општина Колубарског округа који 

потписује председник општине у складу са Одлуком о оснивању Агенције. 
3) износ од 12.900.000,00 динара по Програму 3 Локални економски развој, ПА 1501-0002 Мере активне 

политике запошљавања, функција 412 - Општи послови по питању рада – буџетска средства за 

финансирање ЛАПЗ-а. Конкурс спроводи НСЗ по Споразуму са Општином Лајковац, а међусобни односи се 

регулишу уговорима које потписује председник општине. 
4) износ од 6.500.000,00 динара по Програму 10 Средње образовање и васпитање, Пројекат 2003-0020 

Превоз деце у средњу школу, функционална класификација 920 - Средње образовање – по решењима 

Одељења за општу управу и друштвене делатности Општинске управе, а на основу Одлуке о бесплатном 
превозу ученика средње школе. 

5) по Програму 10 Средње образовање и васпитање, Пројекат 2003-0026 Стипендије, функционална 

класификација 950 - Образовање које није дефинисано нивоом  
- износ од 870,000.00 динара– на основу Одлуке о ученичким стипендијама конкурс спроводи надлежно 

одељење Општинске управе за послове образовања. Начелник Општинске управе доноси Одлуку о додели 

стипендија и потписује уговоре којима се регулишу међусобни односи. 

- износ од 9.910.000,00 динара– на основу Одлуке о студентским стипендијама конкурс спроводи надлежно 
одељење Општинске управе за послове образовања. Начелник Општинске управе доноси Одлуку о додели 

стипендија и потписује уговоре којима се регулишу међусобни односи.  

6) буџетска средства намењена подршци пројектима удружења (невладине организације и друга удружења) 
по Уредби о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма 

од јавног интереса која реализују удружења: 

- износ од  500.000,00 динара - Програм 11 Социјална и дечја заштита, ПА 0901-0003 Дневне услуге у 
заједници, функција 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту. 
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Конкурс спроводи Општинска управа, а међусобни односи регулишу се уговорима које потписује начелник 
Општинске управе 

7) износ од 1.222.000,00 динара, Програм 11 Социјална и дечја заштита, ПА 0901-0005  Подршка 

реализацији програма Црвеног крста, функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту 

– на основу  Програма Црвеног крста на који сагласност даје Општинско веће. Међусобни односи се 
регулишу уговором који потписује председник општине. 

8) по Програму 11 Социјална и дечја заштита, ПА 0901-0006 Подршка деци и породици са децом, 

функционална класификација 040 - Породица и деца  
- износ од 13.000.000,00 динара– једнократна помоћ по решењима која доноси Одељење за општу управу и 

друштвене делатности на основу Одлуке о додатним облицима заштите породиља и решењима председника 

општине о висини помоћи. 
- износ од 2.500.000,00 динара– накнаде по решењима која доноси Одељење за општу управу и друштвене 

делатности на основу Одлуке о регресирању трошкова боравка деце у Предшколској установи "Лептирић" у 

Лајковцу коју доноси Скупштина општине. 

- износ од 1.000.000,00 динара– по решењима Центра за социјални рад на основу Одлуке о правима и 
услугама социјалне заштите општине Лајковац, поступак уговарања услуге спроводи Општинска управа. 

9) износ од 4.000.000,00 динара по Програму 11 Социјална и дечја заштита, ПА 0901-0007 Подршка рађању 

и родитељству, функција 040 - Породица и деца – по решењима Одељења за општу управу и друштвене 
делатности а на основу Програма о финансирању трошкова вантелесне оплодње који доноси Скупштина 

општине Лајковац. 

10) износ од 10.000.000,00 динара по Програму 11 Социјална и дечја заштита, Пројекат 0901-0022 
Једнократна помоћ пензионерима, функција 020 – Старост – по решењима Центра за социјални рад на 

основу Одлуке о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац и Одлуке о висини једнократне 

помоћи коју доноси председник општине. 

11) износ од 576.000,00 динара по Програму 11 Социјална и дечја заштита, Пројекат 0901-0045  Једнократна 
помоћ корисницима борачко инвалидске заштите, функционална класификација 010 - Болест и инвалидност 

– по решењима Центра за социјални рад на основу Одлуке о правима и услугама социјалне заштите 

општине Лајковац и Одлуке о висини једнократне помоћи коју доноси председник општине. 
12) износ од 12.200.000,00 динара по Програму 12 Здравствена заштита, Пројекат 1801-0021 Унапређење 

квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац, функција 760 - Здравство некласификовано 

на другом месту – на основу Програма унапређења квалитета здравствене заштите становништва општине 

Лајковац који доноси Скупштина општине. Међусобни односи са Домом здравља се регулишу уговором 
који потписује председник општине. 

13) износ од 400.000,00 динара - Програм 13 Развој културе и информисања, ПА 1201-0002 Јачање културне 

продукције и уметничког стваралаштва, фунција 820 - Услуге културе – буџетска средства намењена 
пројектима субјеката у култури по јавном позиву на основу Уредбе о критеријумима, мерилима и начину 

избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне 

покрајине односно јединица локалне самоуправе. Конкурс спроводи Општинска управа, а међусобни односи 
регулишу се уговорима које потписује начелник Општинске управе; и  

- износ од 100.000,00 динара - Програм 13 Развој културе и информисања, ПА 1201-0002 Јачање културне 

продукције и уметничког стваралаштва, функција 820 - Услуге културе – буџетска средства намењена 

пројектима субјеката у култури начелник Општинске управе може доделити за финансирање пројеката и без 
јавног конкурса у складу са чл. 76. став 11. и 13. Закона о култури.  

14) по јавном позиву који расписује Општинско веће  на основу Правилника о условима, начину и 

критеријумима за избор пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката који се 
финансирају/суфинансирају из буџета општине Лајковац: 

- 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. 
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Решење о расподели средстава доноси Општинско веће, а међусобни односи регулишу се уговорима које 
потписује председник општине. 

15) Програм 13 Развој културе и информисања, ПА 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса 

у области јавног информисања, функција 830 - Услуге емитовања и штампања 

- износ од 6.370.000,00 динара – по јавном позиву који спроводи Општинска управа на основу Правилника 
о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Конкурс 

спроводи надлежно одељење Општинске управе за послове информисања, а међусобни односи регулишу се 

уговорима које потписује начелник Општинске управе. 
- износ од 350.000,00 динара – за појединачна давања без спроведеног јавног конкурса према члану 30-40. 

Правилника, начелник Општинске управе може доделити средства за финансирање пројеката и без јавног 

конкурса.   
Међусобни односи регулишу се уговорима које потписује начелник Општинске управе. 

16) износ од 24.000.000,00 динара по Програму 14 Развој спорта и омладине, ПА 1301-0001 Подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810 - Услуге рекреације и спорта – 

по Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области 
спорта  на територији општине Лајковац од чега: 

- 23.000.000,00 динара - за финансирање годишњих програма спортских организација на предлог Спортског 

савеза општине Лајковац, 
- 300.000,00 динара - за реализацију посебних програма по јавном позиву, 

- 700.000,00 динара - за изузетно одобрење програма у току године од стране Општинског већа. 

Програме усваја Општинско веће, а међусобни односи регулишу се уговорима које потписује председник 
општине. 

17) износ од 550.000,00 динара по Програму 14 Развој спорта и омладине, ПА 1301-0005 Спровођење 

омладинске политике, функција 860 - Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту –

по Локалном акционом плану за младе - ЛАПЗМ који доноси Скупштина општине.  
 

Члан 30. 

У року од 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету, Одељење за буџет и финансије, врши 
расподелу средстава директним и индиректним корисницима у оквиру својих одобрених апропријација и о 

томе обавештава сваког корисника. 

Корисници буџетских средстава, у року од 45 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету дужни су да 

средства утврђена Одлуком распореде по наменама у свом годишњем финансијском плану и да донесу 
финасијске планове усклађене са одобреним апропријацијама на које сагласност даје Председник општине. 

Кориснику буџетских средстава, који не поступи у складу са одредбама ст. 1 и 2 овог члана, неће се 

дозволити коришћење апропријација. 
 

Члан 31. 

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа утврђене апропријације која му 
је одобрена за ту намену у тој буџетској години. 

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са 

Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета. 

Приликом преузимања обавеза, директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да се 
придржавају смерница о роковима и условима плаћања, које одређује министар, односно локални орган 

управе надлежан за финансије. 

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог правног акта, 
уколико законом није друкчије прописано. 

             За капиталне пројекте који се, као заједнички пројекат, спроводе од стране два или више корисника 

буџетских средстава, јавних предузећа, односно других корисника јавних средстава, споразумом се уређују 
међусобни односи, односно права и обавезе у вези са реализацијом капиталног пројекта. 
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Члан 32. 

Изузетно, корисници могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева 

плаћање у више година, на основу предлога Одељења за буџет и финасије, уз сагласност Општинског већа, 

а највише до износа планираних капиталних издатака из члана 4. ове Одлуке. 
Корисници могу преузети обавезе по уговору само за капиталне пројекте у складу са предвиђеним 

средствима из прегледа планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две 

буџетске године у општем делу буџета за текућу годину, укључујући и потребна средства до завршетка 
капиталних пројеката, односно након три године. 

Корисници су обавезни да, пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за 

капиталне пројектеиз става 1. и 2. овог члана прибаве сагласност Општинског већа. 
Корисници буџетских средстава, који су, у складу са законом који уређује буџетски систем, преузели 

обавезе по уговорима који се односе на капиталне издатке и захтевају плаћање у више година, могу на 

основу предлога Одељења за буџет и финансије, уз сагласност Општинског већа, да измене елементе 

уговора који се односе на динамику плаћања уговорних обавеза.                 
 

Члан  33. 

Корисници могу преузети обавезе по уговорима за текуће расходе који, због природе расхода, захтевају 
плаћање у више година, под условом да пре покретања поступка јавне набавке имају обезбеђен део 

средстава за обавезе које доспевају у тој буџетској години, као и да прибаве писану сагласност Општинског 

већа, да ће обавезе које ће доспевати и бити укључене у финансијски план за наредне две године, у складу 
са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности 

за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година. 

 

Члан  34. 
Корисници средстава буџета општине Лајковац пре најављивања нових обавеза на начин прописан 

чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему у поступку извршења буџета морају да пријаве преузете, а 

неизвршене обавезе из претходне буџетске године. 
Плаћање из буџета неће бити извршено уколико нису поштоване процедуре из претходног става овог члана. 

 

Члан 35. 

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или 
извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке. 

Јавном набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних 

добара, услуга или радова чија је укупна вредност на годишњем нивоу нижа од 5.000.000,00 динара.   
 

Члан 36. 

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и 
примања, који нису општи приход буџета (извор 01-Општи приходи и примања буџета), обавезе могу 

преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и 

примања мањи од одобрених апропријација.                              

 
Члан 37. 

Приходи и примања буџета општине уплаћују се преко уплатних рачуна јавних прихода. 

Расходи и издаци органа и установа - корисника средстава буџета општине Лајковац извршаваће се преко 
консолидованог рачуна трезора општине Лајковац. 

Трезор ће обављати контролу тих расхода у односу на утврђене апропријације и одобравати плаћање на 

терет буџетских средстава у складу са Упутством о раду трезора. 
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Директни и индиректни корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком 
само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета. 

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, 

средства се враћају у буџет Општине.  

 
Члан 38. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске 

основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији 
метод. 

 

Члан 39. 
Распоред остварених прихода врши се тромесечним плановима који доноси надлежни орган за финансије.  

Директни и индиректни корисник средстава буџета може вршити плаћања у границама прописаних квота за 

свако тромесечје.                             

 
Члан 40. 

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог 

захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. 
Уз захтев корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије). 

 

Члан 41. 
 Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима 

буџета. 

 Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: обавезе 

утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални трошкови неопходни за несметано 
функционисање корисника буџетских средстава. 

 Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за 

сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал. 
 Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова 

текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном 

законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

 Поштовање приоритета у извршавању расхода и издатака и спровођење других мера за побољшање 
финансијске дисциплине пратиће се на основу месечног извештавања о стању доцњи. 

 Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације 

утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета. 
 

Члан 42. 

Јавно предузеће „Градска чистоћа“ Лајковац чији је оснивач Општина Лајковац, дужно је да најкасније до 
30. новембра текуће буџетске године део од 50% добити, односно вишка прихода над расходима по 

завршном рачуну за 2019. годину, уплати у буџет општине Лајковац. 

Изузетно, уз сагласност Општинског већа, обавезу по основу уплате добити нема субјекат из ст. 1. овог 

члана ако донесе одлуку да из добити покрије губитак, односно повећа капитал, а расположива ликвидна 
средства употреби за финансирање инвестиција. 

 

Члан 43. 
У буџетској 2020. години, неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и 

других врста награда и бонуса, као и других примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о 

раду, предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима, за директне и 
индиректне кориснике буџетских средстава општине Лајковац, осим јубиларних награда за запослене.  
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У 2020. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава награде и бонуси 
који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике 

награда и бонуса (исплате у једнаким месечним износима за све запослене и сл). 

 

Члан 44. 
Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном 

сектору не могу се повећавати у 2020. години. 

Директни и индиректни корисници средстава буџета општине Лајковац могу формирати комисије и друга 
стална и привремена радна тела искључиво у складу са посебним законом, односно другим прописом, а 

чији задатак не може бити обављање текућих и послова из делокруга рада корисника буџетских средстава. 

 
 

Члан 45. 

Новчана средства буџета општине, директних и индиректих корисника средстава буџета, као и других 

корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине воде се и депонују на 
консолидованом рачуну трезора. 

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2020. години само у складу са 

чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, 
односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања. 

 

Члан 46. 
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у 

приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. 

Закона о јавном дугу. 

 
Члан 47. 

Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор извршење правоснажних 

судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових апропријација. 
Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога 

извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања 

преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање 

или отказати уговор, односно предложити измену прописа који је основ за настанак и плаћање обавеза. 
 

Члан 48. 

Корисници буџетских средстава пренеће на консолидовани рачун трезора до 31.децембра 2020. године, сва 
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2020. години, која су овим корисницима пренета у 

складу са Одлуком о буџету општине Лајковац за 2020. годину. 

 
Члан 49. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2020. години обрачунату исправку вредности 

нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе 

средстава за рад. 
 

Члан 50. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије, буџета локалне власти, осим 
организација за обавезно социјално осигурање, који користе пословни простор и покретне ствари којима 

управљају други корисници јавних средстава, намирују само трошкове по том основу.  
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Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник који 
управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни односно индиректни корисник из става 1. овог 

члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода. 

Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода, у складу са Законом о буџетском 

систему. 
Други корисници јавних средстава који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају 

директни или индиректни корисници буџета Републике Србије плаћају настале трошкове, трошкове текућег 

и инвестиционог одржавања, односно закупа у складу са критеријумима које прописује Општинско веће. 
 

 

V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 

 

Члан 51. 
Овлашћује се надлежни орган за финансије да може вршити усклађивање исказаних примања и издатака са 

прописаним класификацијама и друге техничке исправке, а у складу са захтевима надлежног Министарства 

с тим да примања и издаци остају у складу са утврђеним износима. 
Овлашћује се надлежни орган за финансије да може извршити усклађивање Одлуке о буџету општине 

Лајковац за 2020. годину са моделом исказивања резултата по Закону о буџету Републике Србије или другог 

важећег законског прописа, с тим да примања и издаци остају у складу са утврђеним износима. 
 

Члан 52. 

Ову Одлуку, са програмским информацијама из образложења, доставити Министарству финансија РС и 

објавити у ''Службеном гласнику општине Лајковац''. 
 

 

 
Члан 53. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01.01.2020. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-91/20-II од  30.09.2020. године 

 

              СЕКРЕТАР                                                          ПРЕДСЕДНИК       
СКУПШТИНЕ OПШТИНЕ                                                            СКУПШТИНЕ OПШТИНЕ 

          Горан Илић,с.р.                                               Ненад Џајевић,с.р. 

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

Скупштина општине Лајковац на седници одржаној 30.09.2020. године,  на основу члана 46. Закона о 

планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-

УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС,98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и 
члана 40. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број 2/19), донела је 

 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ПРОШИРЕЊЕ ПОВРШИНСКОГ КОПА „БРДАЊАК“ У НАСЕЉУ СТЕПАЊЕ, 

РАДИ НАСТАВКА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КРЕЧЊАКА И ДОЛОМИТА КАО ТЕХНИЧКО - ГРАЂЕВИНСКОГ 
КАМЕНА 
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А)   ОПШТИ ДЕО 
 

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

План детаљне регулације за проширење површинског копа „Брдањак“ у насељу Степање, ради наставка 

експлоатације кречњака и доломита као техничко - грађевинског камена (у даљем тексту План, ПДР) ради се 

на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за проширење површинског копа „Брдањак“ у насељу 
Степање, ради наставка експлоатације кречњака и доломита као техничко - грађевинског камена, коју је 

донела Скупштина општине Лајковац на седници одржаној 02.09.2019.године („Сл. гласник општине 

Лајковац“, бр. 7/19). 
У складу са чланом 11. Одлуке о изради плана приступа се изради Стратешке процене утицаја плана 

детаљне регулације за проширење површинског копа „Брдањак“ у насељу Степање, ради наставка 

експлоатације кречњака и доломита као техничко - грађевинског камена на животну средину (у даљем 
тексту СПУ).  Одлукa о изради Извештаја о СПУ саставни је део Одлуке о изради плана. 

Елаборат за рани јавни увид ПДР је био изложен на раном јавном увиду у периоду од 29.11.2019. године до 

06.12.2019. године. У току раног јавног увида достављена је једна примедбе од стране председника месне 

заједнице Степање. Став на примедбу је саставни део документације. 
Комисија за планове општине Лајковац је на седници одржаној 11.12.2019. године усвојила Извештај о 

раном јавном увиду у План (који је саставни део документације Плана). 

 
ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

 

Основни циљ израде плана је стварање планског основа за наставак експлоатације кречњака и доломита као 

техничко – грађевинског камена, а у складу са законима и просторним планом. 
На основу општих циљева дефинисаних Изменом и допуном просторног плана општине Лајковац  и 

постојећих потенцијала конципиран је општи циљ израде плана. 

Општи циљ јесте рационално коришћење минералне сировине на подручју плана уз одрживо коришћење 
простора са посебним акцентом на: 

планско усмеравање и контрола даљег развоја експлоатационог подручја; 

валоризацију и утврђивање укупних резерви ресурса;  
утврђивање граница истражног и експлоатационог поља на основу процене утицаја микролокацијског, 

зонског и просторног карактера;  

рекултивацију и ревитализацију деградираних површина по завршетку или сукцесивно са напредовањем 

експлоатације; 
заштиту здравља људи; 

дефинисање правила уређења и грађења; 

обезбеђивање адекватне комуналне инфраструктуре у складу са планираном наменом земљишта и 
планираним капацитетима. 

 

ОБУХВАТ ПЛАНА  
 

ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
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ПДР „Брдањак“ обухвата катастарске парцеле у КО Степање.  

Површина Плана износи 54,96 ha и обухвата претежно целе катастарске парцеле. Граница је формирана је 

на основу Елабората о резервама кречњака и доломита као техничког грађевинског камена у лежишту 

„Брдањак” село Словац код Лајковца. 
Граница Плана креће са севера од тромеђе к.п. бр. 607, 608 и 611/1, иде десним смером по ободу к.п. бр. 608, 

611/2, 618, 626, пресеца 630 и даље наставља ободима к.п.бр. 626, 629/2, 642, 641, 638, пресеца к.п.бр. 638 и 

639, па наставља по ободима к.п.бр. 682, 694, 690, 691, 692, 860, пресеца пут к.п.бр. 1613, ломи се и 
наставља по његовој регулацији у дужини од око 644 метра, ломи се ка северу и наставља по западном 

ободу к.п.бр.1613, па по јужном ободу к.п.бр. 571 у дужини од око 95 метара, пресеца је и наставља по 

ободима к.п.бр. 572, 574, 576, 596,  пресеца 593, 592, затим наставља ободом 590, 589, 463/1, 607 пресеца је 
и наставља ободом 608 до тромеђе к.п. бр. 607, 608 и 611/1  где је опис и започет. 

У случају не слагања графичког и текстуалног дела важи графички прилог број 1 „Катастарско топографски 

план са границом плана“. 

 
ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА 

 

Катастарске парцеле које су у обухвату границе плана су: 
Целе парцеле: 609, 610, 600, 627, 575, 577, 679, 572, 663, 664, 879, 669, 673/1, 691, 692, 859, 882, 866, 867, 

863, 601, 602, 603, 604, 605, 618, 574, 667, 672, 878, 660, 694, 638, 639, 680, 682, 868, 869, 870, 876, 877, 881, 

883, 690, 629/2, 576, 589, 590, 596, 597, 598, 599, 626, 659, 661, 662, 641, 864, 872, 873/1, 873/2, 874, 670, 671, 
880, 894, 871/2, 871/1, 673/2, 463/1, 608, 642, 861, 862, 865, 860, 684, 685 и 

Делови парцела: 593, 592, 638, 639, 571, 607,  630, 1611, 1613 и 857 све КО Степање. 

У случају не слагања графичког и текстуалног дела важи графички прилог број 1 „Катастарско топографски 

план са границом плана“. 
 

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 
Правни основ за израду и доношење Плана садржан је у одредбама: 

Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 

42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20); 

Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и  урбанистичког планирања 
(„Службени гласник РС“, бр. 32/19);  

Одлуке о изради плана детаљне регулације за проширење површинског копа „Брдањак“ у насељу Степање, 

ради наставка експлоатације кречњака и доломита као техничко - грађевинског камена, („Сл. гласник 
општине Лајковац“, бр. 7/19); 

Одлуке о изради Стратешке процене утицаја плана детаљне регулације за проширење површинског копа 

„Брдањак“ у насељу Степање, ради наставка експлоатације кречњака и доломита као техничко - 
грађевинског камена на животну средину која је саставни део Одлуке о изради плана. 

 

Плански основ за израду и доношење Плана је: 

Просторни план општине Лајковац – усаглашавање са одредбама Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник општине Лајковац“, број 15/18 и 8/19). 

 

 ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВИШЕГ РЕДА 
 

Плански основ за израду Плана садржан је у Просторном плану општине Лајковац – усаглашавање са 

одедбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник општине Лајковац“, број 15/18 и 8/19). У 
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документационом делу ПДР, у графичком делу Елабората за рани јавни увид, дати су изводи из графичких 
прилога Просторног плана. 

Извод из текстуалног дела Просторног плана: 

Основне смернице из ППО: 

Основни циљ јесте рационално коришћење свих минералних сировина на подручју општине Лајковац. 
Посебни циљеви одрживог коришћења минералних сировина јесу: 

планско усмеравање и контрола даљег развоја експлоатације минералних сировина на подручју плана; 

обезбеђење институционалних, организационих и нормативних претпоставки за ефикасно и одрживо 
решавање имовинско-правних проблема; 

валоризација расположивих ресурса, утврђивањем укупних резерви и граничних капацитета експлоатације 

минералних сировина;  
рекултивација и ревитализација деградираних површина експлоатационих поља по завршетку или 

сукцесивно са напредовањем експлоатације. 

 

Геолошки ресурси 
Минералне сировине спадају у групу необновљивих ресурса, то су исцрпљиви ресурси и због тога је 

потребно њихово рационално коришћење и штедња. Поред тога треба нагласити да експлоатација 

минералних сировина поред економске добити носи са собом и низ негативних елемената као што су: 
раубовање и деградација пољопривредног земљишта, уништавање флоре, фауне и материјалних добара, 

загађење човекове средине, губитак подземних вода и слично.  На подручју Општине Лајковац налазе се 

значајне резерве нискокалоричног угља-лигнита и неметаличних минералних сировина: карбонатне руде-
кречњак, кварцни песак, шљунак, керамичке и опекарске глине. Такође на подручју плана налазе се и 

значајне количине  обновљивих ресурса као што је вода за пиће.  

Ресурси  неметаличних минералних сировина на територији Општине Лајковац су значајне резерве 

карбонатних сировина, кварцног песка и шљунка, керамичке и опекарске глине.    
Коришћење и заштита геолошких ресурса спроводиће се:  

интензивирањем геолошких истраживања у перспективним подручјима;  

санирањем деградиране, загађене и девастиране површине и развој пројеката који минимално угрожавају 
животну средину, применом тзв. „зеленог инжењерства" и „технологије без или са минимумом отпадака". 

Експлоатација минералних сировина условљена је режимима санитарне заштите регионалних изворишта 

водоснабдевања. 

За одрживу експлоатацију геолошких ресурса значајна је примена следећих принципа: 
искоришћавање основних минералних сировина из лежишта, као и свих пратећих компоненти које се могу 

рентабилно екстраховати, уз посебан нагласак на бочне и подинске стене лежишта које се често могу 

користити као грађевинско-технички камен или у друге сврхе;  
минимизирања техногеног отпада и његове трансформације у техногену сировину која се користи у 

одговарајућем производном процесу; 

очување и унапређење квалитета и квантитета воде;  
елиминисање загађивача у непосредној и ужој зони санитарне заштите издани воде.  

 

Спровођење ППО: 

Обавезна је израда планова детаљне регулације, у зависности од потреба општинске управе и 
потенцијалних инвеститора, за: 

експлоатацију и прераду минералних сировина. 

ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА  
 

АНАЛИЗА ПОДРУЧЈА И ЛОКАЦИЈЕ 
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Подручје плана се налази у атару села Степање у општини Лајковац. Приступ локацији се остварује са 
приступне саобраћајнице која је веза са државним путем II А реда бр. 144. Овим државним путем ка северу 

је веза са општином УБ, а на југу са државним путем I Б реда бр. 27.  

Плански обухват се граничи са јужне стране са општинским путем ОП-11. 

Удаљеност подручја плана од општинског центра Лајковца је око 9 km, од Ваљева око 20 km, а од петље на 
аутопуту I А реда бр. 2 (Београд – Јужни Јадран) око 5 km. 

Подручје села Степање и суседних села, Непричаве и Словца богато је минералним сировинама, тако да се у 

непосредном окружењу лежишта Брдањак налази још четири експлоатациона поља. 
Северо – западно и југо – источно од обухвата плана пролазе далеководи снаге 220 и 110 kV. Део далековод, 

односно један стуб далековода 110 kV бр. 107/2 се налази у планском обухвату. А у непосредном суседству 

је планирана изградња далековода снаге 400 kV који се спроводи према Просторном плану подручја посебне 
намене инфраструктурног коридора далековода 2 x 400 kV Бајина Башта – Обреновац. 

Геоморфолошке карактеристике терена 

Морфолошке карактеристике - У морфолошком погледу на истражном подручју доминира врх брда Дрењак 

(312 m), које се налази надомак експлоатационог поља, док се само лежиште налази на брду „Брдањак" чија 
дужа оса има правац пружања СЗ-ЈИ. Јужне падине Брдањка су релативно благе са топографским нагибом 

око 15°, док је нагиб северних падина нешто израженији и износи око 25°. Други највећи врх је узвишење 

Виногради (247 m). Изглед рељефа је условљен литолошким и структурним склопом терена који је углавном 
утицао на обликовање истакнутих морфолошких облика и орјентацију хидрографске мреже.  

Хидролошке карактеристике - Хидрографска мрежа овог подручја није посебно развијена. На удаљености 

од око 1,5 km од југоисточног дела истражног простора протиче река Колубара која припада сливу реке 
Саве, која не пресушује ни у летњим месецима. У хидролошком погледу, уже подручје лежишта је безводно.  

Геолошка грађа лежишта - Сировина из лежишта „Брдањак“ на основу резултата лабораторијских 

испитивања припада кречњацима, доломитичним кречњацима, лапоровитим кречњацима и доломитима. У 

релативно сложеној геолошкој грађи лежишта превасходно учествују доњотријаски седименти.  
У литолошком погледу у његовој грађи учествују, кречњаци, доломитични кречњаци, лапоровити кречњаци 

и доломити, испресецани пукотинама са прослојцима лапораца, глина и шкриљаца. На основу резултата 

досадашњих истраживања добијених преко геолошког картирања, истражног бушења, раскопа и 
лабораторијских испитивања, утврђено је да у састав ових творевина, посматрајући генерално по вертикали 

од површине терена ка дубини, улазе следећи литолошки чланови: 

откривка: хумус и делувијани прокривач који је уклоњен на делу на коме се врши експлоатација кречњака и 

доломита, просечне дебљине 7,0 m; 
сировина: кречњаци, доломитични кречњаци, лапоровити кречњаци и доломити, просечне дебљине: 34,2 m; 

међуслојна јаловина: лапорци, глине и шкриљци, просечне дебљине 4,1 m. 

У зависности од присуства примеса у кречњацима се јављају партије лапоровитог и доломитског кречњака, 
а местимично су присутни и силификовани кречњаци. Боја кречњака варира од сиве до тамно сиве преко 

жуте жуто смеђе и црвене. Стена је испресецана мрежом пукотина и прслина са запунама секундарсног 

кристаластог калцита. Тесктура стене је масивна, а структура микрокристаласта. Стена је изграђена од 
калцита, фрагмената фосила, кристаластог калцита, доломита, везива и примеса.  

Доломитични кречњаци су светлосиве и сиве боје, местимично са нијансом црвене. Стена је изграђена од 

минерала калцита, доломита и примеса. Калцит се јавља као кристаласт ређе као микрокристаласт. Минерал 

доломит је заступљен и јавља се у виду неправилних зрна. Од примеса у стени јављају се лиске лискуна и 
неправилна зрна оксида гвожђа. Структура стене је микрокристаласта а текстура мсивна. 

Доломити су најчешће сиве боје, хомогени и компактни. Стена је изграђена од микрокристаластог доломита 

и фосилних остатака неједнакао заступљених у испитиваној стенској маси. Као и код кречњака, и код 
доломита са запажају мреже пукотина и прслина са запуном од секундарног кристаластог калцита и 

скрамама лимонитске материје. 

Лапорци се у лежишту јављају у виду прослојака и сочива. Ови седименти прстасто залазе у карбонатне 
стене, а границе су извучене према субјективној процени преовлађивању једних или других. лапорци су 
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жуте до црвене боје. Стена је изграђена од микрокристаластог калцита и фино диспергованих минерала 
глина. Структура стене је микрокристаласта и пелитска а текстура масивна. 

 

 

ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА И ВРСТА ИЗГРАДЊЕ 
 

    

Простор у обухвату плана је ван грађевинског подручја насеља и обухвата пољопривредно, шумско и остало 
(рудно) земљиште. У обухвату плана је и део путног земљишта, то је постојећи локални пут са кога се 

остварује приступ каменолому. 

Лежиште „Брдањак“ је детаљно истражено током 2008. године, за потребе „ЛДВ-КОП д.о.о.“, из Београда 
од стране „Геолошког института Србије“, из Београда. Урађен је Елаборат којим су оверене билансне 

резерве кречњака и доломита као техничко-грађевинског камена, Ц1 категорије, са стањем на дан 

30.06.2008. године у износу од 2.799.254 m3 односно 7.529.994 t (Министарство рударства и 

енергетике/потврда бр.: 310-02-00586/2008-06 од 28.10.2008. год.).  
Након добијања потврде о резервама, наставило се са израдом преостале пројектне документације што је 

исходовало да се добију преостала решења о одобрењу за експлоатацију (Министарство рударства и 

енергетике/решење бр: 310-02-01037/2008-06 од 25.12.2008. год) и решење о одобрењу за извођење 
рударских радова (Министарство рударства и енергетике/решење бр: 310-02-0646/2009-06 од 05.10.2009. 

год). 

Експлоатација кречњака и доломита започета је током 2010. године. 
Тренутно се врше ископавања у западном делу експлоатационог поља, на површини од 6,4 ha док је на око 6 

ha завршена експлоатација и простор се користи за одлагање јаловине, материјала и механизације.  

Геолошким картирањем површинског копа и истражних радова током три етапе истраживања (2008., 2017. и 

2018. године) утврђено је да је лежиште „Брдањак“ сложене геолошке грађе. Површина отвореног дела 
лежишта износи око 6,5 ha. Висински распон копа износи око 50 m, односно на источном делу висине су 

око 270 mnv док је најнижа етажа у централном делу копа тренутно на 220 mnv. На површини копа 

констатује се приуство тријаских творевина, односно кречњака и доломита са повременим пробојима 
глиновитих и лапоровитих партија, учесталих на источном ободу копа. Поред ситних пуктотина и прслина 

уочавају се две доминантне димензија око 100x100cm пукотина 1 (елементи пада 250/750) и пукотина 2 

(елементи пада 150/950). Више сличних пукотина уочено је током досадашње експлоатације.  

На територији планског обухвата нема грађевинских објеката. Граница плана се са северо – источне стране, 
делом, граничи са границом грађевинског подручја насеља Степање. Са југо-западне стране у контактном 

подручју обухвата плана се налази неколико домаћинстава.  

На истражном подручју нису регистровани археолошки локалитети, нити историјски споменици који се 
налазе под заштитом државе. 

 

Табела 1: површине постојећих намена за обухват плана и контактно подручје: 
 

 

 

    постојеће стање 

  намена површина (све површине су ван грађевинског подручја) 
ha % 

1. површине јавне намене 1,26 2,27 

  некатегорисани пут 1,26 2,27 

2. површине осталих намена 54,25 97,73 

2.1 експлоатационо поље "Брдањак" 12,70 22,88 
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  површински коп 6,90   

  радни простор екплоатационог поља 5,80   

2.2 пољопривредно земљиште 33,14 59,70 

  њиве 9,90 17,83 

  ливаде и пашњаци 22,04 39,70 

  воћњак 1,20 2,16 

2.3 шумско земљиште 8,41 15,15 

  укупно 55,51 100,00 

 

 

Б)    ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
 

 

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА  

 
 

Специфичан обухват Плана и интервенције у простору које обухватају експлоатацију и прераду камена, 

дефинисање фаза експлоатације, начине рекултивације, заштите простора, изградњу и постављање других 
објеката (саобраћајнице, платои и машине), одредили су начин коришћења земљишта. 

 

Намене планиране у оквиру границе плана: 

Путно земљиште – јавне саобраћајне површине 
Рудно земљиште – површине каменолома (експлоатационо поље) 

Шумско земљиште 

 
Табела 2. Биланси површина 

 

    

постојеће 

стање 

планирано 

стање 

  

намена површина (све површине су ван грађевинског 

подручја насеља) 
ha % ha % 

1. површине јавне намене 1,26 2,27 1,34 2,41 

  приступни пут     0,56 1,01 

  општински пут     0,64 1,15 

  некатегорисани пут 1,26 2,27 0,01 0,02 

 комунална стаза     0,11 0,20 

 извориште "Смрдан"     0,02 0,04 

2. површине осталих намена 54,25 97,73 54,17 97,59 

2.1 експлоатационо поље "Брдањак" 12,70 22,88 44,55 80,26 

  површински коп – билансиране резерве 6,90   31,05   

  радни простор екплоатационог поља 5,80   13,50   

2.2 пољопривредно земљиште 33,14 59,70     

  њиве 9,90 17,83     

  ливаде и пашњаци 22,04 39,70     
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  воћњак 1,20 2,16     

2.3 шумско земљиште 8,41 15,15 9,62 17,33 

  шуме и шумско земљиште     3,00   

  шуме у функцији заштите     6,62   

  укупно 55,51 100,00 55,51 100,00 

 
 

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 

 
Цео обухват плана се налази ван граница грађевинског подручја насеља Степање. 

У оквиру плана јавне саобраћајне површине, односно путно земљиште су грађевинско земљиште.  

 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

Планиране грађевинске парцеле за површине јавне намене планиране су за саобраћајне површине.  

Укупна површина јавних намена износи 1,34 ha. 
Границе парцела јавних намена су означене линијама које су дефинисане тачкама и приказане су на 

графичком прилогу бр. 3. „Регулационо нивелациони план, Р 1:1000“ и прилогу бр. 4.  ”План површина 

јавнe намене, Р 1:2500“. Координате тачака су дате у графичком прилогу бр. 3. „Регулационо нивелациони 
план, Р 1:1000“. 

Планиране површине јавних намена су пописане по грађевинским парцелама јавне намене (у даљем тексту 

ПЈН). Све наведене парцеле су у КО Степање. 

Саобраћајне површине: 
ПЈН 1: део к.п. бр. 1613, 860, 865, 863, 873/1, 873/2, 874, 882, 1385, 1386, 1470, 1467/1, 1476, 1484/1, 

површине 0.64ha; 

ПЈН 2: део к.п. бр.  1613, 883, 880, 571, 572, површине 0.27ha; 
ПЈН 3: део к.п. бр.  572, 574, 575, 576, 596, 593, 592, 590, 589, површине 0.29ha; 

ПЈН 4: део к.п. бр. 857, површине 0,01 ha. 

Комуналне површине: 

ПЈН 5: део к.п. бр.673/1, 691, 690, 685 и 684, површине 0,11 ha; 
ПЈН 6: део кп.бр. 673/1, површине 0,02 ha. 

 

КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ 
 

Простор у обухвату Плана детаљне регулације подељен је у складу са постојећим стањем и планираном 

концепцијом експлоатације камена и уређења простора након експлоатације, као и концепцијом 
саобраћајног решења. 

Подела простора на целине је извршена на следећи начин: 

Зона јавних путева, обухвата путно земљиште које пролази кроз подручје плана. Површина зоне 1. је 1,2 ha. 

Зона шума, обухвата површине око експлоатационог поља. Површина зоне 2. је 9,62 ha. Зона 2. је подељена 
на две подзоне: 

Подзона заштитне шуме – површина 6,62 ha, 

Подзона шуме – површина 3,0 ha. 
Зона каменолома обухвата планирано земљиште за експлоатацију камена са интерним саобраћајем и свим 

радним платоима. Површина зоне 3. је 44,64 ha. У оквиру зоне каменолома, одвојене су две подзоне: 

Подзона – радни простор – површина зоне 3.1. је 13,5 hа, 
Подзона – билансиране резерве – површина зоне 3.2. је 31,14 ha. 
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ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

 

ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ  И РЕГУЛАЦИЈЕ 

 
Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са решеним приступом јавној саобраћајној 

површини, која је изграђена или планом предвиђења за изградњу. Обзиром на специфичност намена које се 

планирају овим планом, осим путног земљишта које се дефинише као грађевинско земљиште, остале 
површине су ван грађевинског подручја.  

Планом је планирано 3 парцеле за парцеле јавне намене, (дефинисано у поглављу 1.2. Површине јавне 

намене) и то су саобраћајне површине – путно земљиште. На основу овог плана и геодетских елемената 
датих у плану може се извршити парцелација за парцеле јавне намене. Потребна је израда Пројекта 

геодетског обележавања. 

Не прописује се обавезна израда пројеката препарцелације и парцелације осталог земљишта, али се она на 

захтев власника парцела може извршити према основним наменама које су приказане на графичком прилогу 
бр. 5 „Основна намена површина и подела на зоне“. Парцелација се може извршити и према оријентационо 

датом начину коришћења површина приказаном на графичком прилогу бр. 6. „Начин коришћења 

земљишта“. 
Регулациона линија: јесте линија која раздваја површину одређене јавне намене од површина предвиђених 

за друге јавне и остале намене.  

Регулационе линије су дефинисане у графичком прилогу број 4. „План површина јавне намене са геодетско-
аналитичким елементима“ Р 1: 2 500.  

Грађевинска линија: јесте линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је дозвољено грађење 

основног габарита објекта. Овим планом се не прописује грађевинска линија. На површинама у оквиру 

плана није предвиђена изградња објеката. Све активности, површине и објекти су привременог карактера и 
одвијају се и постављају унутар Контуре експлоатационог поља – 2019.г. Након завршетка експлоатације 

сви објекти се уклањају а површине рекултивишу у шумско и пољопривредно земљиште. 

Нивелација: Планом је дефинисана нивелација јавних површина; висинске коте на раскрсницама улица су 
базни елементи за дефинисање нивелације осталих тачака које се добијају интерполовањем. Нивелација је 

генерална, при изради пројектне документације она се може прецизније и тачније дефинисати у складу са 

техничким захтевима и решењима.  Нивелација површина дата је у графичком прилогу број 3.  

„Регулационо нивелациони план“ Р 1:1 000.  
Примарна и секундарна мрежа инфраструктуре (водовод, енергетска мрежа, ТТ мрежа) поставља се у појасу 

регулације. 

Појаси регулације се утврђују за постављање инфраструктурне мреже и јавног зеленила у зонама парцела 
карактеристичне намене (јавног пута) као и ван тих зона (далеководи и сл.). 

 

 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

 

ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 

 
За потребе израде Плана детаљне регулације добијени су услови Завода за заштиту споменика културе 

Ваљева бр. 951/1 од  14.01.2020., који су коришћени приликом израде овог планског документа. 

На подручју плана нису евидентирана заштићена културна добара нити добра под претходном заштитом. 
Такође, на подручју плана не постоје евидентирани археолошки налази. 

Уколико се при извођењу земљаних радова наиђе на археолошке остатке, све радове обуставити и 

обавестити Завод за заштиту споменика културе Ваљева како би се предузеле неопходне мере за њихову 
заштиту. Инвеститор је у обавези да по члану 109. и 110. Закона о културним добрима („Службени гласник 
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РС“ бр.71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон) обезбеди финансијска средства за извођење археолошких 
радова. 

 

ЗАШТИТА ПРИРОДЕ 

 
На основу документације Завода за заштиту природе Србије, услова: 03 број 020-3442/2 од 24.12.2019.  и 

увидом у централни регистар заштићених природних добара, констатовано је да у обухвату Плана нема 

заштићених природних добара за које је спроведен или покренут поступак заштите и није у просторном 
обухвату еколошке мреже. 

Уколико се у току радова наиђе на геолошко – палеонтолошка документа или минералошко-петролошке 

објекте, за које се предпоставља да имају својства природног добра извођач радова је дужан да о томе 
обавести Министарство заштите животне средине  у року од 8 дана, као и да предузме све мере заштите од 

уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица. 

Остали услови Завода за заштиту природе су уграђени у План у поглавља која се односе на заштиту 

животне средине, управљања отпадом и правилима за инфраструктуру. 
 

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне средине и природе и 

прописа утврђених законском регулативом. У том смислу се, на основу анализираног стања животне 
средине у планском подручју и његовој околини и на основу процењених могућих негативних утицаја, 

дефинишу мере заштите.  

Одељење за привреду и имовинско правне послове, у складу са Законом о стратешој процени утицаја на 

животну средину ("Службени гласник РС" број 135/04 и 88/10) донео Мишљење о приступању изради 
страташке процене утицаја на животну средину предметног плана детаљне регулације, број 501-93/2019-14 

од 27.8.2019. г. Уз предметни ПДР је Урађен Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину 

који је извршио процену утицаја планских решења на животну средину Плана и описао мере за спречавање 
и ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну средину и дао смернице за 

израду процена утицаја и програм праћења индикатора стања животне средине, права и обавезе надлежних 

органа. 

Концепција заштите животне средине у обухвату Плана детаљне регулације заснива се на усклађивању 
потреба развоја и очувања, односно заштите његових ресурса и природних вредности на одржив начин, тако 

да се садашњим и наредним генерацијама омогући задовољење њихових потреба и побољшање квалитета 

живота.  
Инвеститор је у обавези да, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе или другог акта којим 

се одобрава изградња предметног садржаја, поднесе надлежном органу за заштиту животне средине захтев 

за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, у складу са одредбама 
Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09). 

Опште мере заштите животне средине су: 

експлоатација и сви пратећи садржаји морају се одвијати унутар површинског копа, односно у граници 

плана, 
техничка документација, на основу које се врши експлоатација, мора бити свеобухватна и у складу са свим 

законским и техничким прописима, 

начин и капацитет експлоатације морају бити у складу са билансом резерви и техничком документацијом, 
приликом експлоатације и транспорта користити опрему предвиђену техничком документацијом, 

не дозвољавају радови који ремете режим подземних вода. 

 
МОГУЋЕ ПРОМЕНЕ И УТИЦАЈИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
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Површински копови су специфични објекти и површине. Они се отварају тамо где су утврђене билансне 
резерве и не могу се изместити, просторно обликовати или организовати на простору где резерве нису 

истражене и билансиране. 

Локације површинских копова као рударских објеката унапред су одређене геолошким условима настанка 

лежишта минералних сировина па због тога они могу бити смештени на квалитетним земљиштима, близу 
насеља, у заштићеним природним добрима. Из тог разлога заштита животне средине на подручју копова је 

од изузетног значаја. И поред техничких и технолошких карактеристика, експлоатација минералних 

сировина може представљати извор загађења животне средине. Када је експлоатација кречњака у питању 
готово да нема разлике између утицаја на животну средину код отварања површинског копа и код редовне 

експлоатације.  

 
Утицај на  квалитет ваздуха 

У току производног процеса очекују се загађења ваздуха проузрокована дисперговањем ситних фракција 

прашине са сувих активних површина, издувним гасовима који настају радом машина и уређаја са дизел 

погоном, прашином у процесу откопавања, утовара и транспорта материјала, прашином у процесу 
дробљења.  

Сам интензитет загађења зависи од низа фактора: природних карактеристика стена, климатских и 

метеоролошких услова, технологије отварања и експлоатације лежишта, ефикасности поступка за 
спречавање емитовања прашине. Емисија честица прашине из различитих извора на површинском копу се 

може смањити применом технике квашења или обарањем прашине прскањем водом. При раду машина са 

унутрашњим сагоревањем емитују се полутанти, ипак њихова зона утицаја је мала и локалног карактера, 
тј.унутар радне околине. Процес минирања може представљати потенцијални извор угрожавања квалитета 

ваздуха  због утицаја ветра. 

 

Утицај на  квалитет вода 
На површинском копу до загађења вода може доћи од процедних вода на површинском копу, атмосферских 

вода и вода које површински отичу са путева и одлагалишта. 

 
Утицај на  квалитет земљишта 

На површинском копу доћи ће до деградирања захваћених површина, све док се не уради потпуна 

рекултивација. Трајно ће бити нарушен првобитни изглед пејзаж услед промене у вегетацији околног 

простора.  На овом копу практично не постоји опасност од загађивања земљишта нафтним дериватима јер је 
за процес рада предвиђена ограничена количина за погон рударских, утоварних, транспортних и помоћних 

машина у складу са законским прописима.   

 
Утицај на становништво 

Основи негативни утицај на здравље становништва могу имати минерална прашина и бука, тј. праћење и 

контрола загађења ваздуха и нивоа буке, односно неадекватна примена мера заштите, неадекватно 
одржавање опреме. Минерална прашина има штетно дејство на респираторни систем човека.  

У овом случају могу се издвојити три извора буке: бука од рада машина и опреме, бука транспортних возила 

и бука од експлозија при минирању. С обзиром на удаљеност домаћинстава, и да су поједине машине 

ангажоване само у одређеним временским интервалима бука створена од опреме ангажоване у току радног 
процеса неће имати изражен негативни утицај на здравље људи. Због ограниченог броја возила за транспорт 

материјала ни саобраћајна бука неће бити изражена. Минирање се ради повремено, траје кратко и уз 

придржавање прописаних мера заштите, не очекују се значајни утицаји.  
 

Утицај на флору, фауну и екосистеме 

Вегетација на подручју експлоатационог поља биће уништена. Доћи ће до губитка и пропадања станишта, 
што има за последицу промене у екосистему биљака, малих сисара, гмизаваца и птица. Након одлагања 
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откривке у откопани простор копа биће извршена потпуна рекултивација у циљу обнављања целокупног 
еколошког биланса подручја. Садиће се аутохтоне врсте, стварати шумска станишта.  

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВАЗДУХА 

Очување квалитета ваздуха на планском подручју и успостављање вишег стандарда квалитета ваздуха 
оствариће се применом следећих правила и мера заштите: 

одмах по добијању одобрења за извођење радова, по Главном рударском пројекту, и постизања 

пројектованог капацитета, обавеза је Носиоца пројекта да изврши контролно мерење квалитета ваздуха у 
зони утицаја Површинског копа, у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета 

ваздуха („Службени гл. РС“ бр. 11/10, 75/10 и 63/13); 

приликом експлоатације, утовара и транспорта сировине-блокова,  а за време сушног периода, потребно је 

организовати прскање водом у циљу спречавања прашине на градилишту. Потребно је при транспорту кроз 
насељена подручја користити цираде на камионима. 

обавеза је Носиоца пројекта да обезбеди аутоцистерну са инсталираним прскалицама, и да, у време када 

влажност ваздуха падне испод оптималих 6%, врши поливање (орошавање) радних етажа, етажних путева и 
приступног транспортног пута, са брзином кретања аутоцистерне не више од 15 km/h 

приступни путеви  се морају одржавати - поправљати, насипати и орошавати У сушним периодима године, 

орошавање вршити у току дана 2 – 4 пута у смени 
неопходно и обавезно сервисирање и технички преглед механизације која користи моторе са унутрашњим 

сагоревањем у циљу смањења прекомерног загађења ваздуха издувним гасовима 

подићи степен комуналне хигијене 

успоставити контролу квалитета ваздуха на самом површинском копу, као и у непосредној близини насеља. 
Мониторинг вршити у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 

(“Сл.гласник PC”, бр. 11/10 и 75/10); 

у случају континуиране појаве укупних суспендованих честица у ваздуху које прелазе максимално 
дозвољене концентрације (120 µg/m3 за дан) током шестодневног испитивања квалитета ваздуха у околини 

површинског копа у близини стамбених објеката, а које се примењеним мерама за сузбијање емисије не 

могу свести у оквире граничне вредностирадови се морају обуставити и спровести додатне мере за 

спровођење резултата у дозвољене границе; 
обавезна је доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета ваздуха 

редовно информисање јавности и надлежних институција, у складу са важећим Законом 

неопходна је стална едукација и подизање еколошке свести о значају квалитета ваздуха и животне средине 
 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВОДА 

Заштита вода спроводиће се применом правила и мера заштите, које се односе на: 
обезбедити снабдевање радника водом за пиће флашираном или у одговарајућим посудама под контролом 

надлежног завода за заштиту здравља; 

успоставити прикупљање и одвођење санитарно фекалних отпадних вода из објеката за смештај и боравак 

радника (санитарна кабина са сопственим сeптичким одлагањем) како не би дошло до угрожавања 
подземних вода и земљишта; 

отпадне воде празнити према Уговору склопљеним са Јавним комуналним предузећем; 

обезбедити контролисани прихват потенцијално зауљених атмосферских отпадних вода са интерних 
саобраћајница, манипулативних површина, са одговарајућим нагибом терена, као и њихов третман у 

таложнику/сепаратору уља и масти, којим се обезбеђује да квалитет пречишћених вода задовољава 

критеријуме прописане за упуштање у реципијент; 
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вршити редовну контролу сепаратора и послове пражњења поверити овлашћеном оператеру који поседује 
дозволу за обављање наведене делатности и управљање отпадним уљима;  

у случају да анализе воде у сепаратору и таложнику покажу присуство загађујућих материја у 

концентрацијама већим од дозвољених, обавезно спровести мере којима ће се загађујуће материје уклонити 

или довести у дозвољене концентрације. Обавезно проверити ефикасност филтера и начин одржавања 
система за уклањање механичких нечистоћа, уклонити све евидентиране недостатке и сервисне интервале 

прилагодити оптерећености сепаратора и таложника нечистоћама 

забрањено је сервисирање и гаражирање возила и радних машина у оквиру екплоатациног поља и његове 
ближе околине, осим на површинама које су за то посебно пројектоване у склопу експлоатационог поља; 

због могућности хаварије на резервоарима нафте и нафтних деривата обавезно је на површинском копу 

држати одређену количину сорбента (која зависи од запремине највећег резервоара који може бити 
хаварисан и техничких карактеристика сорбента: порозности, специфичне површине и сорпционог 

капацитета); 

отпадне опасне, штетне и/или запаљиве материје дозвољено је привремено складиштити у оквиру 

експлоатационог поља само на простору посебно намењеном за ту сврху, без могућности њиховог трајног 
складиштења, депоновања и трајног одлагања истрошеног материјала у оквиру експлоатационог поља, а са 

насталим отпадом поступати у складу са уговором са овлашћеним оператером за управљање отпадом о 

преузимању отпада, који ће вршити преузимање одговарајуће врсте опасног и неопасног отпада; 
неопходно је применити принцип “загађивач плућа” у процесу приватизације, власници на време морају да 

знају све економске последице на том плану (улагање у заштитне системе за пречишћавање) или плаћање 

надокнаде које морају да буду веће од ефективних трошкова пречишћавања отпадних вода. 
 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА 

Заштита земљишта спроводиће се применом правила и мера заштите: 

обавезно је спровести систематско/периодично праћење квалитета земљишта; 
током извођења радова гориво, машинска и друга уља из ангажоване механизације не смеју се упуштати у 

земљиште и водоток; 

обавезно је спровођење мера еколошке компензације у циљу ублажавања штетних последица на природу 
(мере санације, примарна рехабилитација, успостављање новог локалитета или комбинацију мера);  

израдити и поступати према Пројекту санације и ремедијације деградиране површине, на који је потребно 

исходовати сагласност надлежног министарства, сходно члану 16. Закона о заштити животне средине („Сл. 

гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-одлука УС); 
Спроведени процес рекултивације мора да задовољи следеће пејзажне услове: 

да се ново обликовани простор амбијентално уклапа у околину, избегавањем правилних геометријских 

облика, строгих линија и углова, као и садњом аутохтоног биљног материјала; 
да се већи део деградираних површина користи за подизање шумских засада, вишеслојном вегетацијом, а да 

преостале површине буду максимално затрављење;  

да се постојеће природне функције не ремете; 
да се омогући несметано гравитационо одвођење површинских вода и да се  хидрогеографска мрежа и 

сливне површине не ремете, или да се побољшају у смислу спречавања ерозионог дејства атмосферских 

вода; 

ради заштите од страдања људи и животиња, на адекватан начин, сукцесивно са откопавањем, вршити 
обезбеђење горњих и бочних ивица и прилаза површинском копу; 

у случају појаве инжењерскогеолошких процеса предузети одговарајуће мере, а након санације установити 

редовно праћење стања; 
паркирање свих средстава рада (теретних возила и радних машина) не сме се вршити ван пројектованог 

експлоатационог поља; 

забрањено је неконтролисано депоновање свих врста отпада; 
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обавезно је постављање контејнера за комунални и грађевински отпад (шут, земљу и други отпадни 
материјал); 

носилац пројекта/оператер је у обавези да изради извештај о стању земљишта, а за сваку трансакцију 

земљишта, на коме се дешава или се дешавала потенцијално загађујућа активност; 

обавезно је санирати све манипулативне и деградиране површине и уклонити вишкове грађевинског 
материјала, опреме и машина по завршетку радова; 

 

 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ФЛОРЕ И ФАУНЕ 

У току радова на експлоатацији трудити се да се задржи што више постојеће вегетацију, мере заштите 

биљног света осигурати кроз спровођење мера заштите земљишта и ваздуха, а након престанка радова на 
експлоатацији извршити агротехничку, техничку и биолошку рекултивацију; 

током извођења рударских радова (а и по њиховом завршетку) у околини експлоатационог поља 

површинског копа није дозвољено уништавање и/или оштећивање аутохтоних биљних и животињских 

врста; 
забрањена је неконтролисана сеча стабала и постављање привремених објеката у оквиру шумског комплекса 

у околини површинског копа;  

водити рачуна да се у што већој мери сачувају сва станишта флоре и фауне у околини каменолома  
неопходно је надокнадити све биљне и животињске врсте које су у поступку експлоатације страдале  

на подручју површинског копа и у његовој околини забрањено је уношење алохтоних врста флоре и фауне.  

 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ 

Заштита од буке у животној средини засниваће се на спровођењу следећих правила и мера заштите: 

поштовањем граничних вредности о дозвољеним вредностима нивоа буке у животној средини у складу са 

прописима;  
подизањем појасева заштитног зеленила и техничких баријера на најугроженијим локацијама. 

Законски нормативи у вези заштите становништва од штетног дејства буке доносе се у облику максимално 

дозвољеног нивоа меродавног параметра или параметара који представљају полазну обавезу испуњења 
услова везаних за проблематику буке.  

Највиши нивои буке утврђени су Правилником о методологији за одређивање акустичних зона („Сл.гласник 

РС“ бр.72/10). Граничне вредности индикатора буке су прописани Уредбом о индикаторима буке, граничним 

вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној 
средини („Сл. гласник РС“, бр.75/2010). Граничне вредности се односе на укупну буку која потиче од свих 

извора буке на посматраној локацији. 

приликом извођења радова користити механизацију и уређаје који својим радом неће довести до 
прекорачења дозвољеног нивоа буке у складу са наменом простора; 

редовно одржавати опрему која емитује повећану буку: бушилице, секачице, багере, утовариваче, камионе... 

у зони утицаја приступног пута обавезно ограничити брзину кретања камиона; 
неопходно је обезбедити опрему за заштиту слуха  оператера- руковаоца машинама од штетних последица 

прекомерне буке; 

у процесу експлоатације не сме се производити бука чија ће вредност бити изнад дозвољених граничних 

вредности прописаних за дато подручје, а које се односи на ширу околину површинског копа, односно ван 
радне зоне; 

успоставити мониторинг буке у складу са Законом о заштити од буке у животној средини (“Сл.гпасник PC”, 

бр.36/09 и 88/10), Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (“Сл.гпасник PC”, бр. 75/10), 

Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 72/10) и Правилником о 

методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке (“Сл.гпасник PC”, бр. 75/10); 
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у случају да се при контролном мерењу буке утврди да је дошло до прекорачења дозвољених граничних 
вредности буке у дворишту најближег насељеног стамбеног објекта околних насеља (засеока), радови на 

експлоатацији морају бити обустављени и предузете корективне мере за свођење резултата емисије у 

дозвољене вредности. У случају потребе заменити механизацију новијом која има мањи ниво звучне снаге, 

поставити панеле за заштиту од буке и слично. 
 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ВИБРАЦИЈА 

заштиту спроводити превентивним методама: редовним техничким прегледима механизације и 
постављањем заклона између општих извора вибрација (багер, булдозер итд.) и људи;  

пре почетка извођења рударских радова, односно бушења минских бушотина и минирања, Носилац пројекта 

треба да у зони најближих стамбених објеката у околини лежишта изврши идентификацију објеката 
осетљивих на вибрације, утврди стање сваког појединачног објекта и сачини документациони материјал, 

нарочито  пукотина као последица коришћења или старости/запуштености објекта, као и процену 

максималних дозвољених вибрација по објектима;  

минирање могу вршити само стручно оспособљене особе из овлашћених организација за ту врсту посла;  
уколико се услед притужби становништва, а након извршеног мерења  утврди да је минирањима на 

површинском копу нанета штета, Носилац пројекта је дужан да надокнади причињену штету, као и да 

провери и верификује пројектовану геометрију, количину експлозива, интервале милисекундног успорења и 
остале потребне параметре који су дати у пројекту експлоатације минералне сировине према новим 

подацима. 

 
ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ АКЦИДЕНАТА 

У случају саобраћајних акцидената могуће су штете на самом извору, односно нема опасности на шире 

окружење. На основу важећих прописа транспорт опасних, отровних и експлозивних материјала није 

дозвољен у насељима. Детаљније мере заштите прописују се у одговарајућим проценама утицаја пројеката 
за саобраћајнице, односно у поступцима за руковање и транспорт опасним, отровним и експлозивним 

материјама, као и складиштењу, претовару и транспорту нафтних деривата.  

 
ЗЕМЉОТРЕС 

Локација Плана детаљне регулације се налази у подручју сеизмичког интезитета VIII степена MKS, што 

одговара интезитету средње разорне моћи. 

Узимајући у обзир све пројектоване геометријске параметре површинског копа евентуални земљотрес 
наведеног интензитета не може изазвати обрушавање земљишта и рушење већих размера, самим тим не 

може изазвати штетне последице у простору копа и изван њега. 

 
ПОПЛАВА 

С обзиром на конфигурацију терена на коме је лоцирано лежиште ''Брдањак“, као и на хидро-геолошке 

карактеристике лежишта и хидролошку ситуацију околног подручја, не постоји реална опасност од продора 
веће количине воде у простор копа са површине или подземног дела лежишта, па се искључује могућност 

угрожавања људи, технолошке опрем и рударских објеката у самом откопном простору као и околног 

простора животне средине. 

 
ПОЖАР 

На копу „Брдањак“ потенцијална опасност од настајања егзогених пожара с обзиром на планирану 

технологију и механизацију, је мала, тј. своди се на најмању могућу меру, осим од цистерне за дизел гориво 
у улазној зони каменолома.  

Обзиром да се овим планом не планирају нови објекти специјалне намене (складишта запаљивих течности, 

гасова, магацин експлозива), за постојећу дизел цистерну неопходно је примењивати одредбе Закона о 
заштити од пожара  („Сл. гласник РС“, број 111/2009, 20/2015 и 87/2018) и Закона о експлозивним 
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материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл. гласник СРС“, број 44/77, 45/84, 18/89 и „Сл. гласник 
РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 и 54/2015). 

Осим у зони цистерне, може доћи до мањих пожара, локалног карактера и ограниченог трајања, услед упале 

појединих елемената машина или њих самих. Уз благовремено откривање и сузбијање пожара, опасност од 

појаве пожара већих размера своди се на најмању могућу меру. Неопходно је постављање преносних 
противпожарних апарата на бази праха на свакој машини (бушилици, машини за утовар, камиону, ауто-

цистерни, булдожеру). 

  
ПРОСТОРНО-ПЛАНСКИ УСЛОВИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ 

За предметни план нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље, према 

условима Министарства одбране, Управа за инфраструктуру број 23795-2 од 29.11.2019.г. 
 

 

МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 

 
Под појмом унапређења енергетске ефикасности у зградарству подразумева се континуирани и широк опсег 

делатности којима је крајњи циљ смањење потрошње свих врста енергије уз исте или боље услове у објекту. 

Као последицу смањења потрошње необновљивих извора енергије (фосилних горива) и коришћење 
обновљивих извора енергије, имамо смањење емисије штетних гасова (СО2 и др.) што доприноси заштити 

природне околине, смањењу глобалног загревања и одрживом развоју земље. 

Закон о планирању и изградњи уважава значај енергетске ефикасности објеката. Обавеза унапређења 
енергетске ефикасности објеката дефинисана је у фази пројектовања, извођења, коришћења и одржавања 

(члан 4). 

 

ЕВАКУАЦИЈА СВИХ ВРСТА ОТПАДА 
 

Бушење минских бушотина представља велики извор шкодљиве респирабилне минералне прашине. Услед 

тога, у бушаће гарнитуре уграђивати уређаји за сузбијање дисперзије прашине помоћу сувих циклона или 
рукавних и других платнених филтера за хватање прашине и чишћење ваздуха. Пречишћени ваздух даље се 

може избацити у атмосферу површинског копа преко цеви. 

За смањење емисије прашине на мобилним дробилицама инсталирати систем за обарање прашине, као и у 

случају хидрауличког чекића који је монтиран на багер за разбијање вангабаритних комада корисне 
сировине. 

Заштита од емитовања суспендованих честица са секундарних извора као што су радни плато, етажни 

путеви и путеви до депонија откривке и хумуса вршити повременим квашењем водом помоћу цистерне. 
Ангажоване рударске и транспортне машине користити и одржавати тако да не испуштају загађујуће 

материје издувним гасовима у ваздух у количини већој од граничних вредности емисије утврђене 

техничким прописима. 
Током извођења радова на експлоатацији кречњака и доломита на површинском копу „Брдањак“, као 

отпадне материје јављају се: отпадна уља и мазива, истрошена амбалажа опасних материја, оштећене или 

корозиране посуде за складиштење опасних материја, зауљене крпе и остали материјали коришћени за 

одржавање механизације, искоришћени сорбенти, истрошени или покварени делови ангажоване 
механизације, истрошене гуме камиона, комунални чврсти отпад, отпадне воде настале под утицајем 

атмосферских падавина са присутним суспендованим честицама услед спирања са платоа и 

манипулативних површина површинског копа, отпадне воде од прања машина, отпадне воде као последица 
спирања опасних материја са атмосферски наталоженом водом са платоа за претакање горива и поправку 

машина, санитарно-фекалне отпадне воде. 

Носилац пројекта поседује израђен План управљања отпадом за период од 2016.-2019. године („Еко Лого 
036“ д.о.о. Краљево, заведен под бројем 16P/114-1 дана 26.09.2016. године). Планом је предвиђено 
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управљање отпадом које обухвата прераду, рециклажу, одлагање и друге видове третирања свих врста 
отпадних материја насталих као резултат извођења планираних радова на експлоатацији кречњака и 

доломита, одржавања приступних путева и простора површинског копа „Брдањак“. 

На самом површинском копу врши се редовно сакупљање отпада, његово разврставање и привремено 

складиштење све до предаје овлашћеном оператеру за његов даљи третман. 
Отпадна уља и мазива, истрошени или покварени делови ангажоване механизације, зауљене крпе и 

материјали, истрошени сорбенти за сакупљање просутих нафтних деривата и слично, представљају отпад 

који се сврстава у категорију опасног отпада, који се као такав одвојено сакупља и привремено складишти 
под надзором све до предаје овлашћеном оператеру за третман и коначно одлагање насталог опасног отпада. 

Истрошени акумулатори и батерије предају се овлашћеном оператеру ради третмана/рециклаже. Отпадна 

уља предају се овлашћеном оператеру за третман/поновно искоришћење/одлагање. 
Истрошене гуме механизације категорисане су као неопасан отпад и одлажу се на привременом складишту 

испред магацина и радионице све до предаје овлашћеном оператеру за третман и њихово коначно одлагање. 

Отпадне гуме предају се овлашћеном оператеру ради третмана/рециклаже или коришћења у енергетске 

сврхе. 
Настали мешовити комунални чврсти отпад привремено се одлаже у металне контејнере код ваге и код 

радионице све до предаје надлежној комуналној служби. 

Отпадне воде настале под утицајем атмосферских падавина, запрљане и обогаћене суспендованим 
материјама и потенцијалним загађујућим материјама из нафтних деривата услед спирања са 

манипулативних површина површинског копа и платоа за претакање и одржавање механизације, као и воде 

од прања механизације, одводиће се планираним системом одводњавања водонепропусног платоа до 
сепаратора уља, масти и нафтних деривата, где ће се вршити њихово пречишћавање пре испуста у 

реципијент. Организовано прикупљање воде са манипулативних површина површинског копа је мера 

заштите и у случају акцидентног проливања опасних и токсичних хемијских материја из ангажоване 

механизације. 
За управљање санитарно-фекалним отпадним водама извршено је постављање преносних санитарних 

кабина код ваге и код радионице, уз њихово редовно одржавање у складу са склопљеним уговором са 

предузећем које је овлашћено за ту врсту делатности. 
 

рекултивација земљишта 

 

Рекултивација мора да обухвати све деградиране површине у свим фазама експлоатације.  
За рекултивацију деградираних површина захваћених површинским копом "Брдањак", применити потпуна 

рекултивација, односно рекултивација која подразумева следеће фазе рекултивације: 

агротехничку,  
техничку и 

биолошку. 

Техничка рекултивација обухвата низ техничких мера којима се откопаним просторима и потенцијалним 
одлагалиштима јаловине даје такав облик којим ће се обезбедити еколошки повољно уклапање ових 

површина у постојећу средину и створити услови за биолошку рекултивацију.  

Технологија извођења радова техничке рекултивације 

Имајући у виду да су педолошка својства уситњеног кречњака и откривке (јаловине) неповољна за извођење 
фазе биолошке рекултивације, јер недостају глинене честице и органске материје, које би активирале рад 

земљишне микрофлоре и покренуле педолошке процесе стварања хумуса и приступачних елемената 

исхране, неопходно је извршити следећу фазу техничке рекултивације.  
Биолошка рекултивација подразумева спровођење одређених биолошких захвата у сврху озелењавања 

деградираних површина. Постоји знатан број метода биолошке рекултивације, које зависе од величине 

деградираног подручја, степена оштећења, коначног обликовања подручја, визуелног ефекта итд. 
Критеријуми за одређивање врсте биолошке рекултивације 
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Код креирања нових екосистема на нископродуктивним стаништима (попут оних на кречњачкој подлози) 
економски је најприхватљивије определити се за такозвани "еколошки приступ", који, пре свега, истиче 

важност успостављања иницијалних биолошких процеса као што су фиксација азота, разлагање органске 

материје, циклуси кружења и задржавања хранљивих материја као и важних биотичких интеракција. Ови 

процеси успостављају оптимално функционисање и одрживост екосистема, што је једнако важно као и 
адекватан одабир врста које ће формирати примарну вегетациону структуру.  

Оцена постојећих и планираних предеоних карактеристика  

Током експлоатације извршиће се промена рељефа и целокупног амбијента подручја. Анализа планираног 
стања предела након површинске експлоатације кречњака из лежишта "Брдањак" указује да ће створени 

услови на крају периода експлоатације бити такви да концепцију биолошке рекултивације треба 

прилагодити функцији постизања визуелног склада нарушеног окружења са околном средином употребом 
врста прилагођених еколошким условима који владају на подручју експлоатације. 

Одабир технологије озелењавања 

На местима где су нагиби косина сувише стрми, где је терен неприступачан или где су услови, као нпр. 

влажност, такви да снажније ометају успостављање вегетације, морају се применити специјалне технике 
заснивања иницијалног покривача које често захтевају висок утрошак додатног материјала и радне снаге. 

Због великих нагиба завршних косина приликом озелењавања било би пожељно прибећи коришћењу 

целисходније и економски оправданије варијанте вертикалног озелењавања. 
Насупрот томе, на равнима етажа могућ је приступ механизације која омогућава једноставније руковање 

већим количинама земљишног и садног материјала. Због постојећег ограничења у погледу количине 

супстрата и ради креирања што стабилнијег пост-експлоатационог предела предлаже се пошумљавање дела 
етажа коришћењем одговарајућих шумских врста ниског дрвећа. 

Одабир врста за озелењавања 

Основу за одабир биљних врста које ће се користити у рекултивацији представља природна потенцијална 

вегетација подручја уз уважавање климатских карактеристика и појединих специфичности насталих 
антропогеним коришћењем простора. Пораст шумске вегетације и термофилних биљних врста од изузетног 

је значаја. 

 
 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 

 

ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ  
 

МРЕЖА САОБРАЋАЈНИЦА  

 
Јужни део плана обухвата општински пут ОП-11. Геометрија пута, попречни профил и појас регулације су 

дефинисани у важећем Просторном плану општине Лајковац и преузети овим планом. Траса О-11 је 

постојећи асфалтирани пут који се планира за проширење и реконструкцију, за двосмерни саобраћај са две 
коловозне траке ширине 2х3,0 m са обостраним тротоарима у континуитету ширине 2х1,5 m  и путним 

зеленилом променљиве ширине. 

Од ОП-11, уз западну границу плана, одваја се постојећи приступни пут, такође преузет из ППО Лајковца. 

Пут је неасфалтиран. Са овог приступног пута, од тачке О1 па према северу, овим планом се планира нови 
приступни пут који преузима трасу некатегорисаног пута на делу кат. парцеле. 1611 КО Степање. Део 

парцеле 1611 КО Степање се налази у планираном експлоатационом пољу, тако да је део некатегорисаног 

пута на парцели 1611 планиран за каменолом, а део је већ порушен постојећим радовима у каменолому. Овај 
пут овим планом добија делом нову трасу тако да заобилази експлоатационо поље са западне стране и враћа 

се на постојећу трасу у северо-западном делу плана. <приступни путеви се планирају за двосмерни 

саобраћај, ширине коловоза 5,5 m. 
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За функционисање експлоатационог поља ОП-11 и приступни путеви у обухвату плана се не користе. 
Прописује се заштитна зона од 5 m од путног земљишта за општински пут ОП-11 и за приступне путеве, у 

којој се забрањују радови везани за активни део каменолома као и сви радови и активности који могу да 

угрозе јавни пут.  

За приступ експлоатационом пољу користи се постојећи приступ са приступног пута са источне стран. Овај 
приступни пут тангира планско подручје и није у обухвату плана.  

За потребе приступа  водоизворишту планира се изградња комуналне стазе. Комунална стаза се планира као 

површина јавне намене, намењена саобраћају искључиво за потребе приступа изворишту „Смрдан“. 
Комунална стаза је са контролом приступа и користи се искључиво за потребе водоизворишта. Ширина 

стазе је 3,5 m, Приступ се остварује са постојећег некатегорисаног пута на парцели бр. 857 КО Степање.  

 
Правила грађења  

Саобраћајнице се изводе унутар регулационих линија којe представљају и границу катастарске парцеле 

површине јавне намене за саобраћај. У појасу регулације, катастарске парцеле пута, смештени су сви 

конструктивни елементи доњег и горњег строја саобраћајнице. 
Јавне саобраћајне површине у границама Плана су општински пут, приступни путеви, комунална стаза и 

део некатегорисаног пута. 

Општински пут, приступни путеви и комунална стаза у појасу регулације изводе се са савременом 
коловозном конструкцијом намењеном моторном саобраћају.   

 

Коловозна конструкција 
Усвојити флексибилну коловозну конструкцију првог типа, која садржи следеће слојеве : 

носећи слој од невезаног, добро гранулисаног, зрнастог каменог материјала (шљунак или дробљени камен 

одговарајуће гранулације); 

битуменизирани носећи слој (БНС); 
коловозни застор од асфалт бетона (АБ). 

Коловозни застор треба да се састоји из два слоја, везног и хабајућег, али се везни слој може изоставити код 

саобраћајница са малим саобраћајним оптерећењем. 
Коловозну конструкцију димензионисати према стандарду за димензионисање флексибилних коловозних 

конструкција СРПС U. C4. 012 и дијаграму за димензионисање појединих слојева конструкције првог типа.  

Вредност Калифорнијског индекса носивости CBR, усвојити на основу геомеханичких карактеристика 

постељице. 
Вредност укупног еквивалентно саобраћајно оптерећење Tu (број стандардних осовина од 100 kN), усвојити 

на основу података о бројању саобраћаја, структуре саобраћајних токова и фактора еквиваленције 

осовинског оптерећења моторних возила у односу на номинално осовинско оптерећење 100 kN. 
Радове на изради постељице у свему извести према стандарду СРПС У.Е8.010, са посебним освртом на 

носивост постељице, односно на вредност модула стишљивости (Ms=20-40MN/m2, зависно од врсте 

материјала), равност и попречни пад. Израда постељице није дозвољена ако је тло смрзнуто или ако на 
траси има снега. 

Планирани  прикључак којим површински коп излази на јавну саобраћајну површину, мора бити са истим 

коловозним застором као и пут на који се прикључује, у ширини и дужини, који обезбеђује несметано 

скретање и улазак возила у комплекс. 
Комунална стаза може имати  исти коловозни застор као некатегорисани пут (к.п. бр.857 К.О. Степање). 

Приликом израде техничке документације потребно је усвојити да је на отвореним деоницама максимални 

подужни нагиб за општинске путеве 7% изузетно 10% а за приступне  10% изузетно 14%. У подручју 
површинских раскрсница врше се ублажења подужних нагиба. 

У појасу регулације улица смешта се и сва потребна инфраструктура према условима и техничким 

захтевима који важе за конкретну инфраструктуру а који се односе и на међусобан однос различитих 
инфраструктурних капацитета и међусобна ограничења. Дозвољава се могућност да се планиране 



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

 

саобраћајнице могу даље парцелисати пројектом парцелације или препарцелације и формирати више 
грађевинских парцела, у складу са фазним извођењем планиране изградње, у оквиру дефинисане регулације 

јавне саобраћајне површине тако да свака грађевинска парцела представља део функционалне целине у 

склопу планом дефинисане намене и регулације, у складу са условима и сагласностима надлежних 

институција. 
Пројектна документација приликом спровођења Плана и планског решења мора бити усаглашена са 

Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и 

други елементи јавног пута ("Сл. глaсник РС", бр. 50/2011). 
Положај, начин и техничка решења усвојити у сарадњи и уз услове и сагласност управљача јавног пута на 

техничку документацију. 

Приликом спровођења Плана, у оквиру плански дефинисане регулационе линије,  могуће је извршити 
реконструкцију раскрсница (промена геометрије) на локацијама где се након саобраћајне анализе укаже 

потреба у циљу повећања безбедности саобраћаја. Дозвољена је прерасподела елемената попречног 

профила у оквиру регулације улице, без измене предметног плана .  

Реконструкција, димензионисање коловоза, геометрија раскрсница и саобраћајних прикључака, 
полупречници закривљења у складу са меродавним возилом, , хоризонтална и вертикална сигнализација на 

државном путу, биће прецизно дефинисани приликом израде пројектне документације, односно издавања 

услова за пројектовање у складу са важећом законском регулативом. 
На раскрсници или укрштају у утврђеним зонама потребне прегледности забрањена је свака градња или 

подизање постројења,  уређаја и засада, или било каква активност којом се омета прегледност. Управљач 

има право да од власника или непосредног држаоца захтева да се уклоне објекти који ометају потребну 
прегледност. 

Сва решења треба да су у сагласности са поглављем X-Посебни услови изградње и реконструкције јавних 

путева  Закона о путевима („Сл. гласник РС” бр. 41/2018 и 95/2018);  

 
УСЛОВИ ЗА ПРИСТУПАЧНОСТ ПРОСТОРА 

 

У даљем спровођењу плана, при решавању саобраћајних површина, прилаза објектима и других елемената 
уређења и изградње простора и објеката применити одредбе Правилника о техничким стандардима 

планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС”, бр. 22/15). 

 
ЗЕЛЕНИЛО И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

 

У оквиру обухвата Плана зеленило и зелене површине планирано је као путно зеленило у оквиру путног 
земљишта и није посебно графички приказано. 

Путно зеленило – све површине у оквиру путног земљишта које нису део саобраћајнице морају се 

уређивати као зелене површине. Зеленило треба да буде комбинација травнатих површина и ниског 
зеленила. Код планирања ниског растиња водити рачуна да се не угрози прегледност саобраћајних 

површина. 

Избор врста зеленила усагласити са ширином пута.  

Не дозвољава се било каква градња објеката на површинама путног зеленила, осим инфраструктурних 
објеката од општег интереса утврђени на основу закона. 

 

ИНФРАСТРУКТУРНА МРЕЖА, ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ 
 

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
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За потребе израде Плана услове, ЈП за комуналну привреду „ЈП Градска чистоћа“ Лајковац доставила је 
услове бр.5943 од 11.12.2019.г, и допуну услова број 6173 од  23.12.2019.г.   

 

ВОДОВОДНА МРЕЖА 

 
Постојеће стање 

У обухвату плана постоји извориште за снабдевање водом „Смрдан“, на кп.бр. 673/1 КО Степање која је у 

оквиру планиране контуре експлоатационог поља, али изван контуре самог копа.  
Према подацима „ЈП Градска чистоћа“, у чијој је надлежности овај извор, уз изворишта постоји каптажа и 

резервоар, а на к.п. број 690 КО Степање налази се контролни шахт са вентилима и разводом сеоског 

водовода. Воду са изворишта користи 31 домаћинство преко цевовода Ø 63. Капацитет изворишта није 
познат. Извршена је делимична санација изворишта. Користи се аутоматско хлорисање воде. 

 

Планирано стање 

У процесу експлоатације каменолома „Брдањак“ нема потребе за техничком водом, осим за обарање 
прашине на транспортним путевима унутар копа и по приступном путу. Обарање прашине решити 

прскањем из ауто-цистерне. Снабдевање површинског копа пијаћом водом за потребе запослених 

обезбедити из  пластичних боца. 
Просторним планом општине Лајковац планирано је да се група сеоских насеља у западном делу општине 

(Непричава, Бајевац, Степање) снабдева са посебне пумпне станице лоциране уз ППВ “Непричава“, која ће 

потискивати воду ка новом резервоару, планираном у Непричави.  
До изградње сеоског водовода који ће се прикључити на пумпне станице уз ППВ Непричава, постојеће 

извориште се мора очувати и одржавати.  

У складу са чланом 77. Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. 

закон) неопходно је да се уради Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта „Смрдан“, како би се 
одредиле непосредна – 1. зона заштите и шира – 2. зона заштите. Овим планом даје се предлог непосредне 

1. зоне заштите у складу са чланом 8. Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне 

заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС“, број 92/08), на минимум 3 метра од 
водозахватног објекта. Непосредна зона заштите се ограђује ради спречавања неконтролисаног приступа 

људи и животиња заштитном оградом која не може бити ближа од 3 m од водозахватног објекта који 

окружује. 

Од некатегорисаног пута на парцели 857, а који је веза са приступним путем дуж источне границе плана, до 
изворишта планира се комунална стаза која треба да обезбеди приступ изворишту. Комунална стаза и 1. 

зона заштите, су дефинисани координатама преломих тачака и приказана на графичким прилозима као 

површине јавне намене.  Правила за комуналну стазу су дата у оквиру поглавља 3.1.1. Мрежа 
саобраћајница. 

 

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА и ОБЈЕКТИ  
У оквиру подручја плана не постоји и не планира се изградња канализационе инфраструктуре.  

За потребе запослених поставља се санитарна кабина са сопственим сeптичким одлагањем која се мора 

редовно празнити и одржавати. 

 
ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА 

Све активности на одводњавању површинског копа потребно је усмерити ка елиминацији атмосферских 

површинских вода доспелих у површински коп. 
Незапрљане атмосферске воде које гравитирају ка површинском копу са сливних подручја прикупљати, а 

потом спроводити до јаруге у централном делу експлоатационог поља и на тај начин незапрљану воду 

евакуисати из зоне површинског копа. 
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Одводњавање етажа самог површинског копа „Брдањак“ је у највећој мери природно, пошто је коп 
висинског типа. При откопавању треба водити рачуна да нивелете радних етажа увек буду под нагибом од 

преко 0,5% у правцу ка хипсометријски најнижем нивоу. На тај начин се атмосферске падавине оцеђују са 

виших на ниже етаже. 

Неопходна је израда етажних (дренажних) канала на најнижној нивелети површинског копа (јужни и 
северни део), чији је примарни задатак да прикупља све воде са простора површинског копа, које су 

запрљане радом механизације и усмерава их у таложник са преливом. На крају канала (прелива) поставља 

се сепаратор масти и уља у који запрљана вода гравитацијски отиче. Пречишћена вода се потом преко пумпе 
адекватне снаге препумпава у јаругу. 

Пошто истражним геолошким радовима нису констатоване подземне воде, са овим степеном и садашњим 

начином експлоатације до најниже коте к+160 m н.в., евидентно је да са хидрогеолошког аспекта не постоје 
разлози за увођење посебних мера заштите површинског копа од подземних вода. Не очекује се утицај 

подземних вода на режим рада површинског копа. 

Сливне површине у правцу површинског копа су релативно мале и не постоје регистровани већи водотоци у 

непосредној близини, тако да се не очекује битан утицај површински доспелих вода на режим рада 
површинског копа. 

 

 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
 

За потребе израде плана услове су издали: 

ЕПС Дистрибуција Лазаревац, број 8И.1.0.0.-Д.09.13-376254/4-2019 од 25.12.2019.г,  
"Електромрежа Србије", број130-00-УТД-003-1504/2019-002 од 04.12.2019.г. 

 

Постојеће стање 

Делимично се траса далековода 110 kV бр. 107/2 ТС Тамнава Западно поље – ТС Ваљево 3 укршта са 
планским обухватом у северозападном делу. А стуб овог далековода бр. 53 се налази у планском обухвату. 

У непосредној близини границе плана налазе се трасе далековода: 

110 kV бр. 120/3 ЕВП Словац – ТС Ваљево3 – део плана се налази у заштитном појасу овог далековода. 
220 kV бр. 204 ТС Бајина Башта – ТС Београд 3, 

220 kV бр. 213/1 ТС Бајина Башта – ТС Обреновац, 

220 kV бр. 227/2 ТС Ваљево 3 – ТС Обреновац, 

110 kV бр. 120/2 ТС Лазаревац – ЕВП Словац. 
У оквиру подручја плана постоји монтажни објекат – вага за мерење, који је повезан на ДСЕЕ са огранка 

мреже ниског напона Х00/0-А 3х35+54,6mm2 из ТС 10/0,4 kV, 630 kVA „Сушара“ Степање, која се напаја са 

мреже средњег напона 10 kV извод Рубрибреза из ТС 10/35 kV „Лајковац2“.   
 

Планирано стање 

У поступку и процесу експлоатације и прераде минералне сировине није потребна електрична енергија 
осим за вагу за мерење тежине камиона која је већ прикључена на електроенергетску мрежу.  

За потребе осветљења и грејања монтажног објекта, електрична енергија се добија из агрегата. 

Овим планом се не планира изградња објеката и инфраструктуре електроенергетике у подручју плана.  

Планира се адаптација далековода 110 kV бр. 107/2 ТС Ваљево – ТС Јабучје, са уградњом специјалног 
проводника.  

У непосредном окружењу планирана је изградња далековода 2х400 kV ТС Обреновац – ТС Бајина Башта, 

као и реконструкција, адаптација и преусмеравање постојећих далековода у непосредном окружењу.  
Прописују се општа правила грађења уколико се укаже потреба за повезивањем подручја плана на 

електроенергетску мрежу, а на основу услова надлежне електро дистрибуције као и услови заштите 

постојећих далековода и стубова. 
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Правила грађења 
У случају изградње испод или у близини далековода, сагласност ЕМС на Елаборат. Елаборат је обавеза 

Инвеститора који гради предметни објекат. Елаборат се ради на основу услова ЕМС. 

Далеководи и коридори далековода  

У близини далековода, а ван заштитног појаса, изградњу планирати у зависности од индукативног утицаја 
на: 

објекте од електропроводног материјала, 

телекомуникационе водове – ограничење се не односи на оптичке каблове. 
Потребно је предвидети мере и средства заштите – галванских уметака чији је изолациони ниво виши од 

граничних вредности утицаја, изоловање надземних делова пластичним омотачем и сл. 

Потребно је анализирати индуктивни утицај на удаљености од осе далековода на 1000m за изградњу 
металних цевовода, а за изградњу телекомуникационих водова на 3000 m. 

Сигурносна висина и сигурносна удаљеност код изградње новог далековода или реконструкције постојећег, 

треба да испуњава услове из чл.100 до чл.224  Правилника о техничким нормативима за изградњу 

надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Сл. лист СФРЈ“ број 65 из 
1988г., „Сл. лист СРЈ“ број 18 д 1992г.). 

У заштитној зони ДВ не препоручује се изградња објеката. Минимално удаљење објеката је 25m, односно 

по 12,5m од осе далековода на обе стране, и 12 m од било ког дела стуба далековода.  Хоризонтална 
удаљеност стубова далековода од спољне ивице пута износи 10m, изузетно 5m. 

Општи технички услови: 

приликом извођења радова и експлоатације водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у 
односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV. 

Испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 

5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV. 

Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу уколико постоји могућност да се млаз воде приближи на 
мање од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV. 

Све прикључке и укрштања са далеководом извести подземно. 

Приликом извођења грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини 
далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод 

далековода и око стубова далековода се не сме насипати. 

Све металне инсталације и други метални делови (ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени.  

делови цевовода кроз које се испушта флиуд морају бити удаљени најмање 30 m од најистуренијих делова 
далековода. 

У постојећим коридорима далековода могу се изводити санације, адаптације и реконструкције за потребе 

интервенција и ревитализација система. 
 

Нисконапонска мрежа 

Надземни нисконапонски водови се могу градити према одредбама „Правилника о техничким нормативима 
за изградњу нисконапонских надземних водова“. 

Нисконапонска мрежа се може градити непосредно поред саобраћајница. Пожељно је да стубови исте буду 

уграђени на удаљености минимално 0,3 m од ивице коловоза, што се односи на мрежу јавне расвете. 

Електроенергетски каблови се могу полагати уз услов да су обезбеђени минимални потребни размаци од 
других инсталација и објеката који износе: 

0,4 m од цеви водовода и канализације 

0,5 m од телекомуникационих каблова и темеља грађевинских објеката 
3,0 m од путева изнад I реда ван насеља код паралелног вођења  1 m код приближавања 

Ако се потребни размаци не могу постићи, енергетски кабл се полаже у заштитну цев, дужине најмање 2 m 

са обе стране места укрштања или целом дужином код паралелног вођења, при чему најмањи размак не сме 
бити мањи од 0,8 m. 
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Код укрштања енергетског кабла са телекомуникационим, енергетски кабл се полаже испод а угао укрштања 
треба да износи 30° а што ближе 90°. 

На прелазу преко саобраћајнице енергетски кабл се полаже кроз кабловску канализацију или кроз заштитну 

цев на дубини минимално 0,8 m испод површине коловоза. 

Заштита од пренапона електроенергетских објеката се реализује према „Правилнику о техничким 
нормативима за заштиту електроенергетских постројења од пренапона (Сл.лист СФРЈ бр.7/71 и 44/76). 

Мере заштите од пожара спроводе се према „Правилнику о техничким нормативима за заштиту 

електроенергетских постројења и уређаја од пожара (Сл.лист СФРЈ бр.79/90) и према „Закону о заштити од 
пожара“ (Сл.гласник Р.С. бр.111/2009). 

 

 ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Прибављени су услови „Телеком Србија“ број 525700/2-2019 од 12.12.2019. године. 

Приводни оптички ТК кабл у подручје плана улази са источне стране до улазне зоне. 

Према условима Телеком Србија нема посебних услова заштите. 
Планом се не планира изградња и постављање објеката и инсталације електронске комуникационе 

инфраструктуре. Уколико се покаже потреба за овом врстом инсталација она може постављати према 

општим условима управљача уз уважавање мера заштите електроенергетских система и према општим 
правилима прописаним у просторном плану. 

 

Општа  правила уређења и грађења  
Удаљеност планираних објеката од телекомуникационих објеката је мин. 1,5 m. 

У случају да се земљани радови изводе на дубини већој од 0,4 m изнад подземних телекомуникационих 

инсталација инсталације морају се заштити одговарајућим полуцевима. 

Код приближавања или паралелног вођења електроенергетског кабла од 1kV до 10kV и телекомуникационих 
инсталација мора се испоштовати минимално растојање од 0,5m. На местима укрштања електроенергетски 

кабл се полаже испод телекомуникационих инсталација уз поштовање минималног растојања од 0,5m.  

Угао укрштања других инсталација и телекомуникациони инсталација треба да буде по правилу 90°, а ни у 
ком случају угао не може бити мањи од 45°. 

На местима укрштања постојећих телекомуникационих инсталација са пројектованим саобраћајницама 

(коловозом, тротоаром, паркингом, ...), инвеститор је дужан да паралелно са постојећим подземним 

телекомуникационим кабловима постави заштитне PVC цеви пречника 110mm, дужине ширина 
саобраћајнице +1,5m са обе стране. Крајеве цеви треба одговарајуће затворити. 

На местима приближавања пројектованих саобраћајних површина телекомуникационим објектима 

растојање је  мин. 1,0m. 
Угао укрштања пројектоване саобраћајнице и телекомуникационих инсталација треба да буде по правилу 

90°, а ни у ком случају угао не може бити мањи од 45°.  

Подземне телекомуникационе инсталације не смеју бити угрожене изменом висинских кота терена 
(нивелацијом терена), тј. морају бити на прописаној дубини и након изведених радова. Поред наведеног, не 

сме се мењати састав горњег строја тла изнад телекомуникационих инсталација (асфалтирање, бетонирање, 

поплочавање...) и морају се испоштовати вертикална и хоризонтална растојања.  

Заштиту и обезбеђење постојећих телекомуникационих објеката и каблова треба извршити пре почетка било 
каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на 

било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке исправности постојећих 

телекомуникационих објеката и каблова; 
Грађевинске радове у непосредној близини постојећих телекомуникационих објеката и каблова вршити 

искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите 

(обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.); 
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ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 
 

Површине осталих намена су: Површински коп површине 44,64 ha и шуме и шумско земљиште површине 

9,12 ha. 

 
ПОВРШИНСКИ КОП „БРДАЊАК“ 

 

Цео простор планиран за потребе каменолома „Брдањак“ обухвата површину од 44,64 ha. Ова површина је 
подељена у две целине према времену и фазама експлоатације. Фазе експлоатације дефинисане овим 

планом директно зависе од решених имовинских односа. Фазе се дефинишу у односу на тренутно стање 

власништва на парцелама и просторно површински могу се мењати. 
– фаза 1 – простор од 27 ha – обухвата постојећи каменолом и део планираног проширења каменолома. За 

ову површину су решени имовински односи.  

– фаза 2 – простор од 17,64 ha, претежно у јужном делу обухвата плана. За ову површину нису решени 

имовински односи.  
 За целу површину експлоатационог поља, урађена је Елабората о резервама кречњака и доломита 

као техничког грађевинског камена у лежишту „Брдањак” село Словац код Лајковца и радна верзија Студије 

о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака и доломита као техничко-
грађевинског камена на површинском копу „Брдањак“ код Лајковца. 

 У овом поглављу се прописују општи услови за све фазе, а на основу израђене документације и 

добијених услова за израду техничке и планске документације. 
 Површина планирана за све обе фазе експлоатације се састоји из више катастарских парцела, целих 

и делова. Не прописује се обавезна препарцелација и парцелација, већ се дефинишу комплекси за 

формирање каменолома по фазама изградње. У оквиру комплекса може бити више катастарских парцела. 

Правила се прописују за комплекс, односно комплекс каменолома и важе за све цело експлоатационо поље, 
односно за обе подзоне (3-1 и 3-2).  

 На самом копу ће се експлоатација обављати према динамици одређеној у рударском пројекту, а 

комуникација унутар копа по приступним путевима и рампама које се прилагођавају самој етажи копа и 
мењају у складу са његовим напредовањем. 

Координате преломних тачака контуре експлоатационог поља дате су у табели 7. 

Tačka X Y Tačka X Y 

1 7 426 585,6 4 913 248,6 10 7 426 450,0 4 912 546,0 

2 7 426 753,8 4 913 127,5 11 7 426 435,6 4 912 697,4 

3 7 426 779,7 4 912 994,3 12 7 426 384,5 4 912 729,2 

4 7 426 836,0 4 912 959,0 13 7 426 374,2 4 912 742,5 

5 7 427 028,3 4 912 902,4 14 7 426 356,0 4 912 812,9 

6 7 427 190,6 4 912 663,0 15 7 426 402,6 4 912 858,6 

7 7 427 035,5 4 912 577,8 16 7 426 409,5 4 912 880,4 

8 7 427 032,2 4 912 380,0 17 7 426 409,7 4 913 074,8 

9 7 426 610,9 4 912 360,0 18 7 426 450,0 4 913 142,0 

Експлоатационо поље je дефинисано границом контуре лежишта (табела 7), уз заузимање нешто шире зоне 
у функцији манипулативног простора (смештај јаловишта, смештај контејнера за раднике, ваге, магацина, 

израду приступних путева итд.). Контура билансираних резерви (простор у оквиру кога се врши ископ) се 

налази унутар контуре експлоатационог поља и дефинисан је координатама које су дате у следећој табели. 

 
Табела 8: координате контуре билансираних резерви: 

Tačka X Y Tačka X Y 
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1 7 426 585,6 4 913 248,6 8 7 427 032,2 4 912 369,8 

2 7 426 753,8 4 913 127,5 9 7 426 610,9 4 912 354,7 

3 7 426 779,7 4 912 994,3 10 7 426 429,5 4 912 546,0 

4 7 426 836,0 4 912 959,0 11 7 426 357,5 4 912 794,1 

5 7 427 037,1 4 912 910,7 12 7 426 333,0 4 913 100,0 

6 7 427 190,6 4 912 663,0 13 7 426 383,0 4 913 142,0 

7 7 427 049,1 4 912 570,0    

 
У следећој табели дат је попис парцела у оквиру експлаотационог поља са прегледом власништва, исто је 

приказано на графичком прилогу бр. 8 Фазе реализације плана и начин спровођења. Наредна табела је 

информативног карактера и што се тиче власништва је променљива. У односу на промену власништва, 
односно решавање имовинских односа, ће се и реализовати друга фаза експлоатационог поља. 

 

Табела 9: Попис катастарских парцела обухваћених планираним експлоатационим пољем:  

Бр. 

к.п. 

Површ. 

(hа.ar.m2) 
Врста земљишта Изграђена Својина 

Заузето 

експл. 
пољем 

463/1 1.09.87 Шумско земљиште / 
Приватна, Чанчаревић Анђелка, 

удео 1/1 
део 

463/2 1.38.65 Шумско земљиште / 
Приватна, Чанчаревић Анђелка, 

удео 1/1 
мали део 

571 0.11.69 
Остало 
земљиште 

Пут, нктг 

Државна РС 

Корисник Општина Лајковац, удео 

1/1 

део 

572 0.80.43 
Пољопривредно 
земљиште 

/ 

Приватна, Мештеровић Вера 

удео1/2, Павловић Стојанка удео 

1/2 

део 

574 1.06.99 
Пољопривредно 
земљиште 

/ 
Приватна, Нешић Радослав удео 
1/1 

део 

575 0.13.20 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, Нешић Радослав удео 

1/1 
део 

576 0.81.43 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, Нешић Живадин удео 

1/1 
део 

577 0.24.80 Шумско земљиште / 
Приватна, Нешић Живадин удео 
1/1 

цела 

589 0.09.60 Шумско земљиште / 
Приватна, Марковић Милена удео 

1/2, Марковић Томислав удео 1/2 
део 

590 0.49.56 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, Марковић Милена удео 

1/2, Марковић Томислав удео 1/2 
део 

592 0.67.01 
Пољопривредно 

земљиште 
/ Приватна, Лазић Десанка удео 1/1 део 

593 0.55.75 Шумско земљиште / 
Приватна, Марковић Милена удео 
1/2, Марковић Томислав удео 1/2 

део 
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Бр. 

к.п. 

Површ. 

(hа.ar.m2) 
Врста земљишта Изграђена Својина 

Заузето 

експл. 
пољем 

594 0.87.75 Шумско земљиште / 
Приватна Марковић Миливоје 

удео 1/1 
део 

596 0.79.10 
Пољопривредно 
земљиште 

/ 
Приватна, Марковић Љиља удео 
1/2, Милићевић Милева удео 1/2 

део 

(скоро 

цела) 

597 0.06.81 Шумско земљиште / 
Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 

Београд, удео 1/1 
цела 

598 0.61.68 
Пољопривредно 
земљиште 

/ 
Приватна, „Аграр-плус“ д.о.о. 
Словац удео 1/1 

цела 

599 0.09.29 Шумско земљиште / 
Приватна, „Аграр-плус“ д.о.о. 

Словац удео 1/1 
цела 

600 0.57.20 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 

Београд, удео 1/1 
цела 

601 0.11.24 Шумско земљиште / 
Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 

Београд, удео 1/1 
цела 

602 0.73.63 
Пољопривредно 
земљиште 

/ 
Приватна, „Аграр-плус“ д.о.о. 
Словац удео 1/1 

цела 

603 0.49.67 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 

Београд, удео 1/1 
цела 

604 0.11.34 Шумско земљиште / 
Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 

Београд, удео 1/1 
цела 

605 1.04.81 Шумско земљиште / 
Приватна, „Аграр-плус“ д.о.о. 

Словац удео 1/1 
цела 

607 1.81.57 
Пољопривредно 
земљиште 

/ 
Приватна, Лазаревић Продан удео 
1/1 

део 

608 0.89.69 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 

Београд, удео 1/1 
део 

609 0.05.93 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 

Београд, удео 1/1 
цела 

610/1 0.04.90 
Пољопривредно 

земљиште 

1-Помоћна 
зграда 

2-/ 

Приватна, Лазаревић Зоран удео 

1/1 
део 

610/2 0.18.37 
Пољопривредно 
земљиште 

/ 
Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 
Београд, удео 1/1 

цела 

611/2 0.78.33 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 

Београд, удео 1/1 
део 

618 0.87.38 Шумско земљиште / 
Приватна, Лазаревић Влајко удео 
1/1 

део 

626 0.81.25 Шумско земљиште 
Помоћна 
зграда 

Приватна, „Аграр-плус“ д.о.о. 
Словац удео 1/1 

део 
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Бр. 

к.п. 

Површ. 

(hа.ar.m2) 
Врста земљишта Изграђена Својина 

Заузето 

експл. 
пољем 

627 0.18.14 Шумско земљиште / 
Приватна, „Аграр-плус“ д.о.о. 

Словац удео 1/1 
део 

629/2 0.17.03 Шумско земљиште / 
Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 

Београд, удео 1/1 
цела 

638 0.59.23 Шумско земљиште / 
Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 

Београд, удео 1/1 

део 

(скоро 
цела) 

639 0.03.37 Остало земљиште Пут, нктг 
Државна РС, Корисник Општина 

Лајковац, удео 1/1 

део 

(скоро 
цела) 

640 0.45.42 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, Лазаревић Продан удео 

1/1 

мали део 

(ћошак) 

641 0.46.44 Шумско земљиште / 
Приватна, Лазаревић Продан удео 

1/1 
део 

642 0.32.44 Шумско земљиште / 
Приватна, Лазаревић Слободан, 
удео 1/1 

део 

659 0.07.77 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 

Београд, удео 1/1 
цела 

660 0.90.41 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 

Београд, удео 1/1 
цела 

661 0.14.05 Шумско земљиште / 
Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 
Београд, удео 1/1 

цела 

662 0.37.74 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 

Београд, удео 1/1 
цела 

663 0.04.73 Шумско земљиште / 
Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 

Београд, удео 1/1 
цела 

664 0.27.10 Шумско земљиште / 
Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 
Београд, удео 2/3, Нешић 

Драгољуб удео 1/3 

цела 

667 0.12.42 Шумско земљиште / 
Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 

Београд, удео 1/1 
цела 

669 0.22.94 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, Петровић Наталија удео 

1/1 
цела 

670 0.95.30 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, Петровић Наталија удео 

1/1 
цела 

671 0.29.34 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Државна РС, Корисник ЗЗ 

Лајковац у стечају удео 1/1 
цела 

672 0.73.34 Шумско земљиште / 
Приватна, Наталија Петровић удео 

1/1 
цела 

673/1 0.09.71 
Пољопривредно 
земљиште 

/ 
Приватна, Лазаревић Слободан,  
удео 1/1 

цела 

673/2 1.24.64 Пољопривредно / Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. цела 
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Бр. 

к.п. 

Површ. 

(hа.ar.m2) 
Врста земљишта Изграђена Својина 

Заузето 

експл. 
пољем 

земљиште Београд, удео 1/1 

679 0.59.68 Шумско земљиште / 
Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 
Београд, удео 1/1 

цела 

680 0.54.87 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 

Београд, удео 1/1 
цела 

682 1.01.01 
Пољопривредно 
земљиште 

/ 
Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 
Београд, удео 1/1 

део 

(скоро 

цела) 

690 1.34.36 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 

Београд, удео 1/1 

део 
(скоро 

цела) 

691 0.19.22 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 

Београд, удео 1/1 

део 
(скоро 

цела) 

692 0.08.94 Шумско земљиште / 
Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 

Београд, удео 1/1 

део 

(скоро 
цела) 

694 9.43.70 Шумско земљиште / 
Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 

Београд, удео 1/1 
цела 

858 0.33.24 Шумско земљиште / 
Приватна, Петровић Наталија, 

удео 1/1 

мали део 

(ћошак) 

859 0.11.08 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, Петровић Наталија, 

удео 1/1 
цела 

860 4.38.47 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, Петровић Наталија, 

удео 1/1 

део 
(скоро 

цела) 

861 0.12.82 Шумско земљиште / 
Приватна, Петровић Наталија, 

удео 1/1 
цела 

862 0.08.53 Остало земљиште / 
Приватна, Нешић Војислав, удео 
1/1 

део 

(скоро 

цела) 

863 0.13.80 Шумско земљиште / 
Приватна, Држаоци Нешићи 
Драгомир, Зоран и Љубинка  удео 

1/3 

део 

864 0.34.40 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна,Држаоци Матић 
Милован удео 850/3440 и Нежић 

Живорад удео 2590/3440 

цела 

865 1.57.64 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, Нешић Живорад,  удео 

1/1 

део 

(скоро 
цела) 

866 0.04.24 Шумско земљиште / 
Приватна, Држаоци Петронијевић 

Момир удео 1/1 
цела 
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Бр. 

к.п. 

Површ. 

(hа.ar.m2) 
Врста земљишта Изграђена Својина 

Заузето 

експл. 
пољем 

867 0.36.30 
Пољопривредно 
земљиште 

/ 

Приватна, Држаоци Нешићи 

Драгомир, Зоран и Љубинка  удео 

1/3 

цела 

868 0.28.16 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, Стефановић Милена 

удео 1/1 
цела 

869 375 Шумско земљиште / 
Приватна, Лазаревић Зоран удео 
1/1 

цела 

870 0.13.09 
Пољопривредно 
земљиште 

/ 
Приватна, Лазаревић Зоран удео 
1/1 

цела 

871/1 2.11.58 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, Лазаревић Зоран удео 

1/1 
цела 

871/2 0.50.00 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 

Београд, удео 1/1 
цела 

872 0.60.32 Шумско земљиште / 

Приватна, Стефановић Андрија 

удео 1/3, Стефановић Милисав 

удео 2/3 

цела 

873/1 0.47.56 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, Стефановић Андрија 
удео 1/3, Стефановић Милисав 

удео 2/3 

део 

873/2 0.22.00 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, Веисс-Вукосављевић 

Мирјана удео 1/1 
део 

874 2.05.07 
Пољопривредно 
земљиште 

/ 
Приватна, Нешић Љубисав удео 
1/1 

део 

(скоро 

цела) 

876 0.27.48 
Пољопривредно 
земљиште 

/ 
Приватна, Нешић Љубисав удео 
1/1 

цела 

877 0.45.93 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Државна РС, Корисник ЗЗ 

Лајковац у стечају удео 1/1 
цела 

878 0.57.35 Шумско земљиште / 
Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 

Београд, удео 1/1 
цела 

879 0.11.61 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 

Београд, удео 1/1 
цела 

880 3.38.07 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, „Камен и песак“ д.о.о. 

Београд, удео 1/1 

део 
(скоро 

цела) 

881 0.27.99 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, Држаоци Нешићи 
Драгомир, Зоран и Љубинка  удео 

1/3 

цела 

882 0.71.30 
Пољопривредно 

земљиште 
/ 

Приватна, Држаоци Нешићи 

Драгомир, Зоран и Љубинка  удео 
1/3 

део 

(скоро 
цела) 
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Бр. 

к.п. 

Површ. 

(hа.ar.m2) 
Врста земљишта Изграђена Својина 

Заузето 

експл. 
пољем 

883 0.18.31 
Пољопривредно 
земљиште 

/ Приватна,Нешићи Зоран удео 1/1 

део 

(скоро 

цела) 

894 0.57.03 
Пољопривредно 
земљиште 

/ 
Приватна, Држалац, Нешић 
Радослав удео 1/1 

део 

908 0.34.48 
Пољопривредно 

земљиште 

1-Помоћна 

зграда 
2- / 

Приватна, Мештровић Вера удео 

1/2, Павловић Стојанка удео 1/2 

мали део 

(ћошак) 

1611 0.93.22 Остало земљиште Пут, нктг 
Државна РС, Корисник Општина 

Лајковац, удео 1/1 
део 

 

 
ОПИС КАМЕНОЛОМА И МЕТОДЕ РАДА 

 

Експлоатација лежишта кречњака и доломита врши се површинским копом који припада висинском типу, 
због конфигурације терена и положаја етажа, са максималном висинском разликом од 100 m. Најнижа кота 

северног дела површинског копа представља дно копа на к+180 m н.в, а највиша к+280 m н.в. 

северозападном делу (изолинија терена). У јужном делу, дно копа се налази на коти к+160, а највиша на 
к+249 m н.в. 

Површински коп „Брдањак“ је ограничен: 

на основу контуре прорачунатих резерви „Ц1“ категорије, по Елаборату о резервама кречњака и доломита 

као техничко грађевинског камена у лежишту „Брдањак“ код Лајковца (Геопрофесионал д.о.о. Београд, 2019 
год.), 

физичко-механичких карактеристика радне средине, 

теренских прилика, 
услова стабилности површинског копа, 

технолошке могућности примењене механизације, 

на основу граница катастарских парцела помереним за 2 m у односу на суседне, итд. 

Концепција експлоатације је иста као за већину површинских копова техничког грађевинског камена и 
састоји из технолошког процеса дисконтинуалног откопавања: припрема терена, бушење и минирање, 

гравитацијски транспорт низ етаже, утовар минираног кречњака и доломита у дробилице, дробљење и 

просејавање. 
Дно површинског копа прати дубину оверених резерви. Експлоатационо поље је по средини, у правцу СЗ-

ЈИ пресечено јаругом где је регистрован повремени водоток након периода интезивних падавина. Из тог 

разлога, површински коп је подељен на два дела - северни и јужни, будући да се у подручју јаруге не 
планирају радови. 

Готово све висинске етаже излазе на терен. Комуникација између дубинских радних етажа се остварује 

израдом рампи.  

Конструктивни параметри завршне косине су следећи: 
висина етаже (H) ................................................................................... 10 m, 

нагиба радне етаже (r) ........................................................................ 75, 

нагиб завршне косине (z) ..................................................................... 52, 

пројекција радне косине (pk) .................................................................. 2,7 m, 

ширина берме у завршној и радној косини (B) 
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Временски оквир: Експлоатација на површинском копу „Брдањак“ обављаће се током целе календарске 
године (са смањеним капацитетом током зимског периода у складу са временским условима), за планирани 

век експлоатације од око 38 година. Након завршетка извођења рударских радова, приступа се затварању 

површинског копа и извођењу одобреног Пројекта рекултивације. У складу са динамиком извођења радова, 

почетак реализације Пројекта рекултивације планиран је тако да се не би ометала експлоатација и прерада 
кречњака и доломита. 

 

Годишњи капацитет површинског копа „Брдањак“, у складу са смерницама из пројектног задатка и 
годишњим потребама производа кречњака и доломита, износи 195.000 m3, односно 524.550 t/год. 

 

Табела 10: Количине билансних резерви кречњака и доломита у лежишту „Брдањак“ 

Категорија 
резерви 

Врста 
сировине 

Резерве 
(m3) 

Резерве 
(t) 

Класа 
резерви 

Ц1 кречњак и доломит 9.220.858 24.804.116 Билансне 

Укупно Ц1 кречњак и доломит 9.220.858 24.804.116 Билансне 

 
Процена је да је завршном контуром површинског копа захваћено око 7.376.686 m3  кречњака и доломита и 

1.318.806 m3 откривке (јаловине). Детаљан прорачун резерви захваћених завршном контуром површинског 

копа, биће приказан у оквиру Главног рударског пројекта. 
 

Одлагање јаловине 

У току експлоатације одређена количина јаловине ће се користити за потребна насипања у оквиру самог 

каменолома. Напредовањем експлоатације и повећањем количине јаловине, у постојећем делу каменолома 
потребно је формирање одлагалишта. 

Депоновање јаловине мора се обавити на стабилном терену, а депонија у целости мора бити стабилна. 

Морају бити предузете све мере (одабиром одговарајуће косине, израдом подграде, озелењавањем и друго) 
како би се избегла свака могућност покретања маса са депоније. Висина депоније се може повећати само за 

два метра. 

Ширину депоније у делу надвишења одредити у односу на постојећи околни терен. При томе обавезно 
водити рачуна о стабилности. За евентуални вишак јаловине у односу на капацитет депоније јаловишта 

потребно је одабрати нову локацију која ће својим положајем и капацитетом моћи да се користи и при 

експлоатацији. 

Посебно депоновати и одлагати одкривку која се у каснијим фазама може користити за делимичну 
рекултивацију. 

 

РЕКУЛТИВАЦИЈА 
 

Ликвидација (гашење) површинског копа представља завршни стадијум експлоатације лежишта који се 

поклапа са исцрпљењем расположивих резерви кречњака и доломита, а самим тим и престанак вршења 

даљих рударских радова на предметном копу. Након завршетка рударских радова приступа се уклањању 
свих привремено постављених објеката и ангажоване механизације коришћених за несметано 

функционисање површинског копа, а потом се спроводи поступак коректуре рељефа деградираног простора. 

У процесу ликвидације површинског копа врши се рекултивација целог деградираног подручја површинског 
копа и његове околине у склопу експлоатационог поља. 

Пројекат рекултивације садржи две етапе и то:    

техничку етапу рекултивације - формирање коректуре рељефа дна и етажа површинског копа; 
биолошку етапу рекултивације - заснивање биљног покривача. 

Пројекат рекултивације земљишта на површинском копу „Брдањак“ реализоваће Носилац пројекта након 

завршетка експлоатације кречњака и доломита. 
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

На копу је планирана експлоатација камена, дробљење камена (примарно и секундарно) са утоваром и 
одвожењем изван површине копа. Из тог разлога се у границама копа не планира никаква изградња објеката 

високоградње, ни објеката пратећег садржаја, јер је у питању дневна експлоатација. Објекти санитарног 

блока, гардеробе за раднике и канцеларије су контејнерског типа и постављају се у улазној зони 
(дефинисано на графичком прилогу бр. 6). Такође у улазној зони се налази вага за мерење камиона, интерна 

бензинска станица и таложник са сепаратором. 

 
Основна намена површина: каменолом. 

 

Компатибилна намена: заштитно зеленило. 

 
Услови за формирање парцеле: 

не прописују се услови минималне величине парцеле. Површине (комплекси) каменолома се формирају 

према фазама експлоатације и обухватају више катастарских парцела.   
не прописује се минимална ширина парцеле.  

 

Индекс заузетости:  
максимални индекс заузетости у оквиру комплекса  је 20% 

 

Спратност објекта: 

Максимална спратност П+1. 
 

Слободне и зелене површине: 

не прописује се минимални проценат слободних  површина у току експлоатације камена, док је након 
рекултивације цела површина каменолома зелена површина у складу са пројектом рекултивације. 

 

Положај објекта на парцели: 

објекат, према положају на парцели је слободностојећи.  
 

Грађевинска линија:  

Грађевинску линију дефинишу контура експлоатационог поља и заштитни појас далековода. 
 

Кота приземља: 

кота приземља објекта је највише 0.5 m виша од коте терена 
 

Одстојање од граница комплекса: 

Минимално растојање објекта од граница комплекса каменолома је 5 m. 

 
Растојање објекта од бочног суседног објекта: 

минимално растојање објекта од другог објекта на суседној парцели је 8 m, 

 
Паркирање: 

паркирање решити у оквиру комплекса каменолома или у оквиру улазне зоне.  

 
Број објеката у оквиру комплекса: 
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не прописује се максимални број објеката у оквиру дозвољеног степена заузетости  
 

Услови за ограђивање комплекса: 

Комплекс каменолома се може, али не мора, оградити транспарентном оградом до висине од 1,40 m. 

ограда се изводи тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде 
комплекс је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске 

парцеле 

 
Минимални степен комуналне опремљености: 

не прописује се минимални степен комуналне опремљености. 

 
Спровођење плана за намену каменолом: 

Директно применом правила ПДР. 

 

 
 

ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 
Шуме и шумско земљиште се планирају на укупној површини од 9,12ha и подељени су у две подцелине.  

Подцелина 2-1 представља шуме на површини од 3 ha у западном делу плана и на ове површине се 

примењују правила прописана Просторним планом. 
Подцелина 2-2 су шуме у функцији заштите, односно заштитне шуме, на површини од 6,12 ha. Заштитне 

шуме су планиране по ободу експлоатационог поља и представљају тампон зону за околни простор.  

С обзиром на могућа загађења од каменолома, код формирања заштитне шуме применити врсте које 

ослобађају знатне количине кисеоника, које у већој мери од других задржавају чврсте честице из ваздуха 
(брест, храстови, борови, платан и сл.).  

На шумском земљишту није дозвољена промена састава шумских састојина и њихова неконтролисана 

експлоатација, кao ни изградња која би угрозила основну намену простора. Минимално дозвољена 
изградња је у функцији побољшања стања шума или њене боље приступачности и квалитетнијег 

коришћења.  

 

 
 

Ц) СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 
Овај план представља основ за издавање информације о локацији, локацијских услова, на површинама 

предвиђеним за директно спровођење, у складу са Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС'' 

бр.72/09, 81/09– исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19 и 9/20).  

План детаљне регулације за проширење површинског копа „Брдањак“ у насељу Степање, ради наставка 

експлоатације кречњака и доломита као техничко - грађевинског камена представља основ за формирање 

грађевинских парцела јавне намене. 
План детаљне регулације за проширење површинског копа „Брдањак“ у насељу Степање, ради наставка 

експлоатације кречњака и доломита као техничко - грађевинског камена се у оквиру обухвата Плана 

примењује непосредно. 
Непосредна примена правила детаљне регулације спроводи се: 

издавањем локацијских услова.  
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Могућа је фазна реализација Плана у складу са Главним рударским пројектом и у односу на решавање 
имовинских односа. 

 

Разрада кроз јавни архитектонско-урбанистички конкурс - Овим планом се не предвиђа обавезна израда 

јавног архитектонско-урбанистичког конкурса. 
 

ОДНОС ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ ПЛАНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

 
Осим Просторног плана општине Лајковац, који је плански основ за израду овог плана, других планова на 

овој локацији нема. 

 
ЛОКАЦИЈА КОЈА СЕ РАЗРАЂУЈЕ УРБАНИСТИЧКИМ ПРОЈЕКТОМ 

 

         У оквиру Плана није предвиђена обавезна израда урбанистичког пројекта.  

 
 

 

САСТАВНИ ДЕЛОВИ ПЛАНА 
 

ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 

број 

графичког 
прилога 

Назив графичког прилога размера 

1. Геодетска подлога са границом плана 1: 2500 

2. Постојећа намена површина 1: 2500 

3. Регулационо-нивелациони план 1: 1000 

4. План површина јавних намена  1: 2500 

5. Основна намена површина и подела на зоне  1: 2500 

6. Начин коришћења земљишта 1: 2500 

7. Синхрон план инсталација 1: 2500 

8. Фазе реализације плана и начин спровођења 1: 2500 

 

 

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Регистрација предузећа  

Решење о одређивању одговорног урбанисте – руководиоца израде плана 

Лиценца одговорног урбанисте  
Изјава одговорног урбанисте 

 

 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Одлука о приступању изради Плана  

Извештај о извршеној стручној контроли 
Извештај о јавном увиду  

Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину 

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину 
Сагласност на  Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину 
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Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради Плана  
Рани јавни увид (текстуални део и графички прилози)  

Катастарски и топографски план 

 

Овај план ступа на снагу осмог (8) дана након објављивања у "Службеном гласнику општине Лајковац".  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 
 

 

                СЕКРЕТАР                                     ПРЕДСЕДНИК   
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Горан Илић ,с.р.                     Ненад Џајевић,с.р.  

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

 
 

 

На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник Републике 
Србије'', број: 135/04, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др.закон) и 

члана  40. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 2/19 ), Скупштина 

општине Лајковац, на седници одржаној дана  30.09.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ  

(СА ПРЕЧИШЋЕНИМ ТЕКСТОМ) 

 
I Даје се сагласност на Прву измену Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 

животне средине општине Лајковац за 2020. годину (са пречишћеним текстом). 

 

II Решење о давању сагласности на Прву измену Програма коришћења средстава буџетског фонда за 
заштиту животне средине општине Лајковац за 2020. годину (са пречишћеним текстом), доставити 

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

општине Лајковац. 
 

III Решење о давању сагласности на Прву измену Програма коришћења средстава буџетског фонда 

за заштиту животне средине општине Лајковац за 2020. годину (са пречишћеним текстом), објавити у 
''Службеном гласнику општине Лајковац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 
 

 

                СЕКРЕТАР                                     ПРЕДСЕДНИК   
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Горан Илић ,с.р.                     Ненад Џајевић,с.р.  

************************************************* 
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На основу члана 160. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гласник 
Републике Србије'', број: 101/15) и члана 40. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине 

Лајковац'', број: 2/19 ), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана  30.09.2020. године, донела 

је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА   

ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА  
ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ  

(СА ПРЕЧИШЋЕНИМ ТЕКСТОМ)  

 
I Даје се сагласност на Прву измену и допуну Програма за унапређење услова живота локалне 

заједнице за 2020. годину (са пречишћеним текстом). 

 

II Решење о давању сагласности на Прву измену и допуну Програма за унапређење услова живота 
локалне заједнице за 2020. годину (са пречишћеним текстом), доставити Одељењу за привреду и 

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

 
III Решење о давању сагласности на Прву измену и допуну Програма за унапређење услова живота 

локалне заједнице за 2020. годину (са пречишћеним текстом), објавити у ''Службеном гласнику општине 

Лајковац''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 

 
                СЕКРЕТАР                                     ПРЕДСЕДНИК   

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Горан Илић ,с.р.                     Ненад Џајевић,с.р.  
************************************************* 

 

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 

15/16) и члана 40. тачка 69) Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 2/19), 
Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 30.09.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  

ЈП ''ГРАДСКА ЧИСТОЋА'' ЛАЈКОВАЦ, СА ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2020. 

ГОДИНУ, СА ПРЕЧИШЋЕНИМ ТЕКСТОМ  ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈП ''ГРАДСКА ЧИСТОЋА'' ЛАЈКОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

I Даје се сагласност на Друге  измене Програма пословања ЈП ''Градска чистоћа'' Лајковац, са 

Програмом коришћења субвенција за 2020. годину, са пречишћеним текстом Програма пословања ЈП 
''Градска чистоћа'' Лајковац за 2020. годину, које је усвојио Надзорни одбор Одлуком број: 4810/2 од 

23.09.2020. године. 

 
 II Решење о давању сагласности на Друге измене Програма пословања ЈП ''Градска чистоћа'' 

Лајковац, са Програмом коришћења субвенција за 2020. годину, са пречишћеним текстом Програма 

пословања ЈП ''Градска чистоћа'' Лајковац за 2020. годину,  доставити ЈП ''Градска чистоћа''  и  Одељењу за 
буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

 

 
 III Решење о давању сагласности на Друге измене Програма пословања ЈП ''Градска чистоћа'' 

Лајковац, са Програмом коришћења субвенција за 2020. годину, са пречишћеним текстом Програма 

пословања ЈП ''Градска чистоћа'' Лајковац за 2020. годину, објавити у ''Службеном гласнику општине 

Лајковац''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 
 

                СЕКРЕТАР                                     ПРЕДСЕДНИК   

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                Горан Илић ,с.р.                     Ненад Џајевић,с.р.  

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

 

На основу члана  69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике 
Србије'', број: 15/16) и члана 40. став 1. тачка 46) Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине 

Лајковац'', број: 2/19 ), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 30.09.2020. године, донела 

је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЦЕНОВНИКА 
 КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГРАДСКА ЧИСТОЋА'' ЛАЈКОВАЦ,  

СА ПРЕЧИШЋЕНИМ ТЕКСТОМ  

 

 I Даје се сагласност Другу измену и допуну Ценовника комуналних услуга Јавног предузећа 
''Градска чистоћа'' Лајковац, са пречишћеним текстом, који је усвојио Надзорни одбор Одлуком број: 4810/3 

дана 23.09.2020. године и прихватило Општинско веће општине Лајковац Закључком број: 06-90/20-III od 

25.09.2020. године. 
 

 II Решење о давању сагласности на Другу измену и допуну Ценовника комуналних услуга Јавног 

предузећа ''Градска чистоћа'' Лајковац, са пречишћеним текстом, доставити ЈП ''Градска чистоћа'' и  

Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 
 

 III Решење о давању сагласности на Другу измену и допуну Ценовника комуналних услуга Јавног 

предузећа ''Градска чистоћа'' Лајковац, са пречишћеним текстом, објавити у ''Службеном гласнику општине 
Лајковац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 

 

                СЕКРЕТАР                                     ПРЕДСЕДНИК   

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                Горан Илић ,с.р.                     Ненад Џајевић,с.р.  

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

 
На основу члана 20. ст. 1.тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14, 

101/16 и 47/18) и чланова 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, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), Правилника о 
садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта (''Службени гласник 
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РС'', бр. 27/15) и члана 40. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', бр. 2/19), 
Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 30.09.2020.године, донела је: 

 

Друге измене и допуне  

Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину 
 

Члан 1. 

У члану 5. Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину врше се следеће 
измене и допуне: 

3.1.1. Решавање имовинско-правних односа 

Тачка 3.1.1.3.  Накнада на име конституисања права службености пролаза, износ од 400.000,00 динара, мења 
се и гласи 250.000,00 динара 

Тачка 3.1.1.3. Надзор на заштити јавне железничке инфраструктуре током извођења радова, износ од 

1.600.000,00 динара, мења се и гласи 500.000,00 динара 

Тачка 3.1.1.5. 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, износ 

од 15.143.483,21 динара, мења се и гласи 0,00 динара 

Тачка 3.1.1.6. 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, 2218, 

2220, 2219,2206/1,2182/1,2183/1,2183/2,2184/2,2181/1,2181/2  КО Лајковац, износ од 13.716.562,65 динара, 

мења се и гласи 0,00 динара 
Тачка 3.1.1.7. 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, износ од 11.809.855,60 динара, мења се и гласи 0,00 динара 

Тачка 3.1.1.8. Прибављање земљишта за изградњу улице 1300 каплара, к.п. 229/6, КО Рубрибреза, износ 
од 360.000,00 динара, мења се и гласи 240.000,00 динара 

3.1.2. Урбанистички планови – планска документација 

Тачка 3.1.2.1. Израда катастарско топографског плана "Војни круг" и пројекта парцелације са пројектом 
геодетског обележавања парцела (ПГОП), износ од 1.184.658,00 динара, мења се и гласи 0,00 динара 

Тачка 3.1.2.2. Пројекат препарцелације улице Шумадијска, к.п. 35/1, КО Лајковац-пренета обавеза, износ од 

100.000,00 динара, мења се и гласи 0,00 динара 

Тачка 3.1.2.3. Пројекат препарцелације Победа, к.п. 508, КО Лајковац- пренета обавеза, износ од 100.000,00 
динара, мења се и гласи 0,00 динара 

Тачка 3.1.2.4. Пројекат препарцелације улице Немањина, к.п. 460, КО Лајковац- пренета обавеза, износ од 

100.000,00 динара, мења се и гласи 0,00 динара 
Тачка 3.1.2.5. Пројекат препарцелације за дубински бунар у Јабучју Милићи Горњи крај- пренета обавеза, 

износ од 100.000,00 динара, мења се и гласи 0,00 динара 

Тачка 3.1.2.6. Пројекат препарцелације за црквену порту у Јабучју- пренета обавеза, износ од 100.000,00 
динара, мења се и гласи 0,00 динара 

У делу 3.1.2. додаје се  тачка 3.1.2.7. и гласи: 

 

 

7. 
Пројекат препарцелације за улицу 1300 

Каплара 

229/6 КО 

Рубрибреза 

  

120.000,00 

 

3.2.1.  Асанациони радови 
Тачка 3.2.1.1. Накнада штете настале услед извођења радова (по судским и вансудским поравнањима), износ 

од 2.000.000,00 динара, мења се и гласи  2.500.000,00 динара 
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3.3.1.1. Објекти за захватање, довод и прераду сирове воде 
Тачка 3.3.1.1.1. Водоснабдевање дела општине Лајковац - изградња водоводне мреже Пепељевац - Стрмово - 

Придворица - I фаза-пренета обавеза, износ од 2.824.576,26 динара, мења се и гласи 2.205.181,44 динара 

Тачка 3.3.1.1.2. Повезивање постојећег цевовода Словац-Ратковац са резервоаром Оштриковац и са црпном 

станицом Словац и повезивање локалног цевовода у Ратковцу на затварачницу ПК Оштриковац - пренета 
обавеза, износ од 2.490.500,00 динара, мења се и гласи 2.255.936,40 динара 

Тачка 3.3.1.1.2. Надзор-пренета обавеза, износ од 77.100,00 динара, мења се и гласи 71.315,14 динара 

3.3.1.2. Објекти за основни развод чисте воде 
Тачка 3.3.1.2.1. Изградња дела водоводне мреже у Јабучју, мења се и гласи Изградња дела водоводне мреже 

у Јабучју-пренета обавеза, износ од 51.048.306,27 динара, мења се и гласи 36.340.796,62 динара 

Тачка 3.3.1.2.1. Надзор, мења се и гласи Надзор-пренета обавеза 
Тачка 3.3.1.2.3  Израда техничке документације у циљу опремања бунара у Горњем крају Јабучја 

(постројење за пречишћавање пијаће воде, резервоар и хидростаница са прикључком на дистрибутивну 

мрежу), износ од 770.028,00 динара, мења се и гласи 1.470.028,00 динара. 

 

3.3.1.3. Дистрибутивна мрежа 

Тачка 3.3.1.3.1. Израда техничке документације за изградњу водоводне мреже у МЗ Степање-пренета 

обавеза, мења се и гласи Израда техничке документације за изградњу водоводне мреже у МЗ Степање,  
износ од 254.520,00 динара, мења се и гласи 320.000,00 динара 

Тачка 3.3.1.3.6. Израда техничке документације за изградњу подстанице у Извиђачкој, износ од 

300.000,00 динара, мења се и гласи 0,00 динара 
Тачка 3.3.1.3.7. Израда техничке документације за изградњу подстанице у Ћелијама, износ од 300.000,00 

динара, мења се и гласи 0,00 динара 

Тачка 3.3.1.3.8. Извођење радова на изградњи прикључка на воду ППОВ Словац, износ од 1.800.000,00 

динара мења се и гласи 0,00 динара     

 3.4.1.1.Одвођење отпадних (фекалних) вода  

Тачка 3.4.1.1.2. Изградња мреже фекалне канализације Словац-пренета обавеза, обим јединице мере 

938,83м, ɸ200, мења се и гласи 1.307,89м, ɸ250;  износ од 20.339.380,00 динара,мења се и гласи 
19.939.380,00 динара 

3.4.1.2. Постројења за пречишћавање 

Тачка 3.4.1.2.1. Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Словац -пренета 

обавеза, износ од 5.609.252,34 динара, мења се и гласи 8.609.252,34 динара 
Тачка 3.4.1.2.1.  Надзор-пренета обавеза, износ од 71.237,50 динара, мења се и гласи 171.237,50 динара 

Тачка 3.4.1.2.2. Пројекат изведеног стања ППОВ Ћелије, мења се и гласи Пројекат изведеног стања ППОВ 

Ћелије – пренета обавеза 

3.4.1.3. Општи систем каналисања (који обухвата и фекалне и атмосферске воде) 

Тачка 3.4.1.3.1. Прикључци на канализацију јавних објеката, износ од 700.000,00 динара, мења се и гласи 

700.200,50 динара 
 

 У тачки 3.4.1.3. додаје се позиција 2 која гласи: 

2. 
Израда техничке документације за зацевљење 

канала у Војном кругу 
170 m  

 

450.000,00 

 

3.4.1.4.  Црпне станице 

Тачка 3.4.1.4.4. Изградња фекалне црпне станице Словац, износ од 3.500.000,00 динара, мења се и гласи 0,00 

динара 
Тачка 3.4.1.4.4. Надзор, износ од 50.000,00 динара, мења се и гласи 0,00 динара 
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У делу 3.4.1. Систем канализације додаје се: 

3.4.1.5. Одвођење атмосферских вода 

р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена износ 

1. 
Израда техничке документације за израду кишне 

канализације у улици Михаила Пупина 
100 m  50.000,00 

 

3.5.1.1. Разводна мрежа напона 0,4 kV 

Тачка 3.5.1.1.2. Атести, таксе за прикључење, легализације и сл., износ од 100.000,00 динара увећан је за 
185.000,00 динара и гласи 285.000,00 динара, на основу Одлуке о прерасподели буџетских средстава по чл. 

61. ЗБС до I ребаланса буџета. 

Тачка 3.5.1.1.3. Прикључак на црпну станицу Борверк, износ од 150.080,68 динара, мења се и гласи 
149.879,88 динара 

Тачка 3.5.1.1.4. Прикључак на струју свлачионице Непричава, износ од 120.000,00 динара, мења се и гласи 

0,00 динара 

Тачка 3.5.1.1.7. Прикључак на струју капеле у Рубрибрези, износ од 100.000,00 динара, мења се и гласи 
82.443,88 динара 

Тачка 3.5.1.1.8. Прикључак на струју-градски трг, износ од 100.000,00 динара, мења се и гласи 92.443,88 

динара 
Тачка 3.5.1.1.10. Прикључак на јавну расвету Јабучје-Грчићи, износ од 120.000,00 динара, мења се и гласи 

0,00 динара 

Тачка 3.5.1.1.12. Прикључак на јавну расвету Врачевић-Барањски крај, износ од 120.000,00 динара, мења се 
и гласи 0,00 динара 

Тачка 3.5.1.1.13. Прикључак на струју фекалне црпне станице Словац, износ од 150.000,00 динара, мења се 

и гласи 0,00 динара 

Тачка 3.5.1.1.14. Прикључак на јавну расвету Боговађа Митровића крај, износ од 100.000,00 динара, мења се 
и гласи 0,00 динара 

Тачка 3.5.1.1.15. Прикључак на јавну расвету Бајевац Васиљевићи, износ од 100.000,00 динара, мења се и 

гласи 0,00 динара 
Тачка 3.5.1.1.16. Прикључак на јавну расвету Јабучје Радованчевића крај, износ од 100.000,00 динара, мења 

се и гласи 0,00 динара 

Тачка 3.5.1.1.17. Прикључак на струју капеле у Јабучју, износ од 100.000,00 динара, мења се и гласи 0,00 
динара 

 

У тачки 3.5.1.1. додаје се позиција 18 која гласи: 

18. Остали прикључци на струју 
15-22   kW 

 
 

760.000,00 

 

3.5.1.2. Мрежа јавне расвете 

 

Тачка 3.5.1.2.1. Јавна расвета по мерним местима, износ од 52.500.000,00 динара, мења се и гласи 
49.600.000,00 динара 

Тачка 3.5.1.2.2. Одржавање јавне расвете са материјалом, износ од 3.000.000,00 динара, мења се и гласи 

2.300.000,00 динара 

 

3.7.1.1. Коловозне површине 

Тачка 3.7.1.1.4.  Реконструкција локалног и некатегорисаног пута Врачевић-Протићи – пренета обавеза, 

износ од 21.853.624,40 динара,  мења се и гласи 20.203.969,20 динара 
Тачка 3.7.1.1.4.  Надзор-пренета обавеза, износ од 206.200,00 динара, мења се и гласи 129.442,83 динара 
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Тачка 3.7.1.1.9. Изградња локалних саобраћајница у насељу ''Војни круг'' са припадајућом комуналном 
инфраструктуром, износ од 17.519.870,00 динара, мења се и гласи 0,00 динара  

Тачка 3.7.1.1.9. Надзор, износ од 250.000,00 динара, мења се и гласи 0,00 динара 

Тачка 3.7.1.1.10. Изградња улице Вука Караџића са припадајућом комуналном инфраструктуром, износ од 

14.608.225,00 динара, мења се и гласи 0,00 динара 
Тачка 3.7.1.1.10. Надзор, износ од 200.000,00 динара, мења се и гласи 0,00 динара 

Тачка 3.7.1.1.11. Наставак изградње саобраћајница у Војном кругу-спајање Јустина Поповића и Извиђачке 

улице код базена са припадајућом комуналном инфраструктуром, износ од 27.015.599,80 динара мења се и 
гласи 0,00 динара 

Тачка 3.7.1.1.11. Надзор, износ од 350.000,00 динара, мења се и гласи 0,00 динара 

Тачка 3.7.1.12. Изградња Извиђачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе 
Мишића са припадајућом комуналном инфраструктуром, износ од 38.571.205,50 динара, мења се и гласи 

0,00 динара 

Тачка 3.7.1.12. Надзор, износ од 500.000,00 динара, мења се и гласи 0,00 динара 

Тачка 3.7.1.1.13.  Израда техничке документације за изградњу локалног и некатегорисаног пута у 
Врачевићу-Бабовићи, износ од 700.000,00 динара, мења се и гласи 0,00 динара 

 

3.7.1.1.А Рехабилитација локалних и некатегорисаних путева 
Тачка 3.7.1.1.А.1.  Израда техничке документације за рехабилитацију улице Краља Милутина-пренета 

обавеза, износ од 44.400,00 динара мења се и гласи 37.000,00 динара 

Тачка 3.7.1.1.А.2. Израда техничке документације за рехабилитацију улице Петра Бојовића-пренета обавеза, 
износ од 58.200,00 динара, мења се и гласи 48.500,00 динара 

Тачка 3.7.1.1.А.3. Израда техничке документације за рехабилитацију улице Гргура Бранковића-пренета 

обавеза, износ од 14.400,00 динара, мења се и гласи  12.000,00 динара 

Тачка 3.7.1.1.А.4.  Израда техничке документације за рехабилитацију некатегорисаног пута Стрмово – пут 
поред дома-пренета обавеза, износ од 17.200,00 динара, мења се и гласи 0,00 динара 

Тачка 3.7.1.1.А.5. Израда техничке документације за рехабилитацију некатегорисаног пута Стрмово – Гајски 

пут-пренета обавеза, износ од 61.800,00 динара, мења се и гласи 51.500,00 динара 
Тачка 3.7.1.1.А.6. Израда техничке документације за рехабилитацију некатегорисаног пута Степање – 

Гујари-пренета обавеза, износ од 42.000,00 динара, мења се и гласи 35.000,00 динара  

Тачка 3.7.1.1.А.7. Израда техничке документације за рехабилитацију некатегорисаног пута Јабучје – С. 

Село-пренета обавеза, износ од 72.000,00 динара, мења се и гласи 0,00 динара 
Тачка 3.7.1.1.А.8. Израда техничке документације за рехабилитацију некатегорисаног пута Бајевац – 

Павловићи-пренета обавеза, износ од 27.600,00 динара, мења се и гласи 23.000,00 динара 

Тачка 3.7.1.1.А.8. Рехабилитација некатегорисаног пута Бајевац – Павловићи, износ од 3.450.000,00 динара, 
мења се и гласи 2.636.656,92 динара 

Тачка 3.7.1.1.А.9. Израда техничке документације за рехабилитацију некатегорисаног пута Бајевац – 

Петровићи-пренета обавеза, износ од 72.000,00 динара, мења се и гласи 60.000,00 динара 
Тачка 3.7.1.1.А.10. Израда техничке документације за рехабилитацију некатегорисаног пута Јабучје – 

Мирковићи, Јосиповићи, Дубрава-пренета обавеза, износ од 112.800,00 динара, мења се и гласи 94.000,00 

динара 

Тачка 3.7.1.1.А.11. Израда техничке документације за рехабилитацију некатегорисаног пута у Непричави-
Милошевићи-пренета обавеза, износ од 27.600,00 динара, мења се и гласи 23.000,00 динара 

Тачка 3.7.1.1.А.11. Рехабилитација некатегорисаног пута у Непричава-Милошевићи, износ од 2.310.000,00 

динара, мења се и гласи 2.292.241,63 динара 
Тачка 3.7.1.1.А.12. Рехабилитација некатегорисаног пута Јабучје Ђорићи-Петровићи-пренета обавеза, износ 

од 7.090.551,00, мења се и гласи 6.391.417,74 динара 

Тачка 3.7.1.1.А.12. Надзор-пренета обавеза, износ од 88.500,00 динара, мења се и гласи 63.914,17 динара 
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У тачки 3.7.1.1.А додају се позиције 13 и 14, које гласе: 

13. 
Израда техничке документације за рехабилитацију 

некатегорисаног пута за Доњи Лајковац-Влајићи 
500 m  

 

150.000,00 

14. 
Израда техничке документације за рехабилитацију 

некатегорисаног пута Јабучје-Требеж 
500 m  150.000,00 

 

3.7.1.1.Б Редовно одржавање локалних и накатегорисаних путева 

Тачка 3.7.1.1.Б.1. Одржавање и поправка коловозне конструкције на територији општине Лајковац-пренета 

обавеза, износ од 1.923.253,08 динара, мења се и гласи 1.255.732,32 динара 
Тачка 3.7.1.1.Б.1. Одржавање и поправка коловозне конструкције на територији општине Лајковац, износ од 

6.200.000,00 динара, мења се и гласи 2.866.000,00 динара 

Тачка 3.7.1.1.Б.2. Ангажовање механизације и превоза са материјалом за одржавање, санацију и 
реконструкцију путева на територији општине Лајковац – камен, износ од 4.000.000,00 динара, мења се и 

гласи 4.136.873,60 динара 

Тачка 3.7.1.1.Б.3. Ангажовање механизације и превоза са материјалом за одржавање, санацију и 

реконструкцију путева на територији општине Лајковац – пропусти, износ од 2.000.000,00 динара, мења се и 
гласи 1.663.200,00 динара 

Тачка 3.7.1.1.Б.4. Зимско одржавање путева и јавних површина, износ од 5.000.000,00 динара, мења се и 

гласи 2.000.000,00 динара  
Тачка 3.7.1.1.Б.6. Чишћење улица и тротоара чистилицом, обим јединице мере од 400 часова годишње, 

увећан је за 100 часова и гласи 500 часова, износ од 1.616.240,00 динара увећан је за 404.060,00 динара и 

гласи 2.020.300,00 динара на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве на основу чл. 69. 
ЗБС до I ребаланса буџета, а ребалансом буџета , обим јединице мере од 500 часова годишње, мења се и 

гласи 574 часа годишње, износ од 2.020.300,00 динара, мења се и гласи 2.320.300,00 динара. 

Тачка 3.7.1.1.Б.7. Чишћење улица и тротоара, обим јединице мере од 7.000.000,00 м2 годишње, мења се и 

гласи 7.800.000,00 м2 годишње, износ од 18.900.000,00 динара, мења се и гласи 21.060.000,00 динара 
Тачка 3.7.1.1.Б.8. Прање и прскање улица, обим јединице мере од 250 цистерни увећан је за 145 цистерни и 

гласи 395 цистерни, износ од 2.341.070,00 динара увећан је за 1.331.475,33 динара и гласи 3.672.545,33 

динара на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве на основу чл. 69. ЗБС до I 
ребаланса буџета, а ребалансом буџета , обим јединице мере од 395 цистерни, мења се и гласи 490 

цистерни, износ од 3,672.545,33 динара, мења се и гласи 4.572.545,33 динара. 

Тачка 3.7.1.1.Б.9. Уређење и чишћење канала износ од 2.000.000,00 динара, мења се и гласи 1.563.600,00 
динара 

У тачки 3.7.1.2. Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе, додаје се позиција 4 и 

гласи: 

р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена износ 

4. 
Израда техничке документације саобраћаја и 

саобраћајне сигнализације у зони ОШ у Ћелијама 

Дужина 

пешачке 

ограде 100м 

 150.000,00 

3.7.1.3. Саобраћајна сигнализација 

Тачка 3.7.1.3.1. Управљање саобраћајном инфраструктуром (хоризонтална сигнализација)-пренета обавеза, 

износ од 551.100,00 динара мења се и гласи 0,00 динара 
Тачка 3.7.1.3.1. Управљање саобраћајном инфраструктуром (хоризонтална сигнализација), износ од 

800.000,00 динара мења се и гласи 513.000,00 динара 

Тачка 3.7.1.3.2. Управљање саобраћајном инфраструктуром (верикална сигнализација)-пренета обавеза, 

износ од 577.488,00 динара мења се и гласи 0,00 динара 
Тачка 3.7.1.3.2. Управљање саобраћајном инфраструктуром (верикална сигнализација), износ од 600.000,00 

динара мења се и гласи 569.100,00 динара 
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У тачки 3.7.1.3. додаје се позиција 4 и гласи: 

4. 
Набавка и уградња принудних успоривача 

брзине са пратећом опремом 
4 ком.  445.000,00 

 

3.8.1.1. Локалне парковске површине 

Тачка 3.8.1.1.1. Ручно кошење зелених површина, обим јединице мере од 480.000 м2 годишње, мења се 
и гласи 839.024 м2 годишње,  износ од 4.416.000,00 динара мења се и гласи 7.719.030,79 динара 

Тачка 3.8.1.1.2. Изградња градског трга са елементима парковског уређења-пренета обавеза, износ од 

6.830.000,00 динара, мења се и гласи 5.116.003,20 динара 
У тачки 3.8.1.1 додају се позиције 4 и 5 које гласе: 

4. Пејзажно уређење испред базена 
25 стабала, 100 

жбун растиња 
 1.300.000,00 

5. Набавка и уградња мобилијара испред базена   10 ком.  500.000,00 

3.8.1.2. Травњаци са украсним шибљем 

Тачка 3.8.1.2.1. Уређење цвећа, износ од 300.000,00 динара, мења се и гласи 0,00 динара 

У тачки 3.8.1.2. Травњаци са украсним шибљем додаје се позиција 2 која гласи: 
 

2. Орезивање стабала, хемијско третирање и заливање 350 ком.  1.368.129,51 

                            

3.9.1.1.   Локације намењене за изградњу објеката јавне намене 
Тачка 3.9.1.1.3. Санација дома МЗ Ратковац, износ ос 900.000,00 динара, мења се и гласи 1.400.000,00 

динара 

Тачка 3.9.1.1.4. Санација крова на свлачионици у Ћелијама, мења се и гласи  Санација крова на 
свлачионици у Ћелијама-пренета обавеза 

 

У тачки 3.9.1.1 додају се позиције 7 и 8 које гласе: 

 

7. 
Измена техничке документације за изградњу 

сеоске куће у Пепељевцу 
ИР,ПЗИ,ПГД  360.000,00 

8. Надзор за капелу у Јабучју-пренета обавеза 

70 m2-керам. 
плоч. 

360 m2-

завршн. 

обрада зидова 

 20.000,00 

 

3.9.1.2. Локације за изградњу јавних објеката (образовање, култура, здравство, социјална заштита и 

сл.) 

Тачка 3.9.1.2.1. Завршетак радова на ОШ „Миле Дубљевић“-амфитеатар-пренета обавеза, износ од 
3.155.269,78 динара, мења се и гласи 2.940.019,40 динара 

Тачка 3.9.1.2.1. Надзор-пренета обавеза, износ од 50.000,00 динара, мења се и гласи 34.767,48 динара 

Тачка 3.9.1.2.2.  Ангажовање координатора безбедности градилишта за СШ '’17. септембар'', износ од 
384.000,00 динара увећан је за 144.000,00 динара и гласи 528.000,00 динара, на основу Одлуке о 

прерасподели буџетских средстава по чл. 61. ЗБС до I ребаланса буџета. 

Тачка 3.9.1.2.3. Радови на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта основне школе „Миле 
Дубљевић" у Бајевцу-пренета обавеза, износ од 77.669.868,05, мења се и гласи 103.431.903,58 динара 

Тачка 3.9.1.2.3. Ангажовање координатора безбедности градилишта за ОШ у Бајевцу, мења се и гласи 

Ангажовање координатора безбедности градилишта за ОШ у Бајевцу-пренета обавеза, износ од 
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288.000,00 динара увећан је за 144.000,00 динара и гласи 432.000,00 динара, на основу Одлуке о 
прерасподели буџетских средстава по чл. 61. ЗБС до I ребаланса буџета. 

Тачка  3.9.1.2.5. Изградња затвореног базена - пренета обавеза, износ од 36.612.997,12 динара, мења се и 

гласи 28.078.544,82 динара 

Тачка 3.9.1.2.5. Радови на изградњи котларнице базена-пренета обавеза, мења се и гласи Радови на изградњи 
котларнице базена 

Тачка  3.9.1.2.5. Радови на изградњи трафостанице-пренета обавеза, износ од 5.697.334,97 динара,  мења се 

и гласи 5.635.224,00 динара 
Тачка  3.9.1.2.5. Партерно уређење око базена-пренета обавеза, износ од 17.200.000,00 динара, мења се и 

гласи 15.989.300,58 динара 

Тачка  3.9.1.2.5. Надзор-пренета обавеза, износ од 300.000,00 динара, мења се и гласи 153.497,28динара 
Тачка 3.9.1.2.6. Завршетак радова на изградњи и санацији Конака Брене Михаиловић, износ од 4.626.720,00 

динара, мења се и гласи 0,00 динара 

Тачка 3.9.1.2.6. Прикључак на водоводну и канализациону мрежу, износ од 1.621.052,87 динара, мења се и 

гласи 0,00 динара 
Тачка 3.9.1.2.6. Партерно уређење око конака, износ од 6.570.000,00 динара, мења се и гласи 0,00 динара 

Тачка 3.9.1.2.6. Надзор, износ од 100.000,00 динара, мења се и гласи 0,00 динара 

Тачка 3.9.1.2.6. Конзерваторски надзор над извођењем радова на завршетку радова на изградњи и санацији 
конака Брена Михаиловић, износ од 500.000,00 динара, мења се и гласи 0,00 динара 

Тачка 3.9.1.2.6. Конзерваторски надзор над извођењем радова на конаку Радић, износ од 180.000,00 динара, 

мења се и гласи 0,00 динара 
Тачка 3.9.1.2.6. Прикључак на електроенергетску мрежу, износ од 200.000,00 динара, мења се и гласи 0,00 

динара 

 

3.9.1.4. Специфични објекти комуналне опреме 

 

Тачка 3.9.1.4.2. Пражњење великих контејнера-5м3, јединица мере од 2600 ком, мења се и гласи 2896 ком, 

износ од 18.800.000,00 динара, мења се и гласи 21.649.565,30 динара 

Тачка 3.9.1.4.2. Пражњење малих контејнера-1,1м3, јединица мере од 1092 ком, мења се и гласи 1618 ком, 

износ од 2.300.000,00 динара, мења се и гласи 3.560.552,40 динара 

Тачка 3.9.1.4.3. Чишћење септичких јама фекалком, обим јединице  мере  од 96 камх8м3, мења се и гласи 87 

цистерни, износ од 289.890,00 динара, мења се и гласи 535.292,00 динара. 
 

 

4. ПРИКАЗ ИЗВОРА И УСЛОВА ФИНАНСИРАЊА ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ 

ЗЕМЉИШТА 

Тачка 1) Приходи од средстава буџетског фонда за заштиту животне средине, износ од 31.406.260,77 динара, 

мења се и гласи 24.806.380,59 динара 
Тачка 2) Приходи од накнаде за коришћење минералних сировина, износ од 291.149.646,60 динара мења се 

и гласи 256.646.192,77 динара 

Тачка 3) Општи приходи и примања буџета, износ од 5.025.000,00 динара мења се и гласи  34.633.373,77 

динара 
Тачка 4) Приходи по основу новчаних казни од прекршаја износ од 13.248.641,08 динара мења се и гласи  

9.495.632,32 динара 

Тачка 5) Приходи по уговору са Канцеларијом за јавна улагања, износ од 316.685.590,05 динара мења се и 
гласи 342.447.625,58 динара 

Тачка 6) Приходи по споразуму са ЕПС-ом износ од 222.425.711,10 динара мења се и гласи 79.942.196,66 

динара 
Додаје се Тачка 7) Приходи остварени продајом имовине, износ од 181.106,30 динара 
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Тачке од 7-9, постају тачке 8-10; 
9) Приходи од ЕПС-а за прибављање земљишта које је у својини општине Лајковац, износ од 11.809.855,60 

динара, мења се и гласи 0,00 динара 

10) Прибављање земљишта у приватној својини којe се директно финансира од ЕПС-а кроз експропријацију, 

износ од 15.143.483,21 динара, мења се и гласи 0,00 динара 
 

Укупан приход,  износ од 1.146.894.188,41 мења се и гласи 988.152.507,99 динара. 

 
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 2020. годину остаје 

непромењен. 

 
 

 

Члан 3. 
Друге измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину 

објавити у „Службеном гласнику општине Лајковац“.  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 

 
                СЕКРЕТАР                                     ПРЕДСЕДНИК   

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Горан Илић ,с.р.                     Ненад Џајевић,с.р.  
************************************************* 

 

На основу члана 20. ст. 1.тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 

83/14, 101/16 и 47/18)  и чланова 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, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), Правилника 

о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта (''Службени гласник 

РС'', бр. 27/15) и члана 40. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', бр. 2/19), 
Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 30.09.2020.године, донела је 

 

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2020. 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. 
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  Програм обезбеђује да радови на уређивању грађевинског земљишта у 2020. 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.  

 

Члан 4.  

Програм се доноси за 2020. 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:  
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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 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. 

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 

260 m²     300.000,00 

3. 

Накнада на име конституисања права 

службености пролаза 
 

 

 
90 m 

 

    250.000,00 

Надзор на заштити јавне железничке 

инфраструктуре током извоћења радова 
   500.000,00 

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 

По 

Споразуму 
са ЕПС- 

Огранак РБ 

Колубара 
(брисано) 

  0,00 

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

 
 

0.77.19 

ha 

 

По Споразуму 

са ЕПС- 
Огранак РБ 

Колубара 

 0,00 
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17,2218,2220,2219,2206/1,2182/1,2183/1,2183/2,2
184/2,2181/1,2181/2  КО Лајковац 

(брисано) 

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 

 

По Споразуму 

са ЕПС- 
Огранак РБ 

Колубара 

(брисано) 

0,00 

8. 

 
Прибављање земљишта за изградњу улице 1300 

каплара, к.п. 229/6, КО Рубрибреза 

 

320 m  
      240.000,00 

 

3.1.2. Урбанистички планови – планска документација 

р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена износ 

1. 
Израда катастарско топографског плана "Војни 

круг" и пројекта парцелације са пројектом 

геодетског обележавања парцела (ПГОП) 

3,87 hа 

По 
Споразуму са 

ЕПС- 

Огранак РБ 
Колубара 

(брисано) 

0,00 

2. Пројекат препарцелације улице Шумадијска, к.п. 
35/1, КО Лајковац-пренета обавеза 

2649 m2 

 

          
(брисано) 

0,00 

3. 
Пројекат препарцелације Победа, к.п. 508, КО 

Лајковац- пренета обавеза 
2388 m2 

(брисано) 0,00 

4. 
Пројекат препарцелације улице Немањина, к.п. 

460, КО Лајковац- пренета обавеза 
618 m2 

(брисано) 0,00 

5. 
Пројекат препарцелације за дубински бунар у 

Јабучју Милићи Горњи крај- пренета обавеза 
30 а 

(брисано) 0,00 

6. 
Пројекат препарцелације за црквену порту у 

Јабучју- пренета обавеза 
30 а 

(брисано) 0,00 

7. 
Пројекат препарцелације за улицу 1300 Каплара 

229/6 КО 

Рубрибреза 

  

120.000,00 

3.2.1. Асанациони радови 

р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена износ 

1. 
Накнада штете настале услед извођења радова (по 

судским и вансудским поравнањима) 
  2.500.000,00 
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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. 

Изградња дела водоводне мреже у Јабучју – 

пренета обавеза 
11.147 m 

Ø100,Ø150, 

Ø80 

Фин. по 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак 

РБ Колубара 

36.340.796,62 

Надзор – пренета обавеза  710.721,00 

2. 

Израда техничке документације за изградњу 

цевовода Ратковац - Врачевић и резервоара у 
Врачевићу-пренета обавеза 

5.500 m 
ɸ 160 

 
1.314.000,00 

Техничка контрола 150.000,00 

3. 

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 
 

1.470.028,00 

4. 
Усаглашавање техничке документације (ГП ВДС 

Лајковац)-пренета обавеза 

8 km 

ɸ280 

ɸ315 

 1.419.840,00 

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 
 320.000,00 

р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена износ 

1. 

Водоснабдевање дела општине Лајковац - 

изградња водоводне мреже Пепељевац - Стрмово 
- Придворица - I фаза-пренета обавеза 

3.408,52 m 
ɸ 100 

 
2.205.181,44 

        Надзор-пренета обавеза 14.420,15                 

2. 

Повезивање постојећег цевовода Словац-Ратковац 

са резервоаром Оштриковац и са црпном 
станицом Словац и повезивање локалног 

цевовода у Ратковцу на затварачницу ПК 

Оштриковац - пренета обавеза 

1.730 m 

ɸ 90 
ɸ 250 

ɸ 280 

 

 
2.255.936,40 

 

Надзор - пренета обавеза 71.315,14 
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Техничка контрола 
ɸ 110 
ɸ 160 

30.000,00 

2. 

Набавка и уградња водомера на 12 (дванаест) 

мерних места на магистралном цевоводу Лајковац 

- Лазаревац-пренета обавеза 

11 ком.  
 

3.052.350,00 

3. 
Реконструкција водоводне мреже у индустријској 

зони-пренета обавеза 

80 m 

ɸ 110 
 

 

780.000,00 

4. 

Прикључци на водоводну мрежу објеката јавне 
намене-пренета обавеза 

 
ɸ 110 

ɸ 50 

 

 

800.000,00 

Прикључци на водоводну мрежу објеката јавне 

намене 
600.000,00 

5. 
Израда техничке документације за изградњу 

водовода у Марковој Цркви 
3 km  400.000,00 

6. 
Израда техничке документације за изградњу 

подстанице у Извиђачкој 
11,7 l/s (брисано) 0,00 

7. 
Израда техничке документације за изградњу 

подстанице у Ћелијама 

7,8 m2 

3 пумпе 
(брисано) 0,00 

8. 
Извођење радова на изградњи прикључка на воду 

ППОВ Словац 

250 m 

ɸ 50 
(брисано) 0,00 

9. 

Израда техничке документације за 

реконструкцију и санацију водоводне мреже на 

територији насељеног места Лајковац-пренета 

обавеза 
25000m200

0 ком 
ɸ 25 

ɸ 63 

ɸ 90 

 1.353.000,00 

Реконструкција и санација водоводне мреже на 

територији насељеног места Лајковац 

Условно 

средствима 

Канц.за јавна 
улагања 

240.000.000,0

0 

Надзор   3.000.000,00 

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-
пренета обавеза 

2.000 m ɸ250 

ɸ200 

 

 
288.000,00 

Техничка контрола 50.000,00 

2. 

Изградња мреже фекалне канализације Словац-

пренета обавеза 
1307,89 m  

ɸ200 

 

 
19.939.380,00 

Надзор-пренета обавеза 180.620,00 

3. 

Прикључак фекалне канализације Словца на 

ППОВ Словац-пренета обавеза 

100 m 
ɸ200 

ɸ250 

 

 
79.169,28 

Надзор-пренета обавеза 6.264,00 
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4. 
Усаглашавање главног пројекта фекалне 

канализације насеља Јабучје-други део- пренета 

обавеза 

4 km  198.000,00 

5. 
Израда техничке документације (ИДР, ПГД) 

фекалне канализације у улици Београдски пут 

400м 

ɸ200 
 300.000,00 

6. 
Израда студије постојећег стања канализационог 
система на територији општине Лајковац-пренета 

обавеза 

40m3 на дан 

ɸ250 
капацитет 

постројења 

 

1700м 
дужина 

кан.мреже 

 600.000,00 

 

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  

8.609.252,34 

Надзор-пренета обавеза 171.237,50 

2. 

Технички пријем 
40m3  

 

180 m3 на 

дан 

 

350.000,00 

Пројекат изведеног стања ППОВ Ћелије – 

пренета обавеза 
720.000,00 

Процена утицаја затеченог стања ППОВ Ћелије за 

насељено место Лајковац 
480.000,00 

3. 

Израда техничке документације за погон за 

пречишћавање вода  
у Боговађи - пренета обавеза 

 
40m3 на дан 

ɸ250 

 

 
 201.600,00 

3.4.1.3. Општи систем каналисања (који обухвата и фекалне и атмосферске воде) 

р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена износ 

1. 

Прикључци на канализацију јавних објеката-
пренета обавеза 180 m3 на 

дан 
 

750.000,00 

Прикључци на канализацију јавних објеката 700.200,50 

2. 
Израда техничке документације за зацевљење 

канала у Војном кругу 
170 m  

 

450.000,00 
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3.4.1.4.  Црпне станице 

р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена износ 

1. 
Израда техничке документације(ИДР, ПГД) 

фекалне црпне станице Ћелије - пренета обавеза 
45m3 на дан  372.000,00 

2. 

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 

3. 

Изградња црпне станице Борверк - пренета 
обавеза 85 m3 на дан  

914.089,56 

Надзор - пренета обавеза 13.345,71 

4. 

Изградња фекалне црпне станице Словац 

15 m3на дан (брисано) 

0,00 

Надзор 

 0,00 

Извођење радова због прикључка на струју 

фекалне црпне станице Словац 900.000,00 

5. 

Изградња фекалног колектора у Индустријској 

зони - пренета обавеза 1.123 m  

ɸ 400 
 

7.560.760,80 

Надзор - пренета обавеза 88.460,90 

3.4.1.5. Одвођење атмосферских вода 

р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена износ 

1. 
Израда техничке документације за израду кишне 

канализације у улици Михаила Пупина 
100 m  50.000,00 

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  100.000,00 

2. Атести, таксе за прикључење, легализације и сл. 15  285 .000,00 

3. Прикључак на црпну станицу Борверк 22 kW  149.879,88 

4. Прикључак на струју свлачионице Непричава 15kW (брисано) 0,00 

5. Прикључак на струју ОШ Бајевац 15kW  100.000,00 

6. Прикључак на струју СШ „17. септембар“ 22kW  120.000,00 

7. Прикључак на струју капеле у Рубрибрези 15kW  82.443,88 

8. Прикључак на струју-градски трг 22kW  92.443,88 

9. Прикључак на струју-базен 22kW  240.000,00 

10. Прикључак на јавну расвету Јабучје-Грчићи 15 kW (брисано) 0,00 

11. Прикључак струје на бунар у Пепељевцу 22 kW  120.000,00 
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12. 
Прикључак на јавну расвету Врачевић-Барањски 

крај 
22 kW (брисано) 0,00 

13. 
Прикључак на струју фекалне црпне станице 

Словац 
22 kW (брисано) 

0,00 

 

14. 
Прикључак на јавну расвету Боговађа Митровића 

крај 

15 kW 
(брисано) 0,00 

15. Прикључак на јавну расвету Бајевац Васиљевићи 
15 kW 

(брисано) 
0,00 

16. 
Прикључак на јавну расвету Јабучје 

Радованчевића крај 

15 kW 
(брисано) 

0,00 

17. Прикључак на струју капеле у Јабучју 
15 kW 

(брисано) 
0,00 

18. Остали прикључци на струју 
15-22   kW 

 
760.000,00 

3.5.1.2. Мрежа јавне расвете 

р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена износ 

1. 
Јавна расвета по мерним местимa-пренета обавеза 

102 м.места  
7.400.000,00 

Јавна расвета по мерним местима 49.600.000,00 

2. Одржавање јавне расвете са материјалом 
500 

светиљки 
 2.300.000,00 

3.7.1. Саобраћајне површине 

3.7.1.1. Коловозне површине 

р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена износ 

1. 

Израда техничке документације за изградњу 
улице која повезује улице Вука Караџића и 

Извиђачку-пренета обавеза 800 m  
702.000,00 

Техничка контрола 50.000,00 

2. 

Израда техничке документације за изградњу 

улице Момчила Радовановића са кишном 

канализацијом-пренета обавеза 
310 m 

 
 

132.000,00 

Техничка контрола 30.000,00 

3. 

Израда техничке документације за изградњу 

улице Балканске са фекалном и кишном 

канализацијом-пренета обавеза 577 m  
175.824,00 

Техничка контрола 40.000,00 

4.  

Реконструкција локалног и некатегорисаног пута 

Врачевић-Протићи-пренета обавеза 2,3 km  

 

20.203.969,20 

Надзор-пренета обавеза 129.442,83 
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5. Израда техничке документације за улицу Нова 1 150 m  90.000,00 

6. Израда техничке документације за улицу Нова 2 180 m  200.000,00 

7. Израда техничке документације за улицу Нова 3 330 m  115.000,00 

8. 
Израда техничке документације за наставак 

Хајдучке улице 
160 m  95.000,00 

9. 

 

Израда техничке документације за изградњу 

локалних саобраћајница у насељу ''Војни круг'' са 

припадајућом комуналном инфраструктуром  
 

300m 

По Споразуму са 

ЕПС- Огранак 

РБ Колубара 

  

 (брисано) 

592.329,00 

 

Изградња локалних саобраћајница у насељу 

''Војни круг'' са припадајућом комуналном 

инфраструктуром  
 

0,00 

Надзор 0,00 

 
10. 

Изградња улице Вука Караџића са припадајућом 

комуналном инфраструктуром 

200m 

По Споразуму са 

ЕПС- Огранак 

РБ Колубара 

(брисано) 

0,00 

Надзор 0,00 

11.  

Наставак изградње саобраћајница у Војном кругу-
спајање Јустина Поповића и Извиђачке улице код 

базена са припадајућом комуналном 

инфраструктуром 
360 m 

По Споразуму са 

ЕПС- Огранак 

РБ Колубара 
 

(брисано) 

0,00 

0,00 
Надзор 

12. 

Израда техничке документације за изградњу 

Извиђачке улице од објекта затвореног базена до 

раскрснице са улицом Војводе Мишића са 
припадајућом комуналном инфраструктуром 

 
670 m 

По Споразуму са 
ЕПС- Огранак 

РБ Колубара 

 
 

 

 

(брисано) 
 

580.482,42 

Изградња Извиђачке улице од објекта затвореног 

базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића 

са припадајућом комуналном инфраструктуром 

0,00 

Надзор 0,00 

13. 

Израда техничке документације за изградњу 

локалног и некатегорисаног пута у Врачевићу-

Бабовићи 

1600м 

 

(брисано) 0 

14. 
Израда техничке документације за паркинг 

простор испред зграде ''Силоса'' 
3500м2 

 
600.000,00 
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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-пренета 

обавеза 650 m  

37.000,00 

Рехабилитација улице Краља Милутина 5.700.000,00 

Надзор 100.000,00 

2. 
Израда техничке документације за 

рехабилитацију улице Петра Бојовића-пренета 

обавеза 

850 m  48.500,00 

3. 

Израда техничке документације за 

рехабилитацију улице Гргура Бранковића-пренета 
обавеза 

200 m  12.000,00 

4. 

Израда техничке документације за 

рехабилитацију некатегорисаног пута Стрмово – 
пут поред дома-пренета обавеза 

50 m (брисано) 0,00 

5. 

Израда техничке документације за 

рехабилитацију некатегорисаног пута Стрмово – 
Гајски пут-пренета обавеза 

900 m  51.500,00 

6. 

Израда техничке документације за 

рехабилитацију некатегорисаног пута Степање – 

Гујари-пренета обавеза 

600 m  35.000,00 

7. 

Израда техничке документације за 

рехабилитацију некатегорисаног пута Јабучје – С. 

Село-пренета обавеза 

1100 m (брисано) 0,00 

8. 

Израда техничке документације за 
рехабилитацију некатегорисаног пута Бајевац – 

Павловићи-пренета обавеза 
400 m  

23.000,00 

Рехабилитација некатегорисаног пута Бајевац - 
Павловићи 

2.636.656,92 

Надзор 50.000,00 

9. 
Израда техничке документације за 

рехабилитацију некатегорисаног пута Бајевац – 

Петровићи-пренета обавеза 

1100 m  60.000,00 

10. 

Израда техничке документације за 

рехабилитацију некатегорисаног пута Јабучје – 
Мирковићи, Јосиповићи, Дубрава-пренета обавеза 

1700 m  94.000,00 

11. 

Израда техничке документације за 

рехабилитацију некатегорисаног пута у 
Непричави-Милошевићи-пренета обавеза 400 m  

23.000,00 

Рехабилитација некатегорисаног пута у 

Непричава-Милошевићи 
2.292.241,63 
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Надзор 30.000,00 

12. 

Рехабилитација некатегорисаног пута Јабучје 

Ђорићи-Петровићи-пренета обавеза 
850 m  

6.391.417,74 

Надзор-пренета обавеза 63.914,17 

13. 

Израда техничке документације за 

рехабилитацију некатегорисаног пута за Доњи 

Лајковац-Влајићи 

500 m  
 

150.000,00 

14. 
Израда техничке документације за 

рехабилитацију некатегорисаног пута Јабучје-

Требеж 

500 m  150.000,00 

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-пренета обавеза 
6.000 m 2  

1.255.732,32 

Одржавање и поправка коловозне конструкције на 

територији општине Лајковац 
2.866.000,00 

2. 

Ангажовање механизације и превоза са 

материјалом за одржавање, санацију и 

реконструкцију путева на територији општине 
Лајковац - камен 

3.300 m3  4.136.873,60 

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 

 1.663.200,00 

4. Зимско одржавање путева и јавних површина 139,45 km  2.000.000,00 

5. Кошење површина поред путева тарупом 
640.000м2 

годишње 
 5.036.800,00 

6. Чишћење улица и тротоара чистилицом 
574 часова 
годишње 

 
2.320.300,00 

7. Чишћење улица и тротоара 

7.800.000,00 

m2  

годишње 
 21.060.000,00 

8. Прање и прскање улица 490 цистерни  
 

4.572.545,33 

9. Уређење и чишћење канала 5 km  1.563.600,00 

 

3.7.1.2. Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе 

р.б. опис позиције обим.јед. напомена износ 
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мере 

1. Аутобуска стајалишта-пренета обавеза 4  1.096.800,00 

2. Заштитна ограда у Јабучју 135 m  700.000,00 

3. 
Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације 

у насељу Словац 

Дужина 

пешачке 

ограде 500м, 
2 

пеш.прелаза 

 200.000,00 

4. 
Израда техничке документације саобраћаја и 

саобраћајне сигнализације у зони ОШ у Ћелијама 

Дужина 
пешачке 

ограде 100м 

 150.000,00 

3.7.1.3. Саобраћајна сигнализација 

р.б. опис позиције 
обим јед. 

мере 
напомена износ 

1. 

Управљање саобраћајном инфраструктуром 

(хоризонтална сигнализација)-пренета обавеза 

 900 m2 (брисано) 

0,00 

Управљање саобраћајном инфраструктуром 

(хоризонтална сигнализација) 
513.000,00 

2. 

Управљање саобраћајном инфраструктуром 

(вертикална сигнализација)-пренета обавеза 
90 ком. (брисано) 

0,00 

Управљање саобраћајном инфраструктуром 

(вертикална сигнализација) 
569.100,00 

3. Одржавање пружних прелаза 3    п.п.  1.940.000,00 

4. 
Набавка и уградња принудних успоривача брзине 

са пратећом опремом 
4 ком.  445.000,00 

3.8.1. Уређење парковских површина 

3.8.1.1. Локалне парковске површине 

 

р.б. 

 

опис позиције 

обим по јед. 

мере 

 

напомена 

 

износ 

1. Ручно кошење зелених површина 
839.024 m2 

годишње 
 7.719.030,79 

2. 

Изградња градског трга са елементима парковског 
уређења-пренета обавеза 3 a 

 5.116.003,20 

Надзор-пренета обавеза  84.806,00 

3. Одржавање фонтане 

1 велики 

сервис 

годишње, 7 
малих 

сервиса  

 600.000,00 
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годишње 
 

4. Пејзажно уређење испред базена 
25 стабала, 
100 жбун 

растиња 

 1.300.000,00 

5. Набавка и уградња мобилијара испред базена  10 ком.  500.000,00 

3.8.1.2. Травњаци са украсним шибљем 

Р.б. Опис позиције Јед. мере Напомена Износ 

1. Уређење цвећа 
2.000,00 

ком. 
(брисано) 0,00 

2. 
Орезивање стабала, хемијско третирање и 

заливање 
350 ком.  

 

1.368.129,51 
 

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 

реконструкцију и доградњу свлачионице ФК 

Задругар 

96 m2  
 

120.000,00 

2. 
Израда техничке документације за капелу у 

Пепељевцу 
50 m2  300.000,00 

3. Санација дома МЗ Ратковац 70 m2  1.400.000,00 

4. 
Санација крова на свлачионици у Ћелијама-

пренета обавеза 
210 m2  600.000,00 

5. Санација трибина у Јабучју 713 m2  900.000,00 

6. Санација свлачионице у Доњем Лајковцу 

Керамика 

31,26 м2 
Кречење 

94,57 м2 

 600.000,00 

7. 
Измена техничке документације за изградњу 

сеоске куће у Пепељевцу 

ИР,ПЗИ,ПГ

Д 
 360.000,00 

8. Надзор за капелу у Јабучју-пренета обавеза 

70 m2-керам. 

плоч. 

360 m2-

завршн. 
обрада 

зидова 

 20.000,00 
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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 радова на ОШ „Миле Дубљевић“-
амфитеатар-пренета обавеза 1110 m2 

 
2.940.019,40 

Надзор-пренета обавеза 34.767,48 

 

 

 
 

 

2. 

Радови на санацији, адаптацији и инвестиционом 

одржавању објекта средње школе „17.септембра“ 

3.469,57 m2 

Канц.за управ. 

јавна улагањима 
239.015.722,00 

Надзор на  санацији, адаптацији и инвестиционом 

одржавању објекта Средње школе „17. септембар“ 
у Лајковцу- пренета обавеза 

 
1.600.000,00 

 

 

Енергетски пасош за СШ'’17.септембар''  100.000,00 

Ангажовање координатора безбедности 

градилишта за СШ '’17. септембар'' 

 
528.000,00 

 
 

 

 
 

 

 

3. 

Радови на санацији, адаптацији и инвестиционом 
одржавању објекта основне школе „Миле 

Дубљевић" у Бајевцу-пренета обавеза 

606,12 m2 

Канц.за управ. 
јавна улагањима 

103.431.903,58 

Надзор на санацији, адаптацији и инвестиционом 
одржавању објекта Основне школе "Миле 

Дубљевић" у Бајевцу-пренета обавеза 

 
844.694,00 

Енергетски пасош за ОШ у Бајевацу  100.000,00 

 

Ангажовање координатора безбедности 

градилишта за ОШ у Бајевцу-пренета обавеза 

  

432.000,00 

 

 
 

4. 

Израда техничке документације за изградњу 

школске спортске хале у Јабучју-пренета обавеза 
800 m2 

 

396.000,00 

 

 
 

 

 

 
5. 

Изградња затвореног базена - пренета обавеза 

925m2 

 28.078.544,82 

Надзор-пренета обавеза 512.581,96 

 
Радови на изградњи котларнице базена 

Фин. по 
Споразуму са 

ЕПС- Огранак 

РБ Колубара 

36.093.364,62 

Надзор-пренета обавеза  294.762,47 

Радови на изградњи трафостанице-пренета 

обавеза 

Фин. по 

Споразуму са 

ЕПС- Огранак 
РБ Колубара 

5.635.224,00 

Надзор-пренета обавеза  41.780,46 

Партерно уређење око базена-пренета обавеза 15.989.300,58 

Надзор-пренета обавеза 153.497,28 
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Технички пријем базена 600.000,00 

6. 

Израда техничке документације за завршетак 

конака Брена Михаиловић 

 

 

 
 

2 конака 

 
 

 

 

130,53 ари 
партер 

 
Фин. По 

споразуму са 

ЕПС- Огранак 
РБ Колубара 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

(брисано) 

 

300.000,00 

Завршетак радова на изградњи и санацији Конака 

Брене Михаиловић 
0,00 

Прикључак на водоводну и канализациону мрежу 0,00 

Израда техничке документације за партерно 
уређење око конака 

400.000,00 

Партерно уређење око конака 0,00 

Надзор 0,00 

Конзерваторски надзор над извођењем радова на 

завршетку радова на изградњи и санацији конака 

Брена Михаиловић 

0,00 

Конзерваторски надзор над извођењем радова на 

конаку Радић 
0,00 

Прикључак на електроенергетску мрежу 0,00 

3.9.1.4. Специфични објекти комуналне опреме 

Р.б. Опис позиције Јед. мере Напомена Износ 

1. Чишћење дивљих депонија 22 депоније  1.000.000,00 

2. 

 

Пражњење великих контејнера-5м3 

2.896 ком. 

 
 21.649.565,30 

Пражњење малих контејнера-1,1м3 
1.618 ком. 

 
 3.560.552,40 

3. Чишћење септичких јама фекалком 87 цистерни  535.292,00 

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 24.806.380,59 

           2) Приходи од накнаде за коришћење минералних сировина 256.646.192,77 
 

          3) Општи приходи и примања буџета                                                                          34.633.373,77 
 

          4) Приходи по основу новчаних казни од прекршаја                                9.495.632,32 
 

          5) Приходи по уговору са Канцеларијом за јавна улагања                    342.447.625,58 
 

          6) Приходи по споразуму са ЕПС-ом                                                         79.942.196,66 
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          7) Приходи остварени продајом имовине у поступку приватизације 181.106,30 
 

 
  

Условно финансирање: 
  

          8) Приход по уговору са Канцеларијом за јавна улагања                    240.000.000,00 
 

Остали приходи   
9) Приходи од ЕПС-а за прибављање земљишта које је у својини општине Лајковац 0,00 

 
        10) Прибављање земљишта у приватној својини којe се директно финансира од 

ЕПС-а кроз експропријацију 
0,00 

 

 
  

УКУПНО: 988.152.507,99 
 

        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 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      4.510.000,00 

 

3.1.2. Планска документација 120.000,00 

3.2.1. Асанациони радови       2.500.000,00 

3.3.1.1. Објекти за захватање, довод и прераду сирове воде 4.546.853,13 

3.3.1.2. Објекти за основни развод чиста воде                                                41.405.385,62 

3.3.1.3. Дистрибутивна мрежа 250.335.350,00 

3.4.1.1. Одвођење отпадних (фекалних) вода 21.691.433,28 

3.4.1.2. Постројења за пречишћавање отпадних вода 10.532.089,84 

3.4.1.3. Општи систем каналисања 1.900.200,50 
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3.4.1.4. Црпне станице 10.232.656,97 

3.5.1.1. Разводна мрежа 0,4 KV 2.049.767,64 

3.5.1.2. Мрежа јавне расвете 59.300.000,00 

3.7.1.1. Коловозне површине        23.736.047,45 

3.7.1.1. А  Рехабилитација локалних и некатегорисаних путева    17.948.230,46 

3.7.1.1. Б  Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева 46.475.051,25 

3.7.1.2. Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе 2.146.800,00 

3.7.1.3. Саобраћајна сигнализација                                                                    3.467.100,00 

3.8.1.1. Локалне парковске површине                                                               13.519.839,99 

3.8.1.2. Травњаци са украсним шибљем 1.368.129,51 

3.9.1.1. Локације за изградњу објеката јавне намене 4.300.000,00 

3.9.1.2. Локације за изградњу јавних објеката                                                439.322.162,65 

3.9.1.4. Специјални објекти комуналне опреме                                                 26.745.409,70 

              
 

  УКУПНО:       988.152.507,99 

 
      

 

 

ПРЕГЛЕД ПРЕМА НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА УСЛУГА  

1.  Индивидуална потрошња  

3.3.1.1. Објекти за захватање, довод и прераду сирове воде 4.546.853,13 

 

3.3.1.2. Објекти за основни развод чиста воде 41.405.385,62 

3.3.1.3. Дистрибутивна мрежа                                                                              250.335.350,00 

3.4.1.1. Одвођење отпадних (фекалних) вода 21.641.433,28 

3.4.1.3. Општи систем каналисања 1.450.200,50 

3.4.1.4. Црпне станице 2.583.435,27 

3.4.1.5. Постројења за пречишћавање отпадних вода 0,00 

3.5.1.1. Разводна мрежа 0,4 KV 2.049.767,64 

3.5.1.2. Мрежа јавне расвете                                                                                  0,00 

  
 

  УКУПНО:       324.012.425,44 

 

2. Заједничка потрошња      

       

3.4.1.2.  Постројење за пречишћавање 10.532.089,84 

3.4.1.4. Црпне станице 7.649.221,70 

3.5.1.2. Мрежа јавне расвете    59.300.000,00 

3.7.1.1. Коловозне површине 23.736.047,45 

3.7.1.1.А А  Рехабилитација локалних и некатегорисаних путевa 17.948.230,46 

3.7.1.1.Б Б  Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева 46.475.051,25 

3.7.1.2. Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе  1.996.800,00 
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3.7.1.3. Саобраћајна сигнализација                                                                     3.022.100,00 

3.8.1.1. Локалне парковске површине                                                                10.216.809,20 

3.8.1.2. Травњаци са украсним шибљем                                                                 1.068.129,51 

3.9.1.1. Локације намењене за изградњу објеката јавне намене 3.920.000,00 

3.9.1.2. Локације за изградњу јавних објеката (образовање, култура, здра.) 439.322.162,65 

3.9.1.4. Специфични објекти комуналне опреме 26.745.409,70 

  УКУПНО:                                           651.932.051,76 

 
      

            УКУПНО ИНДИВИДУАЛНА И ЗАЈЕДНИЧКА ПОТРОШЊА: 

 

                                                975.944.477,20 

 

 

ПРЕГЛЕД ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОМ РАНГУ 

      
1. Магистрална мрежа 

3.3.1.1. Објекти за захватање, довод и прераду сирове воде 4.546.853,13 

3.3.1.2. Објекти за основни развод чиста воде 41.405.385,62 

3.3.1.3. Дистрибутивна мрежа                                                                            250.335.350,00 

3.4.1.3. Општи систем каналисања                                                                 0,00 

3.4.1.2. Постројења за пречишћавање отпадних вода 201.600,00 

3.4.1.4. Црпне станице                                                                                       7.649.221,70 

3.5.1.2. Мрежа јавне расвете 59.300.000,00 

3.7.1.1.Б Б  Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева  46.475.051,25 

3.7.1.3. Саобраћајна сигнализација                                                                    3.022.100,00 

3.9.1.4. Специфични објекти комуналне опреме 26.745.409,70 

  УКУПНО:       
 439.680.971,40 

     
 

2. Примарна мрежа 

3.4.1.1. Одвођење отпадних (фекалних) вода                                                 21.641.433,28 

3.4.1.3. Општи систем каналисања                                                                    1.450.200,50 

3.4.1.4. Црпне станице 2.583.435,27 

3.4.1.5. Постројења за пречишћавање отпадних вода 10.330.489,84 

3.7.1.1. Коловозне површине                                                                             23.736.047,45 

3.7.1.1. А  А  Рехабилитација локалних и некатегорисаних путевa 17.648.230,46 

3.7.1.2. Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе 1.996.800,00 

3.8.1.1. Локалне парковске површине                                                                 0,00 

3.8.1.2. Травњаци са украсним шибљем 1.368.129,51 

3.9.1.2. Локације за изградњу јавних објеката (образовање, култура, здра.) 0,00 

            УКУПНО: 
 

80.754.766,31    

       
3. Секундарна мрежа 

3.5.1.1. Разводна мрежа 0,4 KV                                                                       2.049.767,64 
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3.7.1.3. Саобраћајна сигнализација 0,00 

3.8.1.1. Локалне парковске површине 10.216.809,20 

3.9.1.1. Локације намењене за изградњу објеката јавне намене 3.920.000,00 

3.9.1.2. Локације за изградњу јавних објеката (образовање, култура, здра.) 439.322.162,65 

  УКУПНО:                                     455.508.739,49 

       

Укупно магистрaлна, примарна и секундарна потрошња 

                                  

                                              975.944.477,20 

 

 

 

 

    

 

 

Члан 6. 

  
  

 

      

             Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину ступа на снагу даном 

доношења.  

      

 

Члан 7. 

   
 

                    Програм уређивања грађевинском земљишта општине Лајковац за 2020. годину објавити у 

"Службеном гласнику" општине 

             Лајковац. 
 

 

 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 
 

                     СЕКРЕТАР                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК   

             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                     Горан Илић,с.р.                                                                                             Ненад Џајевић,с.р.  
************************************************* 

 

 
На основу члана 78. Закона о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе („Службени  

гласник Републике Србије“ бр.21/2016, 113/2017, 95/2018), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана  

30.09.2020. године, донела је 

ПРВЕ ИЗМЕНЕ 

КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ  

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 

У Кадровском плану Општинске управе општине Лајковац за 2020. годину („Службени гласник општине Лајковац“, бр, 9/2019), у делу 
„ II Планирани број запослених за 2020. годину – радна места службеника и намештеника “, у табели, врше се 

 измене, тако што се у колонама – „број радних места“ и „број службеника“ у реду: 
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- Саветник, број „13“, мења у број „14“, а број „15“, мења у број „16“. 

- Млађи саветник, број „6“, мења у број „5“, на оба места; 

- Млађи сарадник, број „0“, мења се у број „2“, на оба места. 

- Укупно, број „50“, мења се у број „52“, а број „58“, мења се у број „60“. 
- Четврта врста радних места, број „7“, мења се у број „6“. 

- Укупно, број „8“, мења се у број „7“, а број „13“, мења се у број „12“. 

 
Члан 2. 

 

У делу „ II Планирани број запослених за 2020. годину – радни однос на одређено време (повећан обим посла)“, у табели, врше се 
измене, тако што се у колонама – „број радних места“ и „број службеника“ у реду: 

 

- Млађи саветник, број „4“, мења у број „3“ ,на оба места; 

- Сарадник, број „1“, мења у број „0“ ,на оба места; 
- Виши референт, број „1“, мења у број „0“.,на оба места; 

- Укупно, број „6“, мења у број „3“, на оба места. 

 
Члан 3. 

 

У делу „ II Планирани број запослених за 2020. годину – радни однос на одређено време (у кабинету  

градоначелника, председника општине, председника градске општине“, у табели, врше се измене, тако што 

 се у колонама – „број радних места“ и „број службеника“ у реду: 

 

- Самостални саветник, број „0“, мења у број „1“, на оба места. 
- Укупно, број „0“, мења у број „1“, на оба места. 

 

Члан 4. 
 

У свему осталом Кадровски план Општинске управе општине Лајковац за 2020. године („Службени гласник  

општине Лајковац“, бр, 9/2019), остаје непромењен. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Бр.06-91/20-II од 30.09.2020. године 

 
             СЕКРЕТАР                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Горан Илић,с.р.                                                                                                       Ненад Џајевић,с.р. 
********************************************************** 

На основу члана 40. Статута општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број: 2/19), Скупштина 

општине Лајковац, на седници одржаној дана 30.09.2020. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I Усваја се Извештај о раду Туристичке организације општине Лајковац за 2019. годину. 
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II Закључак о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације општине Лајковац за 2019. 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 2019. годину, објавити у 

''Службеном гласнику општине Лајковац''.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 
            СЕКРЕТАР                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Горан Илић,с.р.                                                                                                   Ненад Џајевић,с.р. 

 

 

На основу члана 55 став 5 Закона о водама (Службени гласник РС бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/1, и 95/18, члана 29 став 12  
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама(Службени гласник РС број 87/2018 год), 

члана 29 став 5 Закона о одбрани Републике Србије (Службени гласник РС 116/07),Методологије за израду планова од 

бујичних поплава на водотоцима на којима нема објеката за заштиту од штетног дејства вода-Институт за водопривреду 
Јарослав Черни,Београд 1988 год. Методологија за израду планова за проглашење ерозивних подручја-Институт за 

пољопривреду Јарослав Черни,Београд 1998 год, Оперативни план одбране од поплава за воде I за 2020 год. донет 

наредбом Министарства пољопривреде и заштите животне средине од 10.10.2019 год, Закона о локалној самоуправи РС 
(Службени гласник бр.9/2002), Просторни план РС,књиге I и II  из 2000 год, Просторног плана Колубарског округа II 

део:Стратегија коришћења природних ресурса, Просторног плана општине Лајковац , Студија Института за водопривреду 

Јарослав Черни за слив Колубаре и Тамнаве и Одлуке о утврђивњу пописа вода првог реда (Службени гласник РС 83/2010) 

члана 40 став 34 Статута општине Лајковац Скупштина општине Лајковац на седници одржаној дана, 30.09.2020. године, 
донела је, 

 

Оперативни план 

за одбрану од поплава на водама II реда на 

територији општине Лајковац за 2020. годину 

 
 

1.   ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

1. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама, Службени гласник РС бр. 87/2018 од 
13.11.2018.год. 

2. Закон о водама Републике Србије С. Гласник РС 46/91 3/93,67/93, 24/94, 54/96 

3. Закон о одбрани Републике Србије С. Гласник РС 116/07 
4. Методологија за израду планова од бујичних поплава на водотоцима на којима нема објеката за заштиту од штетног 

дејства вода – Институт за водопривреду Јарослав Черни, Београд 1988. Год, 

5. Методологија за израду планова за проглашење ерозивних подручја – Институт за водопривреду Јарослав Черни, 

Београд 1998. Год, 
6. Оперативни план одбране од поплава за 2020. Год, донет наредбом Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине од 10.10.2020. год 

7. Закон о локалној самоуправи Републике Србије С. Гласник РС 9/2002 
8. Просторни план Републике Србије , књиге I и II из 2000. Године 

9. Просторни план Колубарског округа II део : Стратегија коришћења природних ресурса 

10. Просторни план Општине Лајковац 
11. Студија Институт за водопривреду Јарослав Черни за слив Колубаре и Тамнаве 

12. Оддлука о утврђивању пописа вода првог реда С. Гласник РС 83/2010  
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                                2.   ИЗВОД ИЗ ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ 

 

 Процена угрожености је израђена 2015. год. 

Израда по новој методологији урађена 23.9.2019.год. 

 

 

         Хидролошки показатељи-водотокови,језера и акумулације које могу бити узрок поплава.У хидролошком 

погледу територија општине Лајковац припада сливу реке Колубаре,односно сливу реке Саве коме припадају и 
многобројни потоци што овом подручју даје слику развијене хидрографске мреже.  

         Најзначајнији водоток је река Колубара са десним притокама реком Топлицом чије ушће је у Словцу и реком Љиг која 

се улива у Ћелијама.Сливу реке Колубаре припада и већи број бујичних потока а највећи су:Јовац,Куси пототк,Чанчаревића 

поток,Мицковац и Дабинац,поток Ћелије,Ранисављевића поток,Веселића поток ,поток Укановац,Грабовац поток,Кацапа 
поток и Школски поток у Боговађи.  

          Слив реке Колубаре спада у маловодна подручја,али његове водотоке карактерише изразито бујични карактер,са 

водним режимима који спадају у најнеравномерније-најнеповољније на подручју Србије.Све реке слива одликује врло 
кратко време концентрације поводња,вискоки врхови поплавних таласа са великим максималним протицајем,након којих 

се доста брзо прелази у дуге периоде маловођа. 

         Територија општине Лајковац угрожена је од поплава реке Колубаре,реке Топлице,реке Љиг и бујичних потока и 
канала. 

          Бујични токови су груписани по свом положају и то: 

         -Бујични токови који чине притоке реке Колубаре (Враничина,Степање,Куси поток,поток Јовац,и Ћелије поток).  

         -Бујични токови који чине притоке реке Кладнице (поток Веселић и Рукладска река). 
         -Бујични токови који чине притоке реке Љиг (Ранисављевића поток,Укановац поток и Грабовац поток).  

         -Кацапа поток,притока Кленовца 

         -Река Наномирица,притока реке Топлице. 
          Градско насеље Лајковац лежи на левој обали реке Колубаре.Због конфигурације терена и положаја,као и због 

недовољне величине постојећих пропуста кроз тело насипа железничке пруге и постојећих локалних путева,спречено је 

слободно отицање атмосверских вода у природни рецепијент,реку Колубару. 

          Одвођење површинских-атмосверских вода са целе сливне површине Лајковца регулисано је системом отворених 
канала и затвореног система цеви.Цела територија градског насеља је подељена на сливове,који се одводе каналима и 

уливају у Главни канал или у реку Колубару (,,Глави пројекат за заштиту Лајковца од површинских вода'', 

,,Хидроинжењеринг'',Београд,1979 год.).Како главни канал у ситуацијама обилних киша нема потребну пропусну моћ да 
издржи притисак прилива велике количине воде,тада долази до плављења околног простора (дворишта,подрумски 

простори објеката и обрадиво земљиште).Исти проблем са неодговарајућом пропусном моћи јавља се и код одводних 

отворених земљаних канала,где се проблем усложава због неодговарајућих пречника великог броја пропуста,које су 
углавном постављали сами власници за улазак у своје поседе. 

      Слив реке Колубаре до Словца захвата површину од 995 км2,а до Белог Брода у Ћелијама,заједно са сливовима својих 

притока захвата површину од 1869 км2.Водоток има бујични карактер великих вода,који се огледа у наглим поплавама 

после јаких-пљусковитих киша,када је интензитет пораста водостаја и 2 до 3 м за 2 часа. 
     Поплавно подручје реке Колубаре почиње узводно од насељеног места Словац и простире се низводно до насељеног 

места Мали Борак захватајући делове насељених места Словац,Непричава,Маркова Црква,Рубрибреза,Стрмово,Лајковац 

,Пепељевац,Јабучје,Скобаљ и Мали Борак.Површина поплавног подручја може се кретати до 2000 ха.,са око 300 
домаћинстава,са стамбеним и помоћним објектима, 

објектима индрустрије и саобраћајном и другом инфраструктуром. 

     Поплавно подручје реке Топлице захвата површине Придворичко-Ратковачких кључева-до 50 ха.,које већи део године 
остају забарене.У истом подручју биће поплављени делови општинских путева Словац-Ратковац и Словац-Маркова Црква. 
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     Река Љиг се при високом водостају излива плавећи до 350 ха. пољопривредних површина у насељеним местима Доњи 
Лајковац,Боговађа,Пепељевац и Ћелије.У поплавном подручју реке Љиг нашло би се до 20 домаћинстава из насељеног 

места Боговађа,као и део пута Жупањац-Боговађа.      

     Хидрометеоролошки услови-ради заштите од штетног дејства вода на територији Републике Србије образована су 

водна подручја чије границе је утврдила Влада Србије на предлог Министарства пољопривреде,шумарства и 
водопривреде.Територије Колубарског управног округа и општине Лајковац припадају водном подручју ,,САВА''',сектор 5.     

       Одлуком Владе о утврђивању Пописа вода  I реда природни водотоци реке Колубаре,реке Љиг и реке Топлице сврстани 

су у воде I реда.Сви остали водотоци на територији општине Лајковац сматрају се водама II реда. 
       Одбране од поплава на водама I реда и на системима за одводњавање у јавној својини организује и спроводи Јавно 

водопривредно предузеће ,,Србијаводе''. 

       Мере и радове за одбрану од поплава на одређеном подручју као и критеријуми за проглашење редовне и ванредне 
одбране од поплава,утврђују се општим и оперативним Планом за одбрану од поплава за воде I реда,по водним подручјима 

и обухвата водотокове на којима постоје заштитни водни објекти,као и потезе водотока на којима ти објекти не постоје,ако 

се на водотоку може благовремено спровести одбрана од поплава и да је то технички и економски оправдано. 

      Општи План за одбрану од Поплава доноси влада за период од 6 година,а оперативни План за одбрану од поплава 
доноси Министарство налдежно за послове водопривреде за период од 1 године,а најкасније до 31.12 текуће године за 

наредну годину. 

        За водотоке II реда мере и радови на заштити од поплава,као и критеријуми за проглашење редовне и ванредне 
одбране од поплава и критеријуми за проглашење стања приправности утврђују се у складу са општим 

планом,оперативним планом за одбрану од поплава за воде I реда и оперативним планом одбране од поплава за територију 

општине Лајковац који се доноси за период од 1 године,најкасније 30 дана од дана доношења оперативног плана одбране 
од поплава за воде I реда. 

         

 

 Хидролошки услови за проглашење фаза редовне и ванредне одбране од поплава. 
 

Р/бр РЕКА Меродавни водомер Тренутни 

водостај 

Редовна 

одбрана 

Ванредна 

одбрана 

Максимални 

опажени 
водостај 

1. Обница Бело Поље  +200 +275 +380 

2. Јабланица Седлари  +235 +295 +384 

 

 

3. 

 

 

Колубара 

Ваљево (Д.К)(д)  +150 +200 +230 

Словац (д)  +350 +450 +595 

Бели Брод (д)  +430 +530 +829 

Дражевац (д)  +640 +800 +920 

4. Градац Дегурић  +175 +200 +223 

5. Рибница Паштрић  +300 +350 +479 

6. Љиг Боговађа (д)  +420 +490 +673 

 

7. 

 

Тамнава 

Коцељева  ВуНН ВиКН +464 

Ђерманов мост  +300 +400 +390 

Лисо Поље  +150 +270  

8. Уб Уб  +300 +350 +540 

    -Д-Дигиталне мерне станице 

  -ВуНН-Водостај у ножици насипа 
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  -ВиКН-Водостај 1,0 м испод круне насипа   
     На водама I реда бујичног карактера (типичан за слив р.Колубаре),када водостаји на меродавној водомерној станици или 

другом мерном месту достигне ниво редовне одбране од поплава,а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни 

водни објекти угрожени,проглашавасе ванредна одбрана од поплава од спољних вода.  

       Просечне количине падавина крећу се од 643-877 мм/м2 годишње,у просеку највише кише пада у јуну,а најмање у 
фебруару. 

       Највећа количина падавина-кише на годишњем нивоу забележена је у 2014 години од 1095л/м2. 

 
Заштинта инфраструктура-објекти за одбрану од поплава изграђени су у циљу заштите насељених места,индустријских 

постројења и пољопривредног земљишта. 

    Класични одбрамбени објекти-насипи су изграђени на реци Колубари код Лајковца и имају задатак заштите 
пољопривредног земљишта.Упоредо са израдом ових објеката вршена је делимична регулација корита водотока ископом,у 

мери потребној за извођење насипа.На другим потезима такође вршена је регулација ,,пољског типа'',код које се такође 

корито водотока уређује за пријем великих вода,али и дозвољава одређена деформација основног корита. 

Регулација водотока и заштитни насипи су углавном пројектовани тако да приобаљу обезбеде заштиту од стогодишње 
велике воде. 

Водни објекти за заштиту од поплава: 

Ре
д. 

Бр. 

Назив заштитног објекта Подаци о 
изграђености 

Основне карактеристике 

1. Леви насип реке Колубаре од 

Јабучја до бетонског моста за 
Пепељевац 

Изграђен - дужина 6,84 км 

- висина 3 м 
- ширина у ножицама 10 м 

-ширина у круни 2 м 

- трапезасти попречни пресек 

2. Десни насип реке Колубаре  
између гвозденог моста и 

бетонског моста код Јолића 

воденице 

Изграђен - дужина 2,92 км 
- висина 3 м 

- ширина у ножицама 10 м 

- ширина у круни 2 м 
-Трапезасти попречни пресек 

3. Преградна преливна брана 

код Јолића воденице 

Делимично 

урушена 

-  дужина преграде у круни 29 м 

- круна преграде са ивичном бетонском 

гредом на коти 109,20 метара 
наднорске висине 

- ширина круне 3 м 

- попречни пресек трапезоид,са 
нагибом узводне косине 1:2 и низводне 

1:5 

- формирана од шљунка и обложена   
габионима од нетлон мреже дебљине 

50 цм испуњених каменом 

- бетонска облога у виду плоча 

димензија 2,0 x 2,0 x 0,20 м 

 

       
      Вештачка речна корита-измештена речна корита.Извршено измештање и регулација реке Колубаре у циљу отварања 
ПК ,,Тамнава-Источно поље'' и његове заштите од поплава,од моста на прузи Вреоци-Обреновац км 28+180 до ушћа реке 

Враничине км 37+380 (8,5км),са обостраним насипима. 

       При отварању ПК ,,Велики Црљани'' извршено је измештање корита реке Колубаре на потезу од моста код водозахвата 
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за ТЕ ,,Колубара'' км 30+670 до такозваног ,,Плавог моста'' км 34+960 у укупној дужини од 4,65 км. 
       У оквиру одпочињања радова на ПК ,,Јужно поље'' извршено је измештање корита реке Колубаре,у укупној дужини од 

2580 м. 

       Услед исправљања речног корита дошло је до значајног скраћења речног тока,што доводи до повећања уздужног пада 

речног тока и појаве регресионе регресије која угрожава стабилност регулисаног тока.  
      На територији општине Лајковац дож трасе аутопута,изведени су регулациони радови на реци Колубари,Рукладској 

реци,Непричавском потоку и мањим углавном безименим потоцима.Углавном се ради о измештању речног корита на 

местима где пројектована траса пута иде по траси природног тока водотока.Регулациони радови су изведени на следећим 
деоницама: 

     -Регулација реке Колубаре од км 52+294,68 до км 53+350 аутопута. 

     -Регулација потока Јовац од км 54+400 до км 54+875 аутопута. 
     -Регулација реке Љиг од км 56+050 до км 58+000 аутопута. 

     -Регулација Безименог потока од км 55+950 до км 56+100 аутопута. 

     -Регулација реке Љиг од км 60+170 до км 60+900 аутопута. 

     -Регулација потока Грабовац од км 60+830 до км 61+300 аутопута. 
     -Регулација Рукладске реке: 

     -Безимени поток, на ст.км 45+916 аутопута 

     -Безимени поток,на ст.км 46+244 аутопута 
     -Безимени поток,на ст.км 46+343 аутопута. 

     -Рукладска река,на ст.км 47+044 аутопута 

     -Куси поток,на ст.км 49+982 аутопута 
      Акумулације су водни објекти за заштиту од штетног дејства вода и представљају простор резервисан за пријем 

поплавног таласа.На подручју општине Лајковац уређена је акомулација ,,Паљуви-Виш'',површине до 250 ха,од тога на 

пордучју општине Лајковац је 113,65 ха. а остатак површине акомулације је на територији општине Уб 

       Завршена је изградња акомулације ,,Стубо-Ровни'',са браном висине 75м,површином слива од 104 км2 и запремином 
акомулације од 50 милиона м3.Брана ,,Стубо-Ровни'' лоцирана је на реци Јабланици,на 15-том километру државног пута II 

реда Ваљево-Бајина Башта.Објекти бране и акомулације су основни делови Колубарског регионалног система за 

водоснабдевање ,,Стубо-Ровни''.Поред водоснабдевања,веома битне функције система су заштита од поплава,задржавање 
наноса и обезбеђење биолошког минимума.Одговарајуће управљање водоакомулацијом омогућиће да потез реке Колубаре 

од бране до ушћа реке Љиг (Ћелије) буде једно од најбезбеднијих подручја Србије,са потпуно контролисаним режимом 

великих и малих вода. 

      Кишна канализација у градском насељу Лајковац функционише као систем отворених и затворених канала,и служи за 
пријем атмосверских површинских вода.Канализациона мрежа је увезана за Главни канал и реку Колубару.Укупна дужина 

кишне канализације је 7231 м. 

Процењена величина угроженог подручја- 
     На основу предходко изнетих рељефних ,геолошко-педолошких ,климатских ,хидролошких и ерозионих карактеристика 

територије општине,као и података о последицама штетног дејства вода у предходним поплавама,процењује се да би 

појава таласа великих вода могла да угрози и становништво и материјална добра. 
          Подручје општине Лајковац угрожено је од поплава реке Колубаре,реке Љиг,реке Топлице и бујичних токова,потока и 

канала. 

         Преглед процењених величина угроженог подручја у ха.,по водотоцима и насељеним местима. 

      

Ред. 

Бр. 

Насељено 

место 

 

Колубара Љиг Топлица Бујични 

потоци 

Канали УКУПН

О 

1. Бајевац    5  5 

2. Боговађа  50   5 55 

3. Врачевић    10  10 

4. Доњи  30  5  35 
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Лајковац 

5. Јабучје 550   30 5 585 

6. Лајковац 70   10 10 90 

7. Село Лајковац    5  5 

8. Мали Борак 60    2 62 

9. Маркова 
Црква 

40  30  3 73 

10. Непричава 100   5  105 

11, Пепељевац 350 30  30  410 

12. Придворица 140  10  2 152 

13. Ратковац 140    2 142 

14. Рубибреза 220   35 2 257 

15. Скобаљ 80    2 82 

16. Словац 80     80 

17. Степање    5  5 

18. Стрмово 120     120 

19. Ћелије  250    250 

 УКУПНО 1950 350 50 135 33 2518 

      

    Број домаћинстава која су угрожена од поплава је велики и креће се до 320,и то: :Словац-5 домаћинства,Непричава-10 
домаћинства,Лајковац-250 домаћинстава ,Јабучје-25 домаћинстава и Пепељевац-10 домаћинства и Боговађа 20   

домаћинстава. 

     Сва постројења индустријскух капацитета,у оквиру индустријске зоне Лајковац угрожена су поплавом као и 
површински копови РБ ,,Колубара". 

      Поплава може оштетити до 10 објеката евидентираних као непокретна културна добра,до 700 стамбених и око 1000 

помоћних објеката. 

     Саобраћајна мрежа у случају појаве великих вода,на појединим местима може бити угрожена: 
     -Пруга Београд-Бар,прекид саобраћаја у Словцу 

     -Државни пут I реда бр.23 Ваљево-Лајковац,прекид саобраћаја у Словцу. 

     -Државни пут II реда Р-101 Обреновац-Лајковац,прекид саобраћаја код фарме у Јабучју. 
      -Државни пут II реда Р-205 Жупањац-Мионица,код моста у Боговађи. 

      -Државни пут II реда Р-271 Лајковац-боговађа,код три крушке у Пепељевцу. 

      -Општински пут Лајковац-Пепељевац,код бетонског моста у Лајковцу. 

      -Општински пут Словац-Ратковац,пропуст пре моста у Словцу. 
      -Општински пут Ратковац-Маркова Црква,300 м.од почетка у М.Цркви. 

      -До 23 км локалних некатегорисаних путева може бити оштећено. 

      Мост за Пепељевац на реци Колубари може бити угрожен због појаве регресионе ерозије,као и бетонске стопе старог 
железничког моста на путу за Боговађу. 

 

                                   Садржај сценарија највероватнијег нежељеног догађаја 
 

 

Параметар Општа питања  

Радна група 
Опасност 

• Поплава 
• Радна група формирана по Решењу о образовању Радне групе за израду 

Процене угрожености општине Лајковац 

• На основу, података прикупљених у процесу обиласка територије општине 

Лајковац, који се односе на опасности од поплава, мере заштите у 
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урбанистичким плановима и грађењу и статистистичке податке о 
угрожености локација, може се закључити да постоји опасност од поплава.  

Појављивање • Општина Лајковац 

Просторна 

димензија 

• Територија општине 

Интензитет • Бујичне поплаве 

Време • Мај месец, 2030. године 

Ток • Обилне падавине проузроковале су делимично изливање реке Колубаре. 

Дошло је до плављења сеоских месних заједница које се простиру уз ток реке 

Колубаре и Топлице, као и плављење непланских изграђених кућа у Лајковцу. 
Вода је поплавила пољопривредна домаћинства, ушла у подруме и помоћне 

просторије где се налазе домаће животиње као и индустријска привредна 

друштва која имају своје погоне у близини тока река. („Виндија“, „Елмонт“) 

Трајање • Више сати у току једног дана 

Рана најава • Догађај је делимично очекиван, јер није први пут да се тако нешто догоди.  

Припремљеност • Становништво је углавном припремљено 

• Државни органи су претежно припремљени за одговор на опасности од 
поплава. 

Утицај Живот и здравље људи: 

 

Укупно 10 људи је непосредно угрожено (2 људи је лакше повређено, 3 особе 
су тражиле указивање прве помоћи, 5 људи је евакуисано) 

 

Економија/екологија -укупна материјална штета износи око 45.000.000 RSD 
или око 1  % буџета Општине и подразумева између осталог: 

 

• Плављење породичних стамбених зграда (око 5.000.000 RSD.) 

Плављење ромског насеља узводно од „Елмонта“ (око 10.000.000 RSD) 
• Плављење индустријских објеката „Елмонт“ и „Виндија“ (око 10.000.000 

RSD) 

• Оштећење возила у улицама (око 5.000.000 RSD) 
• Оштећење пољопривредних објеката и угрожавање домаћих животиња (око 

10.000.000 RSD) 

-осигурање (5.000.000 РСД) 
Друштвена стабилност: 

 

Критична инфраструктура- укупна материјална штета износи око 45.000.000 

RSD или око 1  % буџета Општине и подразумева између осталог: 
 

Плављење и оштећење инфраструктуре, (телефонске, 

електроинфраструктуре, водоводне инфраструктуре) (око 7.000.000 RSD) 
• Оштећење улица и путева општинског карактера (око 13.000.000 RSD) 

• Оштећење некатегорисаних путева као и сеоских путева и мостова (око 

15.000.000 RSD) 

• Оштећења канализационе инфраструктуре и запушавање шахти (око 
5.000.000 RSD) 

Осигурање (5.000.000 РСД) 
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Грађевине од јавног/друштвеног значаја укупна материјална штета износи око 
25.000.000 RSD или око 0.5  % буџета Општине и подразумева: 

 

• Оштећење зграде дома здравља (око 5.000.000 RSD) 

• Оштећење зграде манастира Боговађа (око 10.000.000 RSD) 
• Оштећења на спомену Коструници и цркви св. Ђорђа (око 10.000.000 RSD) 

Генерисање 

других опасности 

• Ширење заразних болести,  

• Појава заразних болести услед изливања фекалне канализације,  

• Појава заразних болести у деловима општине Лајковац где не постоји 
систем јавне канализације, али нема великих проблема, 

• Могућност изливања опасних материја. 

Референтни 
инциденти 

• било је неколико поплава мањег интезитета у периоду од последњих 10 
година, не рачунајући катастрофалну поплаву из 2014.  

Информисање 

јавности  

• Постоји правовремено и прецизно информисање јавности од стране 

Општинског штаба за ванредне ситуације, преко средстава јавног 

информисања. 

Будуће 

информације 

• У случају изливања опасних материја могуће ја да буде великих сметњи на 

територијама која су у окружењу. 

 

 
 

Табела 1.2.17/2. Садржај сценарија нежељеног догађаја са најтежим последицама 

Параметар Општа питања 

Радна група 
Опасност 

• Поплава 
• Радна група формирана по Решењу о образовању Радне групе за израду 

Процене угрожености општине Лајковац 

• На основу, података прикупљених у процесу обиласка територије општине 
Лајковац, који се односе на опасности од поплава, мере заштите у 

урбанистичким плановима и грађењу и статистистичке податке о 

угрожености локација, може се закључити да постоји опасност од поплава.  

Појављивање • Општина Лајковац 

Просторна 

димензија 

• Територија општине 

Интензитет • Бујичне поплаве 

Време • Новембар април, 2025. године. 

Ток • Услед наглог отапања снега и обилних киша, долази до изливања река 

Колубаре  и Топлице. Дошло је до плављења  сеоских месних заједница 

(Маркова црква, Боговађа, Доњи Лајковац, део Ћелија) као и непланских 

изграђених кућа и сојеница поред тока река. Вода је поплавила 
пољопривредна домаћинства, ушла у подруме стамбених зграда у Лајковцу 

које се налазе у близини река и индустријска привредна друштва која имају 

своје погоне у близини тока река (поплављена су предузећа „Виндија“, 
„Елмонт“, млекара „Бабић“ и Силоси). 

• Проблем настаје и због пробоја воде на више места и пробоја Левог насипа 

реке Колубаре од Јабучја до бетонског моста за Пепељевац 

Трајање • Трајање је 5 дана 

Рана најава • Догађај није очекиван али је најављен путем прогнозе РХМЗ-а  

Припремљеност • Становништво је углавном неприпремљено. 

• Државни органи су делимично припремљени за одговор на опасности од 
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поплава. 

 
Утицај 

 
Живот и здравље људи: 

 

Укупно 100 људи је непосредно угрожено (2 људи је теже повређено, 20 особа 
су лакше повређене а  око 78 људи је евакуисано) 

 

Економија/екологија -укупна материјална штета износи око 140.000.000 RSD 

или око 3  % буџета Општине и подразумева између осталог: 
 

• Плављење и већа оштећења породичних стамбених зграда (око 25.000.000 

RSD) 
Плављење и велика оштећења ромског насеља (10.000.000 RSD) 

• Плављење индустријских објеката  „Виндија“, „Елмонт“, млекара „Бабић“ и 

Силоси (око 40.000.000 RSD) 
• Плављење и већа оштећења инфраструктуре, (телефонске, 

електроинфраструктуре, водоводне инфраструктуре) (око 25.000.000,00 RSD) 

• Поптпуна оштећење возила у улицама у Лајковцу (око 15.000.000 RSD) 

• Оштећење пољопривредних објеката и угрожавање домаћих животиња (око 
15.000.000 RSD) 

-осигурање (5.000.000 РСД) 

-трошкови смештаја евакуисаних грађана (5.000.000 РСД) 
 

Друштвена стабилност: 

 
Критична инфраструктура- укупна материјална штета износи око 60.000.000 

RSD или око 1.5  % буџета Општине и подразумева: 

 

• Оштећење улица и путева општинског карактера (око 30.000.000 RSD) 
• Оштећење некатегорисаних путева као и сеоских путева и мостова (око 

10.000.000 RSD) 

• Оштећења канализационе инфраструктуре и запушавање шахти (око 
15.000.000 RSD) 

-поправљање насипа (5.000.000 RSD) 

 

Грађевине од јавног/друштвеног значаја укупна материјална штета износи око 
45.000.000 RSD или око 1  % буџета Општине и подразумева: 

 

• Оштећење зграде дома здравља (око 10.000.000 RSD) 
• Оштећење спомен костурнице и цркве св. Ђорђа (око 15.000.000 RSD) 

• Оштећења манастира у Боговађи (око 15.000.000 RSD) 

• осигурање (око 5.000.000 RSD)  

Генерисање 
других опасности 

• Ширење заразних болести,  
• Појава заразних болести услед изливања фекалне канализације,  

• Појава заразних болести у деловима Општине где не постоји систем јавне 

канализације. 
• Долази до тровања опасним материјама и појаве пожара. 

Референтни 

инциденти 

• Најближи инциденти су поплаве. И3 2014. године. 
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Информисање 
јавности  

• Постоји делимично правовремено и прецизно информисање јавности од 
стране Општинског штаба за ванредне ситуације, преко средстава јавног 

информисања. 

Будуће 

информације 

• У случају изливања опасних материја могуће ја да буде великих сметњи на 

територијама која су у окружењу. 

 

 

 

А Н А Л И З А 

 УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА У СЛИВУ РЕКЕ КОЛУБАРЕ СА ПРИТОКАМА  

СА ПРЕДЛОГОМ УНАПРЕЂЕЊА ЗАШТИТЕ ЛАЈКОВЦА ОД ВЕЛИКИХ ВОДА 

(Стање на дан 28. 09. 2019. године) 
 

Учесталост поплава и величина штета од поплава у сливу реке Колубаре а посебно величина и разорна енергија поплавних 

таласа из 2002 и 2014, године казују да је неопходно унапредити заштиту од вода и створити услове за боље управљање 

ризицима од поплава у складу са потребама просторног и привредног развоја општине  Лајковац.  
 

Општи подаци о сливу реке Колубаре са притокама  

 
У хидролошком погледу територија општине Лајковац припада сливу реке Колубаре, односно сливу реке Саве коме 

припадају и многобројни потоци што овом подручју даје слику развијене хидрографске мреже.  

         Најзначајнији водоток је река Колубара са десним притокама реком Топлицом чије ушће је у Словцу и реком Љиг која 
се улива у насељеном месту Ћелије. Сливу реке Колубаре припада и већи број бујичних потока а највећи су: Јовац, Куси 

потoк, Чанчаревића поток, Мицковац и Дабинац, поток Ћелије, Ранисављевића поток, Веселића поток , поток Укановац, 

Грабовац поток, Кацапа поток и Школски поток у Боговађи.  

          Слив реке Колубаре спада у маловодна подручја, али његове водотоке карактерише изразито бујични карактер, са 
водним режимима који спадају у најнеравномерније-најнеповољније на подручју Србије. Све реке слива одликује високи 

врхови поплавних таласа са великим максималним протицајем.         Територија општине Лајковац угрожена је од поплава 

реке Колубаре, реке Топлице, реке Љиг и бујичних потока и канала.  
          Бујични токови су груписани по свом положају и то: 

         -Бујични токови који чине притоке реке Колубаре (Враничина, Степање, Куси поток, поток Јовац и Ћелије поток).  

         -Бујични токови који чине притоке реке Кладнице (поток Веселић и Рукладска река).  
         -Бујични токови који чине притоке реке Љиг (Ранисављевића поток, Укановац поток и Грабовац поток).  

         -Кацапа поток, притока Кленовца 

         -Река Наномирица, притока реке Топлице.  

          Градско насеље Лајковац лежи на левој обали реке Колубаре. Због конфигурације терена и положаја, као и због 
недовољне величине постојећих пропуста кроз тело насипа железничке пруге и постојећих локалних путева, спречено је 

слободно отицање атмосферских вода у природни рецепијент, реку Колубару.  

          Одвођење површинских-атмосферских вода са целе сливне површине Лајковца регулисано је системом отворених 
канала и затвореног система цеви. Цела територија градског насеља је подељена на сливове, који се одводе каналима и 

уливају у Главни канал или у реку Колубару („Глави пројекат за заштиту Лајковца од површинских вода“, 

„Хидроинжењеринг“, Београд, 1979 год. ). Како главни канал у ситуацијама обилних киша нема потребну пропусну моћ да 

издржи притисак прилива велике количине воде, тада долази до плављења околног простора (дворишта, подрумски 
простори објеката и обрадиво земљиште). Исти проблем са неодговарајућом пропусном моћи јавља се и код одводних 

отворених земљаних канала, где се проблем усложава због неодговарајућих пречника великог броја пропуста, које су 

углавном постављали сами власници за улазак у своје поседе.  
      Слив реке Колубаре до Словца захвата површину од 995 км2, а до Белог Брода у Ћелијама, заједно са сливовима својих 

притока захвата површину од 1869 км2. Водоток има бујични карактер великих вода, који се огледа у наглим поплавама 

после јаких-пљусковитих киша, када је интензитет пораста водостаја и 2 до 3 м за 2 часа.  
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     Поплавно подручје реке Колубаре почиње узводно од насељеног места Словац и простире се низводно до насељеног 
места Мали Борак захватајући делове насељених места Словац, Непричава, Маркова Црква, Рубрибреза, Стрмово, 

Лајковац, Пепељевац, Јабучје, Скобаљ и Мали Борак. Површина поплавног подручја може се кретати до 2000 ха, са око 300 

домаћинстава, са стамбеним и помоћним објектима, објектима индрустрије и саобраћајном и другом инфраструктуром.  

     Поплавно подручје реке Топлице захвата површине Придворичко-Ратковачких кључева-до 50 ха, које већи део године 
остају забарене. У истом подручју биће поплављени делови општинских путева Словац-Ратковац и Словац-Маркова 

Црква.  

     Река Љиг се при високом водостају излива плавећи до 350 ха. пољопривредних површина у насељеним местима Доњи 
Лајковац, Боговађа, Пепељевац и Ћелије. У поплавном подручју реке Љиг нашло би се до 20 домаћинстава из насељеног 

места Боговађа, као и део пута Жупањац-Боговађа.   

     Хидрометеоролошки услови-ради заштите од штетног дејства вода на територији Републике Србије образована су 
водна подручја чије границе је утврдила Влада Србије на предлог Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде. Територије Колубарског управног округа и општине Лајковац припадају водном подручју “САВА”, сектор 5.  

 

Надлежност  
 

Влада Републике Србије донела је Одлуку о утврђивању Пописа вода I-реда („Сл. Гласник РС“, бр. 83/2010), по којој је 

река Колубара са притокама река Топлица и Љиг сврстана у  водотокове I-реда. Одбрану од поплава на водама I-реда 
организује и спроводи ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ „Сава-Дунав“ Београд, у складу са Законом о водама, општим планом и 

републичким „Оперативним планом за одбрану од поплава на водама I-реда“.  

 
За одржавање заштитних објеката и одбрану од поплава на водама I-реда на сектору С. 5. Водног подручја „Сава“ задужено 

је водопривредно предузеће П. Д. „Ерозија“а. д. Ваљево.  

Према Закону о водама  сва привредна друштва и друга правна лица чија је имовина угрожена поплавама у обавези су да 

израде оперативне планове одбране од поплава.  

 

Инспекцијски надзор 

 
Инспекцијски надзор над применом Закона о водама, других прописа и општих аката који се односе на изградњу нових и 

реконструкцију постојећих објеката и извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму врши водни 

инспектор.  

 
Поред републичке водне инспекције неопходно је укључити и надлежне инспекције oпштине Лајковац у циљу спречавања 

бесправне изградње, бацања отпада у речно корито, бесправно укључење кућне канализације у водоток и других 

негативних појава које могу проузроковати смањење протицајног профила водотока, загушења и које непосредно доводе до 
поплава.  

 

Хидролошки мониторинг 
 

Републички хидрометереолошки завод Србије на реци Колубари, на подручју општине Лајковац успоставио је хидролошки 

мониторинг, што омогућава континуирано праћење водостаја и благовремену рану најаву и упозоравање угроженог 

становништва и привредних субјеката на поплавном подручју. Постављене су аутоматске хидролошке станице на реци 
Колубари и то мерна станица Словац, Бели брод и Боговађа на реци Љиг.   

Напомињемо, да хидролошка станица Словац и поред свих ургенција упућених ЈВП“Србијаводе“ и даље није у функцији 

још од великих мајских поплава 2014.године. 
Хидролошки мониторинг на водама I-реда на подручјима угроженим поплавама мора бити аутоматизован.  

 

Бесправна изградња објеката 
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Цела територија градског насеља је подељена на сливове, који се одводе каналима и уливају у главни канал или у реку 
Колубару. 

Како главни канал на подручју насељеног места Лајковац у ситуацијама обилних киша нема потребну пропусну моћ да 

издржи притисак прилива велике количине воде, тада долази до плављења околног простора (дворишта, подрумски 

простори објеката и обрадиво земљиште).  
Исти проблем са неодговарајућом пропусном моћи јавља се и код одводних отворених земљаних канала, где се проблем 

усложава због неодговарајућих пречника великог броја пропуста, које су углавном постављали нестручно сами власници за 

улазак у своје поседе. 
Имајући у виду као и претходних година да је изостала реакција надлежних инспекција и убудуће можемо очекивати да ће 

исти ти објекти бити угрожени уколико се у периоду пре поплава не предузму превентивне мере заштите од поплава.  

 

Грађани 

 

У приградским и сеоским насељима у корита река и потока, несавесни грађани бацају велике количине чврстог отпада и 

другог материјала, чиме се смањује пропусна моћ корита и значајно умањује протицај великих вода и проузрокују поплаве. 
Неопходан је ефикаснији рад надлежних инспекција.  

Такође, нередовно се из корита укланјају коров и растиње, које доприноси смањењу протицајног профила водотокова.  

Због конфигурације терена и положаја, као и због недовољне величине постојећих пропуста кроз тело насипа железничке 
пруге и постојећих локалних путева, спречено је слободно отицање атмосверских вода у природни рецепијент, реку 

Колубару.  

          Одвођење површинских-атмосверских вода са целе сливне површине Лајковца регулисано је системом отворених 
канала и затвореног система цеви.  

 

Историјске поплаве и причињене штете 

 
На основу базе података о историјским поплавама ДЕСИНВЕНТАР, на подручју општине Лајковац, посебно издвајамо:  

- Бујичне поплаве дана 23.03.2002. године у сливу р. Колубаре (Топлица и Љиг), угрозиле су место Боговађа и део 

насељенох места општине Лајковац, проузро-ковале су укупне штете у износу од 10.000.000,00 динара.  

- Катастрофалне бујичне поплаве 14/15 мај 2014. године у сливу р. Колубаре (Топлица и Љиг), угрозиле су општину 

Лајковац и приградска насеља и причиниле су укупне штете од 92.000.000,00 динара.  
 

Унапређење заштите од великих вода у сливу реке Колубаре, 

 са притокама на територији општине Лајковац 

 

Ризик од поплава на подручју Лајковца, не може се у потпуности елиминисати, већ се само може смањити на друштвено и 

економски прихватљиву меру, полазећи од принципа управљања ризиком од поплава у складу са стандардима ЕУ 
(Директива о поплавама ЕУ).  

 

У циљу унапређења заштите општине Лајковац од великих вода реке Колубаре, са притокама, Штаб за ванредне ситуације 

општине Лајковац, предложиће да Институт за водопривреду «Јарослав Черни» Београд изради «Идејни пројекат 

заштите од великих вода реке Колубаре, са притокама на територији општине Лајковац».  

 

Имајући у виду бујични карактер водотокова у сливу р. Колубаре, са притокама, на територији општине Лајковац, 

неопходно је кроз спровођење превентивних мера у периоду пре поплава ХИТНО реализовати неопходне мере – и 

отклонити пре свега баналне узроке изливања водотокова у што већем обиму (чишћење протицајних профила 

водотокова, уклањање растиња и корова, као и најразличитијих физичких препрека) - у циљу избегавања 

последица, са којима је Лајковац већ имао искуство у поплавама 2002. и 2014.године.  

 

Посебно наглашавамо да досадашње штете од поплава у сливу реке Колубаре, вишеструко надмашују  трошкове 
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трајног решења заштите од поплава.  

 

 

3. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПЛАВНОГ ПОДРУЧЈА 

 
1.1 Географски положај 

 

       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 44о30` северне географске ширине и 20о15` источне географске дужине. 

Лајковац је удаљен 69км од Београда Ибарском магистралом, а 27км од Ваљева. 
 Лајковац је једна од важнијих железничких станица на прузи Београд-Бар, а са врло ефектним 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 186км2 на надморској висини од 122м. 

Територијално и административно припада Колубарском управном округу, заједно са градом Ваљевом и општинама 
Уб,Љиг,Мионица и Осечина. 

Граничи се са Ваљевом,Убом,Лазаревцем(подручје Града Београда),Љигом и Мионицом.  

         Укупна површина земљишта на подручју општине Лаковац износи 18589,66 ха. и на тој територији налази се 19 
насељених места,од којих је једно градског типа и 18 насељених места која припадају категорији насеља сеоског типа.То су 

градско насеље Лајковац-,750 ха.Јабучје-4513 ха,Врачевић-1580 ха,Село Лајковац-378ха,,Бајевац-1473 ха.,Рубрибреза- 592 

ха.,Пепељевац-1159 ха.,Ћелије-716 ха.,Боговађа- 865 ха-,Ратковац-519ха.,Придворица-464 ха.,Непричава-1297 ха,Степање-
604 ха.,Словац-472 ха.,Мали Борак-1044 ха.,Стрмово-530 ха.,Доњи Лајковац-761 ха.,Скобаљ-556ха.,и Маркова Црква-

298ха.(Мали Борак и Скобаљ су насељена места која нестају због ширења копова Колубарског басена). 

          Према податцима о економској развијености општина у Републици Србији општина Лајковац спада у средње 

развијене општине. 
           У средишту територије општине,на левој обали реке Колубаре,у непосредној близини Ибарске магистрале налази се 

у градском насељу Лајковац.Од главног града Београда удаљен је 69км,а од града Ваљева-седишта округа 27 км.због 

близине важних саобраћајница, повезан је врло фрекфентним путним саобраћајем са Београдом, Чачком, Ваљевом, 
Шапцем, Лозницом и другим градовима.Као чувено железничко место представља једну од важнијих станица на прузи 

Београд-Бар.Налази се на 51 километру трасе будућег аутопута Београд-Јужни Јадран. 

          Седиште општине је у градском насељу Лајковац и он представља административни,управни,здравствени,образовни 

и културни центар општине. 
           Насељено место Лајковац је настао 1908 године.проласком првог воза ,,ћире'' пругом уског колосека и формирањем 

главног железничког чвора на том месту.Градско насеље Лајковац настало је дуж пута и пруге Београд-Ваљево,услед чега 

је првобитни изглед имао линеарну форму са централним садржајима смештеним дуж пута,односно железничке 
пруге.Касније се развој насеља померао на север а једним делом јужно до железничке пруге дуж регионалног пута за 

Боговађу.на тај начин централну уличну мрежу у насељу формирао је пут Београд-Ваљево,односно улица ,,Војводе 

Мишића'' на коју су се касније из правца севера наслањале остале улице формирајући тако садашњи изглед градске уличне 
мреже. 

         Градско насеље Лајковац настало је улгавном неплански.Карактерише га претежно породична стамбена изградња 

концентрисана у делу градског грађевинског реона,северно и јужно од улице Војводе Мишића,запдно до пута за 

Пепељевац,затим дуж путева за Уб,Јабучље и Боговађу.Индустријска стамбена изградња постоји у веома малом обиму у 
централном делу насеља. 

        Градско насеље је због пруге која пролази кроз центар града,подељено на северни део изнад и јужни део испод 

пруге,који су међусобно повезани са само два регулисана колска прелаза.Центар насеља развијао се дуж улица ,,Војводе 
Мишића'',Омладинског трга и ,,Владике Николаја'' а данас је сконцентрисан око новог објекта Градске куће и на простору 

око аутобуске и железничке станице. 

         Градско насеље Лајковац заузима изузетно повољан сабораћајни положај и представља саобраћајно чвориште 
простора у коме се налази.Саобраћај и саобраћајна инфраструктура су веома добро развијени на подручју целе 
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оппштине.Железнички саобраћај проласком пруге Београд-бар,а друмски саобраћај проласком Ибарске магистрале.Радови 
на изградњи ауто пута Београд-Јужни Јадран,на делу који пролази и кроз територије општине Лајковац,а у непосредној 

близини саме вароши  су завршени ,што овом простору даје изузетну комуникацијску  вредност. 

          Главна градска саобраћајница је улица ,,Војводе Мишића'', а остале градске саобраћајнице обухватају све уводно-

изводне путне правце и оне обезбеђују комуникацију између главних функционалних целина. 
           Железничка инфраструктура обувата отворену пругу (део пруге Београд-Бар,са две железничке станице и то у 

Лајковцу и Словцу),железничка службена места (станице,стајалишта и укрснице),укрштање пруге и путева (путни прелази 

са аутоматизованим браницима и полубраницима,надвожњаци,подвожњаци). 
          Железничка пруга,све железничке станице и укрснице опремљене су савременим железничким сигнално-

сигурносним уређајима,железничко телекомуникационим везама,стабилним постројењима за електричну вучу и  

телекомандним уређајима за даљинско управљање железничким саобраћајем. 
           Дистрибуцију електричне енергије до крајних потрошача на територији општине Лајковац обавља 

електродистрибуција Лазаревац.Снабдевање електричном енергијом потрошача на простору општине обезбеђено је из 

трансформатроских станица  ТС 35/10 кВ ,,Лајковац 1'' и ТС 35/10 кВ ,,Лајковац 2'' снаге 2 X 8 МВА са далеководима 35 кВ 

из правца ТС 110/35 кВ ,,Очага'' из правца ТС 35/10 кВ ,,Јабучје''.На простору општине постоји изграђена преносна 
средњенапонска мрежа10 кВ,као и нисконапонска (секундарна) дистрибутивна мрежа 04 кВ,са њима припадајућим 

транформаторским станицама (има 135 станица,ТС 10/0,4 кВ). 

           Средњенапонска мрежа далековода 10 кВ је претежно надземног карактера.Основна функција ове мреже је у 
повезивању трансформаторских станица ТС 35/10 кВ са трасформаторским станица ТС 10/04 кВ различитих 

снага.Нисконапонска-секундарна мрежа 0,4 кВ која непосредно напаја потрошаче је највећим делом ваздушна на 

бетонским стубовима.Покривеност територије општине је 100%.Како је  90% мреже у задовољавајућем стању то постојеће 
стање електромреже не представља ограничење даљег привредног развоја општине Лајковац. 

           На терирорији општине Лајковац не постоји изграђен систем даљинског грејања већ сви објекти користе 

индивидуална ложишта а најчешћа горива су струја,угаљ и дрво.Само у неколико стамбених зграда и привредних објеката 

постоје заједничке котларнице.СО Лајковац је покренула израду Студије оправданости изградње топлификационог система 
Лајковца са Идејним пројектом. 

           Телеком Србија А.Д на подручју општине Лајковац има инсталирану главну централу типа МСАН у градском 

насељу Лајковац која је са надређеном аутоматском телефонском централом у Убу повезана оптичким каблом-као спојним 
путем по којем ради дигитални преносни систем што овако конципирану везу према надређеној централи сврстава у ред 

најсавременијих техничких решења.Главна централа је повезана са 5 чворних централа типа ДКТС у 

Словцу,Боговађи,Врачевићу,Бајевцу и Јабучју.Све централе су дигитане,а у плану Телеком Србија А.Д.је модернизација 

свих централа на оне типа МСАН.Телекомуникациона мрежа у општини је углавном подземна.Мрежа фиксне телефоније 
је задовољавајућег квалитета.Број директних прикључака се креће око 6000.Тренутно остварена густина ТТ мреже износи 

33,4 (број телефонских прикључака на 100 становника). 

           Територија општине је покривена сигналом свих оператера мобилне телефоније који послују на територији 
Републике Србије.Сигнал се шаље са два репетитора лоцираних у Пепељевцу и Словцу. 

          ЈП ПТТ саобраћаја Србије на подручју општине има 7 поштанских испостава (у Лајковцу, Јабучју, Боговађи, Словцу, 

Бајевцу, Пепељевцу и Врачевићу).Постојећи просторни распоред поштанских испостава одговара тренутној концепцији и 
потребама локалног становништва. 

           Све постојеће централе,изузев Боговађе и Јабучја (које су повезане бакарним кабловима) су на чворни комутациони 

центар Лајоквац повезане мрежом оптичкиих каблова. 

            Укупна дужина водоводне мреже општине Лајковац је 135 км.,од тога 92,12% је урађено од неметалних материјала а 
7,88% од азбесно цементних цеви,различитног пречника и старости,што представља укупно 9457 метара.90%  процената 

водоводне мреже изграђено је пре 20 година у складу са застарелим и неадекватним плановима изградње и радним 

притисцима.Укупан број физичких лица прикључених  на водоводну мрежу општине Лајковац је 2827 корисника.Укупан 
број правних лица прикључених на водоводну мрежу је 231 корисника.Остало становништво општине Лајковац нема 

организовано водоснабдевање,већ се снабдева из сопствених бунара,вештачких каптажа,каптирањем природних извора или 

их ЈП ,,Градска чистоћа'' снабдева пијаћом водом допремљеном са аутоцистернама. 
         Градска зона општине Лајковац је добро покривена мрежом фекалног колектора у дужини од 19188 м.Кишна 



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

 

канализација изграђена је у знатно мањем броју улица у укупној дужини од 7231 м.Због оваквог односа често се врши 
увођење кишног у фекални колектор.Главни недостатак постојећег стања је старост изграђених колектора и лоше 

инвестиционо одржавање у протеклом периоду.За изграђени фекални и кишни колектор није добијена употребна 

дозвола.Централно постројење за пречишћавање отпадних вода налази се у атару насељеног места Јабучје поред леве 

обале реке Колубаре. 
           Територија општинског подручја подељена је на мање организационе  и административне целине,месне заједнице 

којих има 19.У смислу повећане флексибилности и лакше доступности у општини постоји одељак општинске управе 

организован у виду месних канцеларија којих има 7. 
         Урбанистичке и грађевинско техничке особине градског насеља Лајковац и већине насељених места у општини 

Лајковац имају велики утицај на угроженост становништва код елементарних непогода и других несрећа.Избегавање 

примене важећих техничких прописа при изградњи одговарајућих објеката,дивља градња и др. у великој мери увећавају 
уграженост становништва. 

         Нјавећи број објеката јавне намене налази се у градском насељу Лајковац.То су:Градска кућа-СО Лајковац,станица 

полиције Лајковац,објекат ватрогасно-спасилачке јединице,дечија установа ,,Лептирић",са издвојеним одељењем у 

насељеним местима Јабучју,ОШ ,,Миле Дубљевић'' у Лајковцу и десет издвојених одељења у насељеним местима Бајевац, 
Боговађа (осмогодишње школе) и четворогодишње школе у Непричави, Ратковцу, Пепељевцу, Марковој Цркви, Доњем 

Лајковцу, Врачевићу, Селу Лајковцу и Ћелијама,ОШ ,,Димитрије Туцовић'' у Јабучју са издвојеним одељењима 

(четворогодишње) у Доњем Јабучју и Скобаљу,средња школа ,,17 септембар'',културни центар ,,Хаџи Рувим'' са 
биоскопско-позоришном салом,клубом младих и галеријским простором,Градска библиотека,Дом здравља у Лајковцу са 

здравственим станицама у насељеним местима Јабучју, Боговађи и Словцу,ПТТ објекти у Лајковцу, Јабучју, Бајевцу, 

Словцу, Пепељевцу, Боговађи и Врачевићу,верски објекти у Лајковцу,Боговађи,Степању,Ћелијама,Јабучју,Марковој Цркви 
и Скобаљу,објекат-седиште ТВ,,Пруга'', одмаралиште Црвеног крста у Боговађи,Спортска хала фудбалски стадион ФК 

,,Железничар'' и други отворени терени за спортске активности. 

         Значајно чвориште целокупне мреже јавног међуградског и приградског превоза у општини Лајковац је аутобуска 

станица.Постојећа станица,у односу на захтеве корисника који долазе аутобусом у Лајковац је добро лоцирана.Мешовитог 
је типа (приградског и међуградског карактера) и састоји се из пет надкривених линијских перона-сви пролазни.Станични 

објекат има простор намењен путницима који чекају,благајне за продају карата и угоститељске и трговачке садржаје. 

         На територији општине Лајковац железничку мрежу чини део пруге Београд-Бар у дужини од 13,4 км.,са две 
путничко-теретне железничке станице-у Лајковцу и Словцу.Станични објекат у Лајковцу има простор намењен путницима 

који чекају и благајну за продају карата.Садашња станична зграда подигнута је 1915 године,а дограђена је 1961 

године.Лучна хала је из 1920 године,окретница из 1926 године,а управна зграда из 1928 године.Сви објекти су у доста 

лошем стању. 
         Железничку станицу у Словцу чине :станична зграда са магацинским простором,главни пролазни колосек пруге 

Београд-Бар,споредни колосек за укрштање,и манипулативни колосек за утовар и истовар робе. 

          На територији општине Лајковац заступљено је вишепородично становање у стамбеним зградама,максималне 
спратности П+3+Пк и породично становање-индивидуална градња,максималне спратности П+1+Пк.Стамбених зграда са 

вишепородичним становањем укупно има 36 (34 у Лајковцу,1 у Јабучју и 1 у Врачевићу).Просечна спратнос стамбених 

објеката у градском насељу Лајковац је П+1 а проценат изграђености земљишта је од 40% на периферији насеља до 80% у 
централно градском подручју.Што се тиче типа објеката најзаступљенији је отворен слободностојећи тип објеката,ређе у 

прекинутом низу а изузетно ретко у непрекидном низу. 

          У насељеним местима сеоског типа заступљено је рурално становање са слободностојећим отвореним типом 

објеката које карактерише веома мала густина изграђености и насељености. 
       На територији општине евидентирано је 5160 домаћинстава и 7251 станова. 

       Услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада обавља ЈП ,,Градска чистоћа''.Комунални отпад се углавном 

организовано сакупља из централног-градског насеља и насељених места Боговађа,Јабучје,Словац и Ћелије и повремено 
са 45 локација у општини на којима су регистроване сталне дивље депоније.  

        Све врсте отпада се одлажу на постојећу градску депонију која је лоцирана на 6 км удаљености од Лајковца и 2 км.од 

насељеног места Тамнава.Градска депонија је практично импровизовано сметилиште лоцирано уз левообални насип реке 
Колубаре.Земљиште је у власништву ЈВП ,,Србијаводе'' и не испуњава захтеве и мере за заштиту животне 
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средине.Биохазардни отпад се такође одлаже на градску депонију без података о количинама.Угинуле домаће и дивље 
животиње се пакују у пластичне вреће,затварају се лепљивом траком а потом сахрањују на привремену 

депонију.Медицински отпад одлаже се у бетонирани бункер запремине 5 м3,где се спаљује.Остатке наком спаљивања 

уклањају радници ЈП на постојећу депонију. 

      Општина Лајковац је потписник Споразума о приступању,планирању и изградњи регионалне депоније са рециклажним 
центром у КО Каленић општина Уб (потписници споразума су Ваљево,Лазаревац,Уб,Љиг,Мионица,Осечина,Коцељева, 

Владимирци и Обреновац). 

      На територији општине Лајковац се не врши организована рециклажа комуналног отпада. 
     Као и велика већина општина у Србији,Лајковац има одређене специфичности које директно утичу или ће утицати на 

његов даљи развој.То је пре свега развој површинских копова ,,РБ ,,Колубара",инфраструктурни коридор ауто-пута 

Београд-Јужни Јадран и изградња другог колосека железничке пруге Београд-Ваљево.  
 

2.Хидро-графске карактеристике 

 

         У хидролошком погледу територија општине Лајковац припада сливу реке Колубаре,односно сливу реке Саве коме 
припадају и многобројни потоци што овом подручју даје слику развијене хидрографске мреже.  

         Слив реке Колубаре до Белог брода у Ћелијама,заједно са сливовима реке Обнице,реке Јабланице,реке Градца,реке 

Топлице и реке Љиг захвата површину од 1869 км2. 
          Најзначајнији водоток је река Колубара са десним притокама реком Топлицом чије ушће је у Словцу и реком Љиг 

која се улива у Ћелијама.Сливу реке Колубаре припада и већи број бујичних потока а највећи су:Јовац,Куси 

пототк,Чанчаревића поток,Мицковац и Дабинац,поток Ћелије,Ранисављевића поток,Веселића поток,поток 
Укановац,Грабовац поток,Кацапа поток и Школски поток у Боговађи. 

          Најважнији елеменат водног биланса реке Колубаре је њено отицање које је врло промењиво.Просечан протицај у 

профилу Словац је 10,0 м3/с,са специфичном издашношћу од 10,0 л/с/км2.То је око 43% укупних вода Колубаре које она 

уноси у Саву (23,3 м3/сек).Максимални протицај у Словцу је изнад 300 м3/с а минимални испод 10,0 м3/с,док је у изузено 
сушним годинама испод 500 л/с. 

          Све текуће воде општине Лајковац имају бујични режим а карактеришу их не уједначени протицаји.Максимални 

средњи протицаји на свим водотоцима су у фебруару и марту а минимални у септембру и октобру.Највећи део ових вода 
протекне у виду поплавних таласа у позну јесен и пролеће,док је воде у њиховим коритима веома мало у вегетационом 

периоду. 

          Бујични токови су груписани по свом положају и то: 

         -Бујични токови који чине притоке реке Колубаре (Враничина,Степање,Куси поток,поток Јовац,и Ћелије поток). 
         -Бујични токови који чине притоке реке Кладнице (поток Веселић и Рукладска река). 

         -Бујични токови који чине притоке реке Љиг (Ранисављевића поток,Укановац поток и Грабовац поток). 

         -Кацапа поток,притока Кленовца 
         -Река Наномирица,притока реке Топлице. 

          Водни ресурси реке Колубаре,са већ наглашеном неравномерношћу протока,спадају у маловодна подручја са 

специфичним одтицајима властитих вода само око 2,5 л/с км2,који су за више од два пута мањи од просечних врадности за 
Републику Србију(око 5,7л/с км2),тако да вода представља критичан ресурс.Због мале водности читавог слива реке 

Колубаре општина Лајковац се суочава са проблемом снабдевања становништва пијаћом водом.Наводњавање 

пољопривредних површина је само локално,традиционалним методама,без савремених мелиорационих систама.Дужина 

тока реке Колубаре кроз општину Лајковац је 28 км.Из наведених података закључује се да воде Колубарског слива у 
општини Лајковац немају хидроенергетски потенцијал. 

         Геолошки склоп терена и стурктура порозности стенских маса указује на поојаву подземних вода у виду издана 

разбијеног и збијеног типа и садрже значајне резерве подземних вода.Ове воде се користе за пиће уз додатну прераду у 
фабрикама воде.РХМЗ Србија прати ниво и квалитет подземних вода преко мерних станица подземних вода на подручју 

Колубаре. 

         Шљунковито-песковити седименти алувијалне равни реке Колубаре и њених притока представљају један од 
литолошких чланова кварталне старости у којима је формирана алувијална издан.У природним условима прехрањивање 
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аливијалне издани врши се филтрацијом падавина преко алувијалних глина и из водотока. 
          Издан формирана подинским песковима(подинска издан) који чине пескови неуједначене гранулације,леже 

непосредно изнад угљене серије и достижу дебљину и до 120м.У природним условима издани се прехранују по ободу 

базена из алувијалних и међуслојних издани,и у зонама њиховог међусобног контакта.У природним условима издани се 

празне преко алувијалних издани. 
          Издан фомиран у кречњацима тријаске старости(тријаска издан),појављује се у Ћелијама и Непричави.На подручју 

Непричаве,између Словца и Лајковца,простирање тријаских кречњака испод неогеног покривача на површини од 30-40 

км2.Слојеви кречњака дебљине од 70-200м.налазе се испод површине терена на дубини од 50-150м.,и у њима је формиран 
издан под притиском. 

          Површинска експлатација лигнита додатно негативно утиче на промену режима подземних вода,тако да се на тој 

територији у даљој будућности не може рачунати са стабилним снабдевањем водом из подземних аквифера-
резервоара.Због обарања нивоа подземних вода све већи број локалних изворишта подземних вода неће бити 

употребљив,тако да ће бити неопходно да се регионалним водоводним системима обухвате и она сеоска насеља која су се 

раније снабдевала из властитих бунара. 

         На територији општине Лајковац нема геотермалних извора. 
         На западном ободу села Јабучја налзи се вештачко језеро(акумулација) ,,Паљуви-Виш'' које на подручје општине 

заузима површину од 113,65 ха.,намењену за пријем поплавног таласа. 

         На траси измештеног корита Колубаре на месту неискоришћене касете за пепео(од моста код водозахвата за 
ТЕ,,Колубара А'' до такозваног ,,Плавог моста'' у укупној дужини од 4,65 км.-ПК ,,Велики Црљани'') налази се проточно 

језеро чија је дубина 10-13м.,површина око 12 ха.,и запремина око 1,8 X 106 м3,а исто је уклопљено у регулисано корито. 

         Територија општине Лајковац обилује рељефним облицима карактеристичним за равничарска подручја на ободу 
брдско планинских подручја.У значајном проценту преовлађује присуство равничарских предела док су виши делови 

формирани у еруптивним и метаморфним стенским масама.Нижи,брезуљкасти и равничарски делови налазе се на лесним 

наслагама,иначе веома еродибилним земљиштима.Равничарски делови  настали су на алувијалним наслагама реке 

Колубаре и њених притока и имају велику површинску заступљеност.Коте терена крећу се од 90-365 м.надморске висине. 
          Северни део територије је благо брежуљкасто земљиште које се према југу уздиже у брдовите пределе који су 

наставци ваљевских планина.Правцем свер-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 Tоплицом.Већим делом земљиште је 
пољопривредно,а по богадству шумског покривача значајна су насеља Боговађа и Пепељевац. 

         Према педолошкој карти(Институт за испитивање земљишта,Београд),на територији општине Лајковац заступљени су 

следећи типови земљишта,у оквиру две основне класе аутоморфних и хидромофних земљишта:Смоница,алувијално-

ливадска црница,гајњача,гајњача у лесивирању,смеђе рудо земљиште на пешчеру,делувијум у оподзољавању,еродирано-
параподзоласто земљиште,алувијални нанос иловасти,алувијални нанос глиновити,алувијални нанос забарен и смеђе 

скелетоидно земљиште на шкриљцима.По заступљености класа земљишта,највећи део припада категорији обрадивог 

земљишта,с обзиром да 80% чине земљишта I-IV класе бонитета. 
         Територија општине Лајковац се налази у склопу Колубарско угљеног басена где се годишње произведе од 29 до 30 

милиона тона угља,што износи око 70% производње свих угљева у Србији.Највећи део произведеног угља заврши у  ТЕ 

,,Никола Тесла'' у Обреновцу и ,,Колубара'' у Великим Црљанима.На подручју општине Лајковац налази се део активног 
копа ,,Тамнава-Западно поље'' (преостале резерве за експлатацију износе 315 милиона тона) и део копа ,,Тамнава-Источно 

поље'' чији је експлоатациони век завршен.Такође на територији ове општине се налазе будућа елсплатациона поља, 

,,Јужно поље'' (резерве 348 милиона тона угља и ,,Радљево'' (са експлоатационим резервама од 262 милиона тона). 

 

           .Метеоролошко-климатске карактеристике 

 

        Клима општине Лајковац условљена је географским положајем рељефом а посебно продором ваздушних маса 
запада,севера и истока и одређеног степена континенталности.На овом подручју заступљена је умерено-континентална 

клима са извесним специфичностима које се испољавају као елементи субхумидне и микротермалне климе.  

           Ваздушни притисак има средњу вредност од 995,9 милибара.Максимум средње вредности бележи се у Октобру и 
јануару(998,3,односно 998),а најмањи у априлу од 993,3мб.Практично,средња вредност притиска пада од јануара до априла 
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а затим постепено расте до месеца октобра. 
          Средња годишња температура ваздуха је 11,0 C.Најтоплији месец је јул са просечном температуром ваздуха од 21,4 

C,а најхладнији јануар са -0,2 C,оваква амплитуда од 21,6 C је основно обележје умерено-континенталне килме.Апсолутни 

екстреми ду 42,6 C(22.07.1939) и -29 C(01.01.1947)топлих дана има просечно 86,3 или 23,6%.Јако топлих(тропских) дана 

има просечно 26,2 годишње или 7,2% и честина јако топлих дана највећа је у јулу и августу,на надморским висинама испод 
200м у сливном подручју Колубаре.Мразних дана просечно годишње има 83 дана,а ледених 17 дана. 

         Релативна влажност ваздуха са средњом годишњом вредношћу од 74,6% указује на умерену влажности ваздуха али са 

променама у доста широким границама,уз секундарни пораст крајем пролећа и почетком лета што је у вези са појачаном 
циклонском активношћу.Најсувљи је април са 68,5% а највлажнији месец је децембар са 82,8%. 

          Облачност у просеку представља нормалну ведност за подручје средњег дела западне Србије(59%),са 

неравномерном расподељеношћу и тесном везом са честином барометарских депресија уз највећу средњегодишњу 
учесталост дана са умереном облачношћу(49,2%). 

           Средње годишња сума осунчења је 1998,9 часова,односно 44,8% потенцијалног осунчења са најсунчанијим месецом 

јулом(281,8 часова) и најоблачнијим децембром(68,6 часова).По добима године лето има 57,1% или 783,4 часа,а зима свега 

222,9 часова или 26%. 
          Падавине имају обележје средњеевропског,подунавског режима годишње расподеле.Средња годишња висина 

подавина-кише исноси 785,7мм(литара по квадратом метру).Најкишовитији је месец јун,са 100,1 мм,најсувљи фебруар са 

45,9мм.Апсолутни годишњи максимум је забележен 1929 године и износио је 1185мм,а апсолутни минумум је забележен 
1990 године и износио је 449мм.Ови подаци указују на веома изражена годишња колебања.Рекордни дневни максимум 

падавина по падавинским -кишомерним станицама у Лајковцу је забележен 13.06.1996.године (172,7мм).Средње вредности 

падавина по годишњим добима највеће су у лето 31,4% од годишње вредности,у пролеће 26,2%,јесен 23,3% и најмањи је 
зими 19,1%.Битно је нагласити да је у вегетативном периоду вредност падавина  58,2%.Годишња учесталост дана са 

падавинама креће се у границама од 90 до 100 дана. 

           Падавине у облику снега просечно се јављају 30,9 дана ли 9,4% од године с тиме да је максимум од 51 дана са 

снегом забележен 1996.године.Максимална укупна висина снежног покривала забележена је 1962.године и износила је 77 
сантиметара.У једном дану 12.02.1984 године регистрована је висина снега од 63 цм. 

         Појава града се региструје просечно током 1,5 дана.Максимум је забележен 1965.године од 5 дана са 

градом.Екстремна вредност величине зрна града забележено је 18.06.1970.године када су зрна града имала масу до 1кг.  
           Појаве поледице нису честе и региструју се углавном у јануару и фебруару.Максималан број дана са поледицом био 

је 1955/56 са 5 дана и у зиму 1984/85 са 3 дана. 

           На подручју општине Лајковац западни ветар има највећу честину од 17,4%,а најмању јужни од свега 

1,8%.Генерално ружа ветрова указује на повећане честине из западног северозападног и источног правца.Средња брзина 
ветра је 2,4м/с.Максимални удари ветра јављају се у топлијем делу године при наиласку грмљавинских непогода и могу 

износити до 28,8 м/секунди.Максималан број дана са ветром брзине преко 12,3 м/с забележен је 1995.године. од чак 72 

дана,док оваквог ветра није било 1968.године.Средњи број дана са јаким ветром је 19,9%.       
          Вредност средњег броја дана са непогодама у општини Лајковац износи 34,4 дана или 9,4% од године.Основни узрок 

непогода је велика нестабилност унутар топле ваздушне масе.Најчешће се дани са непогодама јављају у лето(21,6 дана или 

62,8% укупног броја дана са непогодама).Затим у пролеће (9,0 дана,односно 9,8%).Најчешће се јављају у јуну,просечно 8,5 
дана а затим у јулу 7 дана.Максимум од 57 дана годишње забележен је 1975 године а минимум од свега 14 дана 1982 

године. 
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. Екстремни протицаји  на рекама Колубари и Љигу 

 
Други максимум је у мају што се поклапа са количином падавина које су најобилније управо у овом месецу. 

Први минимум протицаја Колубаре је у јулу 7,34 m3/sek,. што је последица мале количине падавина и великог испаравања, 

а други минимум је у септембру 3,11 m3/sek, као и последица исцрпљивања издани, што показује и режим артешке издани, 

хидролошки везане за ток Колубаре. 
Табела бр. 7. ЕКСТРЕМНИ ПРОТИЦАЈИ РЕКЕ КОЛУБАРЕ НА МЕРНИМ СТАНИЦАМА 

 

 
СЛОВАЦ 

  q  маx   q   maх     датум  Q Мин.  q Mин. 

+340 +360     1999.год. -64 -64 

 +560 +583 2014.год. -57 -59 

 

БЕЛИ БРОД 

   qmax   Q max    датум Q мин Q мин. 

+360 +400 1999.год. -19 -19 

 +810 +827 2014.год. -4.1 -4.1 

 
БОГОВАЂА 

q max qmax датум Q мин. Qмин. 

+530 +535 1999.год. -68 -68 

 +560 +573 2014.год. --67 -67 

 

 За екстремне протицаје Колубаре, па и за онај код Словца, карактеристичан однос између апсолутног минимума и 

апсолутног максимума је 1:543. 
У време апсолутног минималног протицаја и блиским њима, воде нема ни за обезбеђивање хидролошког минимума. 

 

Табела бр. 8. РЕЖИМ АРТЕШКЕ ИЗДАНИ У ПЕРИОДУ 1950-1964. ГОД. НА ПИЈЕЗОМЕТРУ БЕЛИ БРОД (ЋЕЛИЈЕ) 

Пијезометар 
Бели Брод 

Кота 
"0" (cm) 

I II III IV V VI VII  VII
I 

IX X XI XII Ср. 
год 

Висина (cm) 107,44 386 356 297 322 344 372 407 454 459 479 454 418 396 
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Група аутора, "Детаљни урбанистички план зоне 1-централна, Лајковац", Институт за урбанизам и становање, Београд, 
1986.год. (стр. 37.) 

 

 Најнижи ниво артешке издани је у октобру 479cm. Амплитуда годишњег колебања нивоа ове издани износи 182cm, 

али амплитуда екстремних нивоа артешке издани је већа и износи 516cm. 
Падинске делове изграђују алувијално-делувијални седименти који имају врло неуједначену позорност и у хидролошком 

погледу представљају колективне спроводнике подземних вода.  

 Наиме у оваквим срединама могу се формирати локални системи подземних издани. Ниво подземне воде је на 
дубини 6-8m, односно на контакту алувијално-делувијалних седимената и речно-језерских пескова и шљункова. 

 Површински слој представља хидрогеолошки колектор подземних вода. на територији општине Лајковац подземне 

воде се налазе на дубини од око 20cm, а формиране су у речно-језерским седиментима (глиновитим, песковима и 
шљунковима). 
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                                             2.ВОДОТОЦИ  ДРУГОГ РЕДА ОД ЗНАЧАЈА ЗА  

                                                    ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

 

 
                  Одредбама Закона о водама ( „Сл. гласник РС“ бр 30/2010 ) извршена је подела површинских вода 

према значају које имају за управљање водама на воде I реда и воде II на основу утврђених критеријума: 

 
ВОДОТОЦИ II РЕДА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА Одредбама Закона о водама ( „Сл. 

гласник РС“ бр 30/2010 ) извршена је подела површинских вода према значају које имају за управљање 

водама на воде I реда и воде II реда на основу утврђених критеријума: - положаја водотока у односу на 
државну границу - величине и карактеристике слива - карактеристике водотока са аспекта коришћења вода, 

заштите вода и заштите од вода. Одлуком Владе Републике Србије од 04. новембра 2010. године утврђен је 

попис природних и вештачких водотока који су категорисани као водотоци, односно воде I реда. Сви остали 

водотоци који нису обухваћени Одлуком о попису вода I реда сматрају се као водотоци – воде II реда. 
Одбрану од поплава организује и спроводи на водама I реда у јавној својини Јавно водопривредно предузеће 

( у овом случају ЈВП „Србијаводе“ ), а на водама II реда јединица локалне самоуправе ( у овом случају 

општина Лајковац), у складу са Општим планом за одбрану од поплава и Републичким оперативним планом 
за одбрану од поплава. Обзиром да је законском регулативом извршена подела и надлежност у погледу 

организовања и спровођења одбране од поплава на Републику Србију и јединице локалне самоуправе у 

складу са Одлуком о попису вода I реда, то ће се овим Оперативним планом извршити разграничење на 
водотоке I и II реда на територији општине Лајковац, а Оперативним планом у смислу организовања и 

спровођења одбране од поплава, биће обухваћени само водотоци II реда. 

  Сви значајни површински токови који  протичу кроз територију Општине Лајковац настају на 

падинама планина Рудника, Букуље,  Маљена и Сувобора и притоке су реке Колубаре.Слив реке 
Колубаре До Белог Брода заједно са сливом реке Обнице,Јабланице,Градца,Топлице и Љига захвата 

површину од 1.896 м2. 

У хидролошкој мрежи опшине Лајковац истичу се 3 (три) водотока првог  
Реда: Колубара, Љиг,Топлица  и водотоци другог реда: 

Потоци: Враничина,Скобаљски поток,Јовац,Куси поток,Степањски поток,Бистрица и Школски поток, 

поток Грабовац,поток Наномирица,Кацапа  и мрежа мел 

 
Орационих канала чијим се изливањем проузрокују огромне штете насељима,инфраструктурним 

објектима и пољопривредним усевима. 

 
 1.Река Колубара са притокама Љига и Топлице на територији ове општине обухвата дужину од 28 км при 

чему је њена главна особина кривудав ток а при том прави меандре и спрудове што све доводи до 

успоравања протока воде.Услед исправљања  речног корита дошло је до значајног 
Скраћења речног тока и појаве регресивне ерозије која угрожава стабил-ност 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), 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 пролеће,лето и јесен када се највеће штете причињавају пољопривреди.Из тог 

разлога веома важна мера је 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 км као левообални 
и деснообални насип у дужини од 6.84 км од Јабучја до Пепељевца. 
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Левообални насип је оштећен на деоници КО Јабучје код *Жутог Брда* 
Где је вода поткопала и однела део насипанакон чега је примећена и појава каверни у насипу.Такође на 

истом месту код *Ивановића кућа* 

А код задњих великих поплава у 2014.год. осипањем ораница ток реке се мења па долази до самог брда 

где се задњих месеци појавило клизиште. 
Део тока Колубаре кроз Лајковац сектор С.5.8. између бетонског моста (Пепељевачки мост) и старог 

гвозденог моста на путу за Боговађу регулисан је ради заштите од поплава земљаним насипима – 

деснообални део у дужини од 2.92 км.На том делу код Јолића воденице изграђена је преливна брана ради 
регулисања режима протока воде.Леви насип уз Колубару од Јабучја-Жуто брдо- до моста на путу 

Пепељевац Лајковац у дужини од 6.84 км такође је урађен заштитни земљани насип.Ови водопривредни 

објекти су у функционалном стању.Одбрана од поплава на регулисаном делу водотока је у надлежности 
БПЦ *Сава* Београд.Одбрана од поплава на Нерегулисаном делу је у надлежности општине. 

Део тока у непосредној близини насипа на регулисаном делу са обе стране може бити угрожен од 

поплава само при изузетно високим водостајима какви су били у пролеће 2014.год. када је било угрожено 

око 320 домаћинстава и поплављено око 2518 хектара ораница. 
Управо због свега тога на небрањеном делу Колубара је пробила одмах после поплаве у току лета 

2014.год урађена је R-1 регулација-на потезу од на-сељеног места Непричава-у близини ауто пута па 

низводно према насељеном месту Лајковац и то до 200 метара од тз.Плавог моста а све то у укупној 
дужини од око 1800 метара. 

У сарадњи са Ерозијом из Ваљева у току 2018/19 радови у кориту реке Колубаре-Јолића водениц-десна и 

лева страна у укупној дужини од 490 метара где је рађена ножица у бетону и облагање обала корита 
каменом у цементном млеку.Рађено је чишћење корита као и осигурање обала и дна каменом.  

Део нерегулисаног тока између Словца и Лајковца и од Ћелија до Скобаља изложен је поплављању 

претежно пољопривредних површина и 

Око 50 домаћинстава на истом подручју и то искључиво ако се узму у обзир велики водостај  као у 
2014.год. 

 

 2.Река Љиг протиче кроз територију општине Лајковац у дужини од   7  км. 
У току 2014.год. на реци Љиг урађена је R-3 регулација реке на потезу од Мајдана у Пепељевцу па 

узводно уз реку у дужини од 2800 метара до Места званог *Чукара*. 

Затим R-5 регулација реке Љиг-узводно од насељеног места Боговађа па 

Према територији општине Љиг-кроз насељено место Доњи Лајковац- у 
Дужини од 1000 метара. 

При већим и обилнијим падавинама као што су биле задње мајске у 2014. Години долази до изливања 

воде из корита и плављења пољопри-вредног земљишта као и десетак домаћинстава са обе стране тока 
изме-ђу Боговађе-центар- и ушћа у Колубару тј. У непосредној близини моста. 

Остали део корита који протиче кроз територију општине Лајковац није регулисан речно корито је на 

појединим местима изразито вијугаво са доста меандра,вученог наноса,обрасло на обалама листопадним 
дрвећем а у кориту доста комуналног отпада који се купи на поједним местима и отежава проток воде 

при већим водостајима.Исто је потребно редовно чистити. 

 

 3.Река Топлица са територије општине Мионица улази на територију општине Лајковац а протиче у 
дужини од 5   км. Горњи ток реке је доста кривудав и узак тако да поплавни талас нагло надолази, 

нарочито у вели-ким кишним периодима и интезивном топљењу снега.Постојеће корито има недовољну 

пропусну моћ с обзиром да је недовољних димензија односно ширина корита као и дубина исте речице а 
на појединим местима врло вијугаво и доста зарасло листопадним дрвећем. 

Топлица се најчешће излива при самом ушћу у реку Колубару у ткз. При-дворичко-Ратковачким 

кључевима који су већим делом године местимично забарени.После јаких,обилних и дуготрајних киша у 
њеном току отприлике 1-2 пута у току десет година а као што је било 2014.год. 



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

 

На њој се појави бујични поплавни талас који угрожава домаћинства уз реку у Марковој цркви и пут 
Словац – Маркова Црква и то поплави око 5 и угрози око 20 домаћинстава  као и пољопривредно 

земљиште у површини од око 60 ха. 

 

                                               Мрежа одводних канала и потока 
 

Слив Колубаре на подручју  општине карактеристише и већи број бујичних потока који се уливају у реку 

Колубару.Они повремено праве веће штете у реонима и непосредној близини тока,претежно на 
пољопривредним површинама. 

Приоритет имају бујични токови који чине притоке реке Колубаре и то: 

- Река  Враничина у Јабучју 
- Скобаљски поток у Скобаљу 

-Главни канал у Пепељевцу 

-Куси поток у Рубрибрези 

-Степањски поток у Степању 
-Школски поток и Бистрица у Боговађи 

-Грабовац у Доњем Лајковцу 

-Поток Наномирица у Марковој Цркви 
 

 

 1.Враничина је једна од највећих водотока другог реда у селу Јабучју и уједно лева притока реке 
Колубаре.Протеже се кроз 4 засеока а карактерише је плитко и уско корито које је запуштено и не 

одржава се редовно.Исто је зарасло ниским и високим дрвећем.Парцијално после а и за време последњих 

поплава интервенисала је механизација па је на местима корито делимично и очишћено.Приликом 

великих падавина Враничина поплави око 20 ха ораница које се налазе уз поток.У овој години се планира 
очистити око 1 км корита као и на 2 места поставити пропусте ф/1000 због несметаног преласка истог.На 

овој деоници су извршени припремни радови-сечење обала.шибља и одношење кабастог смећа на потезу 

од Бајевца,Рукладе и до Јабучја у дужини од око 5 км. Исти је потребно одржавати редовно као и 
наставити са регулацијом.После мајских поплава 2014.год. Река Колубара је просекла ново поплавно 

корито кроз ток реке Враничине. Измештање тока Враничине од ушћа па узводно у дужини од 1855 

метара је урађено у 2017.год. 

 
2. Скобаљски поток  као што само име говори налази се у насељеном месту Скобаљ који је због 

површинске експлоатације угља већим делом и исељен тако да поменути поток једино може непосредно 

угрозити одређен број кућа код великих поплавних таласа.Што се тиче ораница и шума површина која би 
могла бити угрожена је око 10 ха пољопривредног земљишта.Скобаљси поток је био неуређен водоток у 

целом свом току,зарастао у шибље тако да је после великих поплава 2014.год. делимично и очишћено 

корито на местима где је угрожавала становништво или имовину. У току 2015.год.  тј.до краја исте 
календарске године дошло је до делимичног измештања корита  Скобаљског потока  који се улива у реку 

Враничину као и иззградња насипа на истом. 

 

3.Поток Јовац се протеже кроз насељено место Пепељевац а који је притока реке Љиг.  Uгрожава 
углавном пољопривредно земљиште у површини од око 20 ха ливада,пашњака и шума.Поток Јовац је 

урађен у целости у дужини од око 1000 метара што подразумева машински ископ наноса профилном 

кашиком и чишћење истог од шибља и другог отпада.Исти је потребно редовно одржавати и односити 
кабасто смеће из корита. 

 

4.Куси поток је највећи поток у Рубрибрези.Протеже се делимично и кроз насељено место као и 
кроз оранице где причињава веће материјалне штете.Притока је реке Колубаре. 
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 Предвиђено је чишћење корита,постављање пропуста и одношење кабастог смећа у дужини од око 700 
метара.Угрожава око 30 кућа које се налазе у непосредној близини и то ако су велике количине падавина. 

У 2016.год. до сада очишћено и продубљено корито у дужини од око 300 метара. 

У плану је да се заврше радови у дужини од око 400 метара и то у правцу реке Колубаре где се и улива. 

 
  5.Степањски поток се односи на слив Степања и Словца а исти се улива у реку Колубару.Својим 

током пролази углавном кроз оранице а делом и насељеним местом па укупно угрожава око 5 

домаћинстава и плави око 3 ха ораница.Корито је обрасло дрвећем у самом кориту местимично има 
наноса а на местима је обрасло коровом и остругом и није регулисано.Исти је потребно одржавати у 

смислу чишћења тока како од растиња тако и од комуналног отпада.  

 
 

   6. Школски поток и поток Бистрица су бујичне притоке реке Љиг које се протежу у насељеном 

месту Боговађа.Деонице оба потока су праве бујичне са стрмијим странама,мањим растињем на обалама 

и нешто дубљим коритом на појединим местима.Протичу делом кроз насељено место а делом кроз 
оранице и пашњаке на овој територији. 

На основу досадашњих  искустава не причињава се велика материјална штета приликом изливања истих 

али је неопходно исте одржавати. 
Дужина школског потока  планирана за чишћење је око 400 метара а у овој години урађено је 125 метара  

               

  7. Поток Грабовац је притока реке Љиг који се налази у насељеном месту Доњи Лајковац а који 
јепланиран за чишћење у дужини од око 500 метара али је потребно наставити даље чишћење и 

одржавање истог.Приликом већих падавина угрожава мању површину засејану пољопривредним усевима 

и то око 3 ха као и оближна домаћинства где не прави велику штету пољопривредницима.Задњим 

обиласком сам утврдио да је највећим делом корито зарасло у шибље.дрвеће,мештани на појединим 
местима су одлагали смеће,грање и остали отпад.Исти је потребно профилном кашиком очистити од 

истог. 

 
                8.Поток Наномирица је притока реке Топлице у насељеном месту Маркова Црква.Сам поток не 

причињава велику штету мештанима али је неопходно планирати крчење приобаља и чишћењем 

протицајног профила на појединим местима. 

 
                                         Мрежа одводних канала где су започети радови       

 

1.Канал на потезу од Села Лајковац до Рукладе у укупној дужини од око 3 км је потребно очистити од 
ниског растиња,дрвећа,као и уклонити комуналан отпад ради несметаног протока површинских вода а 

што је и предвиђено нашим планом за ову годину.Поменути канал углавном се протеже кроз оранице и 

ливаде и не угрожава локално становништво. 
 

2.Канал од *Пепељевачке рампе* па улицом др.Лесе мирковића и даље према реци Колубари у укупној 

дужини од око 2 км започето је чишћење истог,постављање пропуста као и продубљавање и уређење.  

Пролази кроз насељено место тј.крај поменуте улице па је неопходно  
Његово константно одржавање. 

Канал урађен у целости и делом зацевљен. 

 
3.Ратковац – Петронијевића,Бркића и Јовановића крај.Услед великих падавина исти угрожава поменута 

домаћинства а која се углавном баве пољопривредом.Поменути канал се није редовно одржавао и из тог 

разлога потребно је очисти у дужини од око 1.5 км почев од Петронијевића краја па низводно ка 
Јовановићима. 
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4.Канал на потезу од фабрике Борверк а који се протеже дуж улице Дивчибарска и даље према Реци 
Колубари неопходно је прочистити и продубити постојећи канал,поставити пропусте ф/300 за улазак 

власницима парцела у њиве.Канал делом прати улицу а делом иде кроз  

Оранице и ливаде а приликом великих падавина угрожава исте.Крај поменутог канала се налази и једно 

домаћинство и код задње поплаве је било угрожено.Исти је потребно редовно одржавати.У току 2017.год. 
канал је започет са чишћењем,сасецањем обала и постављањем пропуста. Исти је урађен у целости. 

 

5.Канал у Рубрибрези на потезу узводно од пута М-4 за Ваљево затим поред црпна станице и даље према 
Ваљеву у укупној дужини од око 1,050  метара је потпуно очишћен,продубљен,сасечено растиње и 

уклоњен комунални одпад.Приликом већих падавина угрожавао је око 5 домаћинстава у непосредној 

близини.Исти је потребно редовно одржавати. 
 

6.Канал у  Извиђачкој улици који се протеже целом дужином од око 1 км а све до главне улице Војводе 

Мишића-спољна станица-. 

Канал углавном иде кроз насеље почев од  узвишице  па до пута М-4. 
Планом је одређено његово чишћење,продубљавање и одржавање.Радови су започети у току 2017.год. и 

настављени у 2018.год. Улица је асфалтирана и канал очишћен. 

 
7.Пепељевац –Главни канал-од уливања потока Јовац па  до  P-271 је очишћен у целости у дужини од 

3000 метара као и отворени канал Башчина – Луг који је урађен у целости .Исти је потребно редовно 

одржавати. 
 

8.Канал од основне школе до Извиђачке улице у укупној дужини од око 500 м.Исти је потребно 

одржавати и чистити. 

 
9.Канал у насељеном месту Боговађа – поред пута према манастиру Боговађа.Потребно је очистити и 

продубити исти у дужини од око 500м. 

 
10.Канал у Словцу – Нешићи и Стефановићи ичишћење железничког П  

Пропуста на уласку старог тока у *старачу*.Планирана дужина је око 500 

Метара.Канал се није одржавао редовно па је неопходно да се очисти,сасече ниско растиње и дрвеће као 

и да се исти продуби .Потре- 
Бно је исти редовно одржавати јер има неколико домаћинстава који су угрожени када су велике количине 

падавина. 

 
11.Канал Макиш – од ул.Боје Марковића,садашња локација од Еуропрома па низводно у дужини од око 

500 метара где су завшени радови на чишћењу и постављању пропуста ф/1000.Канал се протеже делом и 

крај појединих кућа које могу бити угрожене приликом великих падавина. 
 

12.Канал у насељеном месту Стрмово – од Остојића пута ка потесу у дужини од око 500 метара.Исти је 

потребно очистити и редовно одржавати. 

 
13.Канал у Пепељевцу – поред Јаковљевића и Васића у дужини од око 100 метара.Исти је урађен у 

целости. Исти очистити и редовно одржавати.  

14.Канал у Пепељевцу – Од  Карановца према чесми у дужини од око 500  метара, а исти је очишћен и 
продубљен. 

 

15.Канал  у Пепељевцу – од чесме према Лугу у дужини од 250 метара а исти је очишћен . 
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16.Канал у Јабучју-засеок горњи крај- Миливојевићи, у укупној дужини од око 200 метара.Радови 
започети на чишћењу,продубљавању о одвожењу смећа,сасецању растиња.Исти редовно одржавати. 

 

17.Канал у Јабучју – Засеок Гај- од Радовановић кућа до главног пута у дужини од око 150 метара. Канал 

је урађен у целости. 
 

18.Лајковац, ул. Мокрањчева-насеље Света Марина,дужина од око 150 метара.Исти је потребно очистити 

од смећа,сасећи  разно растиње,поставити неколико већих пропуста  и продубити профилном 
кашиком.Радови су започети. 

 

19. Ћелије,део уз Ибарску магистралу на потезу  бочно од перионице Ђурић око 50 метара па затим 
низводно од реке Колубара у дужини од око 250 метара.Потребни је исти продубити  и делом очистити 

од смећа,растиња и сл. Радови на истом су започети и завршени. 

 

20.Јабучје, Д. крај- у дужини од 3650 метара на потезу од школе према центру. Исти је потребно 
продубити профилном кашиком. 

 

21. Јабучје, Д. крај- у дужини од 1200 метара на потезу од пута 101 а па према главном путу кроз 
насеље.Радови завршени. 

 

22. Јабучје, Д.крај – Миљанића сокак у дужини од 300 метара.Потребно је продубити и очистити канал 
профилном кашиком.Исти је завршен. 

 

23. Јабучје, Шеринка – на потезу од Милиновића  па према центру у дужини од 1000 метара. Чишћење 

профилном кашиком.Радови завршени. 
 

24. Јабучје, ул. Боје Марковића – канал крај картонаже у дужини од 300 метара. Урађен у 2017.год. 

 
25.Јабучје, Д.Крај-Мирковића куће у дужини од 50 метара.Урађен у целости. 

 

Приказ  одводних канала који су предвиђени планом активности,мера и радова за смањење ризика од 

поплава: 
 

1.Насељено место Непричава: 

- поток од Јовића рампе до Колубаре – 400 метара 
-Путни Канал од Милошевића до Митровић – 300 метара 

-Канал Белег до Јеремића-600 метара 

-Путни канал према Аничићима- 300  метара 
-Путни каналНедељковићи-Митровићи- 1000 метара 

-Канал од водовода до Петровића- 500 метара 

-Путни канал за Радовановиће- 100 метара 

 
2.Насељено место Рубрибреза: 

-Главни поток-150 метара 

-Канал између Чанчаревића и Ивановића кућа-300 метара 
-Канал према Колубари (од Симића кућа па поред приступних саобраћајница ауто пута-250 метара 

-Канал од раскрснице Томића кућа  према Живковићима-50 метара 

 
3.Насељено место Боговађа: 
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-Школски поток од војске до центра Боговађе-400 метара- урађено 125 метара 
-Канал од Рада Танасковића до Ловачке колибе-400 метара 

-Гајићи-канал у дужини од 300 метара 

 

4.Насељено место Словац: 
-Канал иза нешића кућа па према реци Колубари- 700 метара 

 

5.Насељено место Пепељевац: 
-Канал поред куће Владе Јаковљевића-50 метара 

 

6.Насељено место Јабучје: 
-Шеринка-отворени канал од Тејића кућа па према  Ђукића кућама  и даље према реци Колубари- 3000  

метара.Исти је започет са чишћењем у дуж. Од око 150 метара. У току 2017 год. од улива у Колубару па 

узводно у сарадњи са Ерозијом из Ваљева очишћен  профилном кашиком и постављени су пропусти у 

дужини од око 800 метара. 
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ПРОГРАМ  РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА ВОДОТОКОВА II  РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ  

 

                           

Ред. 

бр. 

НАЗИВ ВОДОТОКА Опис радова Урађено 2020 и 
предходних година 

План за 2020.г. Делимично урађено 

 

 

 

1. 

 

 

 

Поток Враничина 

Јабучје 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

 

 
Напомена: Измештање 
тока у дуж.од 1885 m . 
 
 

 

 

 

2. 

 

 

 

Главни канал 

Пепељевац 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

Напомена: Урађен у 

целости (радове 

извршила фирма 

„Ерозија“ Ваљево) 

 

 

 
 

 

 

3. 

 

 

Куси поток 

Рубрибреза 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

 

 
Напомена: Започети 
радови 

 

 

4. 

 

 

Скобаљски поток 

Скобаљ 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

  

 
 

 

Напомена: 

Измештање тока у 

дужини од 985 m. 
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Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

Делимично урађено 

 

 

 

 

5. 

 

 

Војни поток 

Боговађа 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

 

  

 

 

Урађено 125 м у 2020 

год. 

 
 

Дужина у m: 400 m 
 
 

 

 

 

 

 

6. 

 

Поток Грабовац 

Д.Лајковац 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

 

. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

7. 

 

Поток Наномирица 

М.Црква 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

Канал од С.Лајковац до 

Рукладе 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 

Делимично урађено 
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профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

 

 

9. 

 

Канал од Пепељевачке рампе 

према Колубари 

Лајковац 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

Напомена: Очишћен 

у целој дужини, 

постављени 

пропусти.Зацевљен и 

очишћен. 

Дужина у m : 500m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

Канал код Петронијевића  

Ратковац 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

Канал од Борверка 

Јабучје 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

Напомена: Завршени 

радови 

Дужина у m: 1000m              

 

  

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

Канал дуж  пута М27 према 

селу Рубрибреза 

Путуве Србије 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

 

Напомена:Урађен у 

целости. 

Дужина у m: 1000m              
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Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

 

 

13. 

 

 

Путни канал у Извиђачкој 

улици 

Лајковац 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

Напомена: Урађен у 

целости. 

Дужина у m: 1000m              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

Канал Јовац-Пепељевац 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

Напомена: Урађен у 

целости. 

Дужина у m: 1000 m              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

Канал од IIA 175  према 

манастиру Боговађа 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

 

 

Напомена: 

Потребно 

урадити. 

Обавестити 

Путеве Србије о 

стању канала 

Дужина у m: 

500m              

 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

Канал од Нешића према 

Стефановићима 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

  

 

 

Напомена: Започети 

радови 

Дужина у m: 500m              
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Словац Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

 

 

17. 

 

 

Канал *Макиш* 

Лајковац 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

  

 

 

Напомена: Очишћен  

на позицији око 

Еуропрома  и 

постављени велики 

пропусти Ф-1000 

Дужина у m: 600m              

 

 

 

 

18. 

 

 

Канал од Остојића према 

потесу 

Стрмово 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

19. 

 

 

Канал поред Јаковљевића и 

Васића 

Пепељевац 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

 

Напомена: Урађен у 

целости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

Канал поред реке Карановац 

Пепељевац 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

 

 

Напомена: Урађен у 

целости. 
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профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

 

 

21. 

 

 

Канал у Миливојевића крају 

Јабучје 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

Напомена: Урађен у 

целој дужини. 

Дужина у m: 200m              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

 

 

Поток од Јовића рампе до 

Колубаре 

Непричава 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

  

  

 

 

 

 

 

 

23. 

 

Путни канал од Милошевића 

до Митровића 

Непричава 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

Потребно урадити 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

24. 

 

 

Канал Белег до Јеремића 

Непричава 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

  

 

 

 

 

Напомена: Очишћено 

око 100 метара, 

радови се настављају 

Дужина у m: 300m              
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Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

 

 

25. 

 

 

Путни канал према 

Аничићима 

Непричава 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

Напомена: Урађен у 

целости 

Дужина у m: 300 m              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 

 

Путни канал од  

водоводаНедељковића до 

Митровића 

Непричава 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

Напомена:Урађен у 

целости. 

Дужина у m: 1000m              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 

 

 

Путни канал за Ранковиће 

Непричава 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

Напомена:Урађен у 

целости. 

Дужина у m: 100m              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. 

 

 

Главни поток 

Рубрибреза 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 
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Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

 

 

30. 

 

 

Канал између Чанчаревића и 

Ивановића кућа 

Рубрибреза 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

  

 

 

 

 

 

 

 

31. 

 

Канал од Симића кућа према 

Колубари 

Рубрибреза ( проширује се, 

бетонира се и косина и дно 

канала) 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

Напомена: Урађен               

( STRABAG – кроз 

регулацију 

одводњавања око 

ауто пута) 

Дужина у m:1000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. 

 

Канал од раскрснице Томића 

кућа према Живковићима 

Рубрибреза 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

  

 

 

 

 

 

 

 

33. 

 

 

Канал од Рада Танасковића до 

Ловачке колибе 

Боговађа 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 
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Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

 

 

34. 

 

 

Гајићи канал 

Боговађа- 400 м 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

Напомена: Урађен 

кроз радове на 

изградњи 

саобраћајнице 

Дужина у m: 400 m              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. 

 

 

Канал иза Нешића кућа према 

Колубари 

Словац – 700 м 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

36. 

 

 

Канал поред Куће Владе 

Јаковљевића 

Пепељевац 50 м 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 
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37. 

 

 

Канал од Тејића кућа према 

кући  Радована Ђукић и даље 

према Колубари 

Јабучје – Мицковац 

 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

  

 

 

 

Напомена:Делимично 

урађен-у дуж.од 250 

метара.Наставак у 

овој години у сарадњи 

са Ерозијом у дуж. Од 

800 м.урађен. 

Дужина у m: 2000 m              

 

 

 

 

38. 

 

 

 

 

Канал у Мокрањчевој улици 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

Напомена: Урађено 

Дужина у m: 100 m              

 

  

 

 

 

 

 

39. 

 

 

 

Ћелије-делом уз Ибарску па 

према Ђурића перионици и 

низвпдно према Крстића 

млину – 300 м 

Ручно сечење шибља мот. 

Чистачима и тестерама 

Сечење дрвећа моторном 

тестером 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

Разастирање депонованог 

материјала булдозером 

 

 

 

 

 

 

 

40. 

Јабучје-Д.крај.- Мирковића 

куће 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

 

Напомена: Завршени     

радови 

Дужина у m: 50m              

  

 

 

41. 

Јабучје, Д.крај-од школе 

према центру 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

 

Напомена: Завршени     

радови 

Дужина у m: 3650m              

 

 

 

 

42. 

Јабучје,Д.крај- од Р-101а 

према главном путу 

Пут за Живановиће 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

 

Напомена: Завршени     

радови 

Дужина у m: 1200m              
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43. 

Јабучје,Шеринка- од 

Милановића према центру 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

 

Напомена: Завршени     

радови 

Дужина у m: 1000m              

 

. 

 

 

44. 

Јабучје,Д.крај – Миљанића 

сокак 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

 

Напомена: Завршени     

радови 

Дужина у m: 300m              

 

 

 

 

45. 

 

Јабучје. Д.крај-Петровића 

куће 

 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

 

Напомена: Завршени 

радови 

Дужина у m: 150m              

  

 

 

46. 

 

Јабучје,Шеринка-канал поред 

Радованчевић Селимира 

 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

 

Напомена: Завршени 

радови на регулацији 

канала кроз изградњу 

саобраћајнице  

Дужина у m: 450m              

  

 

47. 

 

Јабучје,од Тејића до Јанића 

потока- 500 м 

 

Машински ископ наноса 

профилисаном кашиком 

 

   

 

48. 

 

Јабучје, Шеринка-отворени 

канал – Бајића куће- 500 м 

Чишћење,профилном 

кашиком и спајање са 

главним каналом у ул.Боје 

Марковића 

   

 

49. 

 

Ратковац,пут лево од сеоског 

гробља- 200 м 

Машински ископ наноса 

профилном кашиком 

   

 

      50. 

Путни канали у: 

Словац,Придворица,Боговађа, 

Пепељевац,Јабучје 

Машински ископ наноса 

профилном кашиком 

Урађено у 

укупној дужини од 

3588 метара 

  

       

       51 

Канал од Хајдучке улице до 

ул.В.Мишића 

Зацевљење дужина око 170 м 

 

Финансира 

Канцеларија за јавна 

улагања 

 

План за 2020 год. 
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Општина Лајковац 

фин.пројектно-

тех.документацију – 

450.000.00 дин. 

 

  52 

Јабучје-Шиљаговац према 

фудбалском терену 

Машински ископ наноса 

профилном кашиком 

Лева страна 104 м 

Десна страна 378 м 

Укупно: 482 м 

  

 

   53 

Словац, Стошића брдо Машински ископ наноса 

профилном кашиком 

Десна страна 

Укупно:60.25 м 

  

 

   54 

Придворица,канал уз пут 

Милошевићи - Панићи 

Машински ископ наноса 

профилном кашиком 

Укупно: 1008 м   

 

   55 

Пепељевац,Јанића брдо Машински ископ наноса 

профилном кашиком 

Укупно: 183 м   

 

   56 

Јабучје,Виш-Крља Машински ископ наноса 

профилном кашиком 

Укупно: 99 м   

 

   57 

Јабучје Борверк Машински ископ наноса 

профилном кашиком 

Укупно: 964 м   

 

   58 

Јабучје,Шеринка према 

сепарацији 

Машински ископ наноса 

профилном кашиком 

Десна страна 

Укупно: 575 м 

  

 

  59 

Јабучје,Богдановићи-Савићи Машински ископ наноса 

профилном кашиком 

Десна страна 

Укупно: 599 м 
  

 

  60 

Боговађа,Митровића пут Машински ископ наноса 

профилном кашиком 

Укупно: 676 м   

 

   61 

Степање: 

Мирковићи- 200 м 

Поповићи – 400 м 

Стефановићи – 150 м 

Машински ископ наноса 

профилном кашиком 

 Укупно: 750 м  
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  62 

Словац: 

Словац-Уб(десна страна) 200  

Засеок Стошићи- 600 м 

 

Машински ископ наноса 

профилном кашиком 

 Укупно: 800 м  

 

  63 

Врачевић: 

Центар-игралиште – 650 м 

Машински ископ наноса 

профилном кашиком 

 Укупно: 650 м  

 

  64 

Боговађа: 

Пут према Митровићима- 600 

м 

Машински ископ наноса 

профилном кашиком 

 Укупно: 600 м  

 

  65 

Бајевац: 

Фудбалски терен -500 м 

Пут према Ивковићима: 400 м 

Машински ископ наноса 

профилном кашиком 

 Укупно: 900 м  

 

  66 

Јабучје: 

Насеље Гај – 100 м 

Старо село – 150 м 

Машински ископ наноса 

профилном кашиком 

 Укупно: 250 м  

 

  67 

Маркова Црква: 

Гајићи-Димитријевићи -800 м 

Машински ископ наноса 

профилном кашиком 

 Укупно: 800 м  

 

  68 

Стрмово: 

Радовићи – 50 м 

Машински ископ наноса 

профилном кашиком 

 Укупно: 50 м  

 

  69 

Ратковац: 

Ратковац-Наномир,Матића 

брдо 

Машински ископ наноса 

профилном кашиком 

 Укупно: 50 м  
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 Закључци о угрожености од поплава на територији општине Лајковац 

 

 I део 

 

1. Процена угрожености од поплава је урађена на основу података за стогодишње воде и указује на опасност 
од поплава на територији општине Дољевац, а да се нарочито испољава у време дугих и обилних киша, при 

јаким пљусковима код наглог отапања снега и при ерозионим процесима у приобаљу река 

2. Сви водотоци општине Лајковац имају претежно бујични карактер, хидролошког режима, поплаве на 
њима имају изразито бујичне карактеристике, брзу појаву и као и појаву одрона и клизишта 

3. Уобичајени приступ у одбрани од великих вода са увођењем степена редовне и ванредне одбране није 

могуће применити код водотока са бујичним режимом па се код њих морају применити превентивне мере 
заштите, које треба да обухватају просторно целину водотока, приобаља и слива. 

4. Време од уочавања кишних облака до појаве максималног протицаја траје најчешће до неколико сати што 

представља довољно времена да се изврши обавештавање грађана о предстојећој опасности која може да 

угрози њихово здравље, животе и имовину 
5. Одбрану од поплава на водотоцима другог реда без обзира да ли постоје или не постоје објекти за 

заштиту од штетног дејства воде у надлежности је локалне самоуправе односно општине Лајковац 

6.Локална самоуправа израђује и доноси Локални оперативни план одбране од поплава за воде другог реда. 
Планове одбране од поплава доносе и предузећа и др. правна лица чија имовина може бити угрожена 

7.. У циљу спречавања настајања поплава и умањења штетних последица на нерегулисаним водотоцима, 

неопходно је у потпуности реализовати превентивне мере заштите у овој процени. 
8. У случају настанка великих катастрофалних поплава које могу угрозити становништво и материјална 

добра, Окружни штаб за ванредне ситуације у сарадњи са одговарајућим органима локалне самоуправе 

непосредно учествују у организовању и спровођењу мера и активности на одбрани од поплава ангажовању 

снага и средстава ЦЗ. 
9. Служба ОиО са својим елементима обезбедиће благовремено откривање опасности, праћење и 

обавештавање надлежних органа, организација команди Војске Србије и становништву. У случају 

непосредног угрожавања становништва обезбедиће обавештавање и узбуњивање на угроженом подручју.  
10. Плановима одбране од поплаве треба предвидети могућности ангажовање снага и средстава команде 

гарнизона Војске Србије у Ваљеву на пружању помоћи угроженом и настрадалом становништву. У случају 

катастрофалних поплава планирати мобилизацију радних људи и грађана од поплава, такође је потребно 

планирати ангажовање покретних средстава (грађевинске механизације, агрегата, пумпи, моторних возила и 
др. ) у власништву правних и физичких лица у активностима заштите и спасавања становништва 

11. Руковођење и координацију ангажованих снага и средстава на подручју општине Лајковац у одбрани од 

поплава вршиће Штаб за ванредне ситуације општине Лајковац који је образован Одлуком Скупштине 
општине Лајковац 

 

II део 
 

Општина Лајковац, по степену угрожености од бујичних поплава; угрожености насеља; величини 

поплављених површина;обимом, структуром и висином штета; као и последицама које проузрокују бујичне 

поплаве, не спада у 30 најугроженијих општина у Републици Србији. 
Организована активност, спровођења превентивних мера, уређења водотокова другог реда општине, почела 

је седамдесетих година прошлог века ( пре 4 деценије-1973. године).  

Климатске промене изражене у све непредвидивим временским приликама (велике снежне падавине, брзо 
топљење снега; падање пљусковитих киша и по 60,070 и 80 часова непрекидног падања, појава наглих олуја 

са градоносним облацима и провалама облака, као и појава торнада у Европи (после 200 година) и нашој 

земљи, условљавају падавине па су делови подручја Лајковца иѕложени бујичним поплавама. 
Други објективан проблем је географске природе што се Лајковац налази испод венца Ваљевских планина, 

па кад се воде брзо слијуу горњем току, праве пустос у средњем и доњем току, јер не постоје природни 

услови за ретензију плавног таласа. 
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У задњих пет година, годишњим програмима уређења водотокова другог реда и Оперативним плановима за 
одбрану од поплава на територији општине Лајковац, уважен је ниво за оправданом регулацијом водотокова 

другог реда, што је резултирало следећим: 

-У задњих 5 година унапређени су капацитети у организацији спровођења превентивних мера одбране од 

поплава, кроз израду планске документације, пројеката уређења водотокова, сертификације општине кроз 
међународни програм USAID, финансирање изградње заштитних објекаtа и константно спровођење 

превентивних мера. 

У овој години општина Лајковац наставља позитивну праксу спровођења превентивних мера са тежиштем 
на улагањима за уређење водотокова 2. реда.  

Најбоње резултате у спречавању и смањењу вероватноће настанка елементарних непогода и других несрећа 

дало је спровођење превентивних мера у области планирања и урбанизма. Кроз урбанистичко уређење и 
грађевинско-техничка решења насеља и индустријске зоне Лајковац, обезбеђено је прилагођавање истих 

потребама и захтевима заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне 

средине. 

Организација и ниво спровођења превентивних мера у заштити од поплава не одговарају нивоу глобалних 
климатских промена због чега треба хитно приступити реализацији следећих мера:          

 -На водама I реда(р. Колубара, р. Љиг и р. Топлица) за које је надлежно ЈВП „Србија воде“, изградити 

вештачку ретензију за прихват великих вода узводно од Словца на подручју општине Ваљево. 
Изградити пројектоване обостране одбрамбене насипе „ Пољског типа“ од Словца до Јолића воденице, 

извршити реконструкцијупостојећих одбрамбених насипа за ниво заштите од 200 годишњих великих вода-

ниво великих вода од маја месеца 2014.године. 
Извршити профилисање и чишћење корита реке Љиг и реке Топлица на целом току кроз подручје општине. 

У току 2018.год. на реци Љиг-од моста на улазу у Боговађу па према ауто путу и даље према ушћу урађена 

је регулација корита. 

Радови у кориту реке Колубаре-Јолића водениц-десна и лева страна у укупној дужини од 490 метара где је 
рађена ножица у бетону и облагање обала корита каменом у цементном млеку.Рађено је чишћење корита као 

и осигурање обала и дна каменом.. 

Извршити редовно чишћење и одржавање наведених водотокова. 
-На водама II реда, за које је надлежан органa управе извршити чишћење свих бујичних потока и канала, 

чишћење и одржавање кишне и фекалне канализације, као и изградњу недостајуће и чишћење и одржавање 

каналске мреже и пропуста општинских путева. 

- Општина Лајковац је у 2020.години определила средства за чишћење водотока другог реда  и постављање 
пропуста и то: 

 

- Чишћење водотока другог реда у износу од: 2.000.000.00 дин. 
- Постављање пропуста где је потребно у износу од: 2.000.000.00 дин. 

 

 
 

 

2.5.1.Критеријуми за проглашење одбране од поплаве 

 
  Цела територија општине Лајковац, према датом попису водотокова, нема услова за обележавање 

водомерних места за праћење редовне и ванредне одбране од поплава, а поред тога сви водотокови II реда су 

бујичног типа те не постоји услов за праћење пораста или опадања њиховог водостаја. 
 

(1) Oдбрана  од поплава услед наиласка великих вода,спољних и унутрашњих нa деоницама, вода првог  

реда и вода другог реда или атмосверских падавина (пљусковитих киша, провале облака и нагло  топљење 
снега ) организује се и спроводи у зависности од степена опасности према следећим фазама: 
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1. Припрема за одбрану од поплава  

2. Редовна одбрана , 

3. Ванредна одбрана и  

4. Ванредно стање одбране од поплава 

 
Главни водотоци , који  су предмет третирања су реке Колубара,Љиг и Топлица и мрежа потока и канала на 

територији општине Лајковаац. 

Локације меродавних водомера за које су  везани критеријуми за одређивање степена одбране, налазе се на 
реци Колубари  у насељеном месту Словац и насељено место Лајковац – Бели Брод  а за реку Љиг у 

насељеном месту Боговађа. 

Река Колубара - Словац 

*Редовна одбрана..................................................................... + 350 

*Ванредна  одбрана ................................................................  + 450 

Река Колубара – Бели брод 

*Редовна  одбрана ....................................................................  + 430 

*Ванредна одбрана ...................................................................  + 530 

Река Љиг 

*Редовна одбрана......................................................................    +300 

*Ванредна одбрана....................................................................   +300 

 

(2) Упролећно и летње време , могу се десити и провале облака са количином, падавина већом од 50 л/м2 за 
24 часа, када се проглашава РЕДОВНА ОДБРАНА, а уколико се количина  повећа на 80 л/м2 за исти  

временски период, проглашава се ВАНРЕДНА ОДБРАНА, од поплава на територији општине Лајковац. 

 

(3) Уколико пљусковите  кише непрекидно падају дуже од 36 часова, проглашава се РЕДОВНА , а ако 
падају преко 48 часова, проглашава се ВАНРЕДНА ОДБРАНА од поплава  на територији општине 

Лајковац. 

 
(4) Наглим топљењем снега услeд јужног ветра или непрекидно падање кише, на снег у трајању од 24 часа, 

изазива проглашење РЕДОВНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА,а уколико киша пада 48 часова, проглашава се. 

ВАНРЕДНА  ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА 

Бујичне  поплаве на водотоковима општине, долазе као последица ,пролећних и јесењих пљусковитих 

киша у непрекидном трајању више  од 48 часова падања, као и наглог отопљавања снега  на венцу 

Ваљевских планина са којима се граничи  наша општина. 

У складу са Наредбом о утврђивања Оперативног  плана   за одбрану  од полава „ Службени гласник 

РС“ бр.4/2014 за Републику Србију и критеријума и услова , дефинисаних за  Сектор 5 (С.5.1. ;С.5.2. 

;С.5.3; С.5.4;С. 5.5; С.5.6; С.5.7; С.5.8; С.5.9 и С.5.10)Колубара са притокама , Љигом и Топлицом, 

одређени су критеријуми за  проглашавање фаза одбране од поплава на територији општине, који се 

императивно примењују.  

 

 

 
 

 

      3,0. Критеријуми за проглашење одбране од поплава (ООП) и    

                          Ванредне ситуације (БС)                                               
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Водоток 

1. реда 

2. Реда 

Деоница 

Локација 

осматрачког 

места 

Меродавни 

водостај у зони 

водених 

објеката 

Меродавна 

појава на 

неуређеним 

деоницама без 

водних 

објеката 

Задужени 

субјекат/лице за 

осматрање и 

обавештавање 

Топлица  (воде 1. реда)      

Неуређена деоница без водних објеката 

за ООП     

1. Маркова Црква Маријановић 
 

+ Гајић Верица 

Љиг  (воде 1. реда) 
    

Неуређене деонице без водних објеката 
    

1. Д.Лајковац Потес 
 

+ Јевтић Дарко 

2. Боговађа Мерно место 300/300 
  

3. Боговађа мост 
1 м испод 

моста 
 

Милорад 

Танасковић 

Колубара   (воде 1. реда) 
    

Уређене деонице и деонице са 

изграђеним водним објектима за ООП     

1. Словац Мерно место 350/450 
  

2. Лајковац-Пепељевачки мост мост 
2 метра испод 

моста  
Петровић Бојан 

3. Гвоздени мост-стара пруга 
Гвоздени 

мост 

2 метра испод 

моста 
 

Зоран 

Радовановић 

4. Бели Брод 
Мерно  

место 

430/530 
  

        Воде 2. реда 
    

1. Враничина Старо село 
 

+ Бабић Бранко 

2. Јовац Мајдан 
 

+ 
Миливојевић 
Радован 

3. Куси поток 
Трафо 

станица 
 + Ивковић Бојан 

4. Грабовац 
Поповића 

куће 
  

Јанићијевић 

Драган 

5. Степањски поток Мост   + 
Стевановић 

Слободан 

 6.    Наномирица  мост  + Гајић Драган 
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6.2. Превентивне мере и радови  

Водоток 

1. реда 

2. реда 

Критична 

деоница/ 

локација 

1.Мере 2.Радови 

Задужени 

субјект за 

организац

ију и 

спровође

ње ООП 

Потребна 

механизација/ 

опрема 

/материјал 

Потрбна 

средства 

(динара) 

Колубара (воде 1. реда)      

1. Мере Словац 

1. Чишћење 

корита 

2. Одржавање 
уливних места 

3. Санирање 

приобаља 

ПД 
Ерозија 

Ваљево  

Скип 

Камион 
Моторне 

тестере 

 

Формирање одбрамбене линије, локалне 

интервенције 

Словац-

Ратковачк

и кључ 

Од моста за 

Ратковац до 

железничке 

станице 

ПД 

Ерозија 

Ваљево  

Скип 

Камион 

Моторне 

тестере 

џакови 

 

2. Радови Словац 
По Програму 

ЈВП Србија воде 

ПД 

Ерозија 

Ваљево  

Скип 

Камион 

Моторне 

тестере 

џакови 

 

Веће интервенције  
     

Љиг (воде 1. реда) 
     

1. Мере 

Деоница 

кроз 

Д.Лајкова

ц   и 

Боговађу 

Хидротехничке 

пасивне мере, 

активне мере и 

организационе 

мере 

ПД 

Ерозија 

Ваљево  

Скип 

Камион 

Моторне  

Багер 

тестере 

 

Формирање одбрамбене линије, локалне 

интервенције 

Деоница 

кроз 
Д.Лајкова

ц  и 

Боговађу 

Насип и објекти 
ПД 
Ерозија 

Ваљево  

Скип 

Камион 
Моторне 

тестере 

џакови 

 

 

 
 

 

 

 

2. Радови 

Деоница 

кроз 

Д.Лајкова

ц    и   

Боговађу 

По Програму 

ЈВП Србија воде 

Државни 

програм обнове 

водопривредних 

објеката 

ПД 

Ерозија 

Ваљево  

Скип 

Камион 

Моторне 

тестере 

џакови 

 

 
Топлица (воде 1. реда) 

     

1. Мере 

Деоница 

кроз 

Маркову 

Цркву 

Хидротехничке 

пасивне мере, 

активне мере и 

организационе 

мере 

ПД 

Ерозија 

Ваљево  

Скип 

Камион 

Моторне  

Багер 

тестере 
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Формирање одбрамбене линије, локалне 

интервенције 

Деоница 

кроз 

Маркову 

Цркву 

Ручно сечење 

шибља мот. 

чистачима и 

тестерама 

Сечење дрвећа 

моторном 
тестером 

Машински ископ 

наноса 

профилисаном 

кашиком 

ПД 

Ерозија 
Ваљево  

Скип 

Камион 

Моторне 
тестере 

џакови 

 

2. Радови 

Деоница 

кроз 

Маркову 

Цркву 

По Програму 

ЈВП Србија воде 

Државни 

програм обнове 

водопривредних 

објеката 

ПД 

Ерозија 

Ваљево  

Скип 

Камион 

Моторне 

тестере 

џакови 

 

 
               Воде 2. реда 

     

1. Мере 

Потоци и 

отворени 

канали на 

териториј

и Лајковца 

Ручно сечење 

шибља мот. 

чистачима и 

тестерама 

Сечење дрвећа 

моторном 

тестером 

Машински ископ 
наноса 

профилисаном 

кашиком 

Извођач 

радова 

који 

добије на 

тендеру 

Скип 

Камион 

Моторне  

Багер 

тестере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. РАСПОЛОЖИВА МЕХАНИЗАЦИЈА, МАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ОДБРАНУ ОД 



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

 

ПОПЛАВА 

бр. НАЗИВ 
једин. 

мере 

МЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА 

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ И ИНСТИТУЦИЈЕ 

Т
ел

ек
ом

 

Е
Д

 

Л
аз

ар
ев

ац
 

Ч
и

ст
о
ћ
а 

В
о
д

о
во

д
 

 

 

 

Једини

ца ЦЗ 

опште 

намен

е 

  

1. 2. З. 4. 5. б. 7 8.  9 

1. Путничко возило ком.   30 3 1  3 
2. Теренско возило ком.  1 10  2   2 

3. Багер ком.       
4. Булдожер ком.     2  
5. Камион ком.  2 5 3 1  
6. Трактор п приколnца ком.    1   
7. Травокосачица ком.    2   

8. Утоваривач ком.    1 1  
9. Пента  ком.       
10. Чамац  ком.        1 
11. Аутодизалица  ком.   1    
12. Пумпа дизел ком.       
13. Пумпа бензин ком.    3 4   2 
14. Пумпа електро ком.       
15. Агрегат ком.  3 1 1 1   1 
16. Компресор  ком.   1    
17. Ровокопач  ком.    1 6  

18. Цистерна  ком.    3 2  
19. Фењери  ком.       
20. Лампе-плинске ком.    5   
21. Лампе-акумулаторске ком.   6     3 

22. Сигналне заставице ком.    10   
23. Бунде ком.       
24. Појас за спасавање ком.        8 
25. Кишне кабанице ком.   120 5   
26. Прслук  ком.       
27. Заштитни шлем ком.  20 120    
28. Заштитне рукавице пар  22 220 30    56 
29. Радно одело ком.   120 30   

30. Гумене чизме пар  20 120 10 5   40 
31. Душек  ком.       
32. Кревет ком.       
33. Јастук  ком.       
34. Постељина ком. ком.       
35. Ћебад  ком.        40 
36. Пећи  ком.    5   
37. Moтopнa тестера ком.  1 4 3    2 
38. Рvчне тестере ком.    2    5 
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бр. НАЗИВ 
једин. 

мере 

МЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА 

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ И ИНСТИТУЦИЈЕ 

Т
ел

ек
ом

 

Е
Д

 

Л
аз

ар
ев

ац
 

Ч
и

ст
о
ћ
а 

В
о
д

о
во

д
 

 

Једин

ица 

ЦЗ 

општ

е 

насме

не  

1. 2. З. 4. 5. б. 9. 10.  

39.  Лопата ком.   20 10 5 46 
40.  Ашови  ком.    10 2 10 

41.  Будаци, пијуци ком.   4   5 

42.  Гвоздена колица ком.   1    

43.  Косе ком.   3 2   

44.  Виле ком.   2    

45.  Секире ком.   10   5 

46.  Секирице ком.       
47.  Чекићи ком.  14 40 5 10 5 

48.  Клешта ком.  22 12 10   

49.  Побијачи (маљ, 

др.чек.) 

ком.       

50.  Чакље ком.      5 

51.  Набијачи земље ком.       

52.  Мотике  ком.   2 10 10  

53.  Пајсери ком.     2  

54.  Виле ком.       

55.  Грабуље  ком.   2    

56.  Вреће јутане ком.    400   

57.  Пласт. Фолије у ролни м       

58.  Дрвене талпе (80x20 

цм) 

ком.       

59.  Дрвене греде (18x18 

цм) 

ком.       

60.  Дрвене гредице (10x10 

цм) 

ком.     15  

61.  Дрвене талпе (5x20 

цм) 

ком.       

62.  Даске (2,2x20 цм) ком.    20   

63.  Даске-разне ком.       
64.  Кланфе ком.       

65.  Ексери 31/70 кг       

66.  Паљена жица (0,2 мм) 

 

кг       

67.  Жица  кг       

68.  Вреће ПВЦ ком.        200 

69.  Вреће ПВЦ плетене ком.       

70.  Ужад (разна) м   50 50 20    40 

71.  Сајле  м   20 10   

72.  Челичне талпе ком.       

73.  Коље (6-10цм) ком.       
74.  Шљунак  м3       

75. Н

а
п

о

м

е

н

а

а 

Камен  м3       

76.  Напртњаче ком.      15 

77.  Метларице ком      15 

78.  Ватрогасна чакља ком        5 

79.  Заштитна маска ком        65 

80.  Алпинистичка опрема ком         4 

81 Лестве-троделне ком         5 
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НАПОМЕНА:           Табела која приказије расположиву механизацију,средства,опреме и   материјала као и 
других средстава потребних за превентивне мере и радове за спровођење одбране од поплава и отклањање 

последица истих налазе се на следећим локацијама: 

 

 -  ЈП Градска чистоћа, ул.В.Мишића 118 – бивши војни круг 
 -  ЕД Лазаревац , ул.Ложионичка бб,  - сопствени круг 

 -  Телеком  Србија, ул. НАСпоменице бб – сопствени круг 

 
ДОПРЕМАЊЕ:    У случајевима када се прогласи ванредна ситуација руководиоци поменутих предузећа 

су уједно и чланови штаба за ванредне ситуације, који издају директна наређења својим шефовима а исти 

предузимају извршавање задатака . 
 

 

 

3.0 СИСТЕМ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ 
 

Узбуњивање становништва у сличају опасности од елементарних непогода, PXБ опасности од пожарне 

опасности није могуће извршити на подручју Колубарског управног округа, услед функционалне 
неисправности система за узбуњивање цивилне заштите МУП-а. 

 

Општина Лајковац 
 

У седишту општине у насељеном месту Лајковац инсталирана је једна елекрична сирена ЕС-1927 

(„Сименс“) власништво „Железнице Србије“ (ЖС), на објекту железничке станице Лајковац. Сирена нема 

командни орман сирене (програматор). Активирање сирене могуће је само ручно преко класичног 
прекидача-склопке из просторија жележничке станице Лајковац. Активирање сирене могуће је само ручно 

уз претходну мобилизацију јединице за узбуњивање цивилне заштите. Сирена није увезана на Оперативни 

центар Ваљево и нема уређај за даљинску комаду.  
Штаб за ванредне ситуације општине Лајковац је закључком бр.217/71/2018-I  од 1..11.2018. године 

наложио општинској управи општине Лајковац, Одељењу за општу управу и друштвене делатности да 

донесе Решење о постављању сирена, уређаја и средстава за јавно узбуњивање на територији општине 

Лајковац. 
Чланом 100 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама бр. 

87/2018 од 13.11.2018.год.) прописано је да су власници пословних, стамбених и других зграда и објеката, 

дужни да за потребе система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања омогуће 
инсталирање сирена и других одговарајућих уређаја  и система система осматрања, обавештавања и 

узбуњивања на тим објектима и омогуће приступ за њихово одржавање, уз уважавање мера заштите људи и 

животне средине. 
Чланом 100. став 4. истог Закона прописано је да Решење о постављању сирена уређаја и средстава 

доноси надлежни орган јединица локалне самоуправе. 

Чланом 7. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине 

Лајковац бр. 06-134/19-II од 28.11.2019.год.) прописано је да одељење надлежно за послове заштите и 
спасавања доноси решење о постављању сирена, уређаја и средстава система осматрања, обавештења и 

узбуњивања. 

Пројекатом бране Стубо-Ровни предвиђено је да ЈП Колубара из Ваљева изгради систем алармних 
станица у зони потенцијалног плављења низводно од акумулације која је у току 2018 год. и изградила 

тј.поставила и на територији општине Лајковац. 

Ове алармне станице су и део система за обавештавање и узбуњивање Републике Србије. 
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Студију акустичности за насеља у угроженом подручју општине Лајковац од поплавног таласа 

са бране Ровни израдила је пројектанска организација: Институт Михаило Пупин доо Београд 

септембра 2018 год. 

 

На основу изложеног, Одељење за општу управу и друштвене делатности општине Лајковац  је овим 
решењем одредио правна лица, власнике и кориснике пословних и других објеката на територији општине 

Лајковац, који су дужни да омогуће инсталирање сирена и других одговарајућих уређаја и средстава 

система осматрања, обавештавања и узбуњивања на својим објектима, као и приступ за њихово одржавање.  
 

У 2018.год. постављене су  сирене за узбуњивање из система бране Стуборовни и то на следећим 

локацијама: 

 

Ознака 

 

Локација 

 

Опис места постављања 

 

АС15 

 

Словац 

Звучничка скупина на решеткастом стубу, а периферни 

уређај поред стуба, поред некатегорисаног пута, 

катастарска парцела бр. 68 КО Словац 

 

АС18 

 

Рубрибреза 

Звучничка скупина на решеткастом стубу, а периферни 

уређај поред стуба, код спотских терена, катастарска 
парцела бр. 813 КО Рубрибреза  

 
АС19 

 
Лајковац 

Звучничка скупина на решеткастом стубу, а периферни 
уређај поред стуба, код Риболовачког дома, кат.  

парцела бр. 2359/1 КО Лајковац 

 

АС20 

 

 

Лајковац 

Звучничка скупина на стубу, а периферни уређај унутар 

Ватрогасног дома, катастарска парцела бр. 122/9 КО 

Лајковац 

 
АС 21 

 
Ћелије 

Звучничка скупина на решеткастом стубу, а периферни 
уређај поред стуба, код школе „М. Дубљевић“, кат.  

парцела бр. 476 КО Ћелије 

 

Проба исправности сирена сваког 20 у месецу. 

 

 
2) ПЛАНИРАНЈЕ, ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА УЗБУЊИВАЊЕ  

 

Укидањем Фондова ОНО и ДС3 од 1991. године престаје редовно одржавање система за узбуњивање. За 
време ратног стања 1999.године систем узбуњивања је оспособљен захваљујући великом залагању и 

сналажењу службе цивилне заштите и помоћи локалне самоуправе и био је у функцији. Од рата 1991.године 

услед неодржавања и застарелости система за узбуњивање поново је функционално неисправан и није у 
функцији узбуњивања становништва. 

Доношењем Закона  о ванредним ситуацијама од 2010. године изградња и одржавање система за 

узбуњивање браћена је у надлежност јединица локалне самоуправе, а управљање системом из 

Министарства одбране пренета је у надлежност Министарства унутрашњих послова. 
Неопходно је за наредну годину планирати материјална средства за израду акустичне студије насељеног 

места Лајковац као и ремонтовање постојеће сирене или набавку нове која би имала техничку могућност 

увезивања у јединствен систем осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања Републике 
Србије. 
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У циљу сагледавања стања система узбуњивања и предузимања мера његовом оспособљавању и ствљању у 
функцију, Окружни штаб за ванредне ситацује Колубарског упрвног округа на седници одржаној 25.05.2018. 

године разматрао је „Извештај о стању система за узбуњивање на подручју КУО“ и донео одговарајуће 

закључке који су достављени ЈЛС и СВС-МУП-а. 

 

 

Решење 1.pdf решење 2.pdf решење 3.pdf сирене 1.pdf сирене 2.pdf

сирене 3.pdf

 

сирене 4.pdf сирене 5.pdf сирене 6.pdf сирене 7.pdf
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4.1НАЧИН ДЕЛОВАЊА У СЛУЧАЈУ ПОПЛАВА 

 

Свим активностима, мерама , задацима, организацијом,снагама и средствима,како у времену пре поплава, 

тако и за време све три фазе поплава и после престанка поплаве у фази санације поплава искључиво 
руководи Општински штаб за ванредне ситуације. 

Општинским штабом , руководи  командант Андрија Живковић, са замеником  Обрадом Милутиновић 

;начелником  Браниславом Сарић .Стручни део штаба су представници општинских органа и виталних 
служби општине, представници предузећа, медија и удружења грађана, који извршавају наменске и стручне 

задатке у штабу, превентивне пре поплаве ,а оперативне за време настанка и после  поплаве. 

 

Начелник ОШВС, Бранислав Сарић је задужен за евидентирање поплавних догађаја на водама 

другог реда, на територији општине/ моб.0641537114,014/229890 Е-mail-czova@mup.gov.rs 

 

Преко оперативног центра МУП-а(Одељења за ванредне ситуације у Ваљеву и радарског  центра Близоњски 
Вис), константно  се прати временска ситуација и подаци достављају усмено и писмено , (поред редовне 

активности РХМЗ,  преко свих средстав а         информисања)општинама.Начелник ОШВС, добијене  

податке  око висине водостаја, проверава са повереницима на терену,врши обилазак терена, утврђује 
коначно стање и спроводи превентивне мере, утврђене плановима одбране од поплава.Упознаје команданта, 

са тренутним стањем, на територији општине, актуелном временском прогнозом, развојем ситуације у 

наредном периоду и предлаже мере у складу  планом и потребама и заказујe седницу ОШВС, ако је 
процењено да наставак  падавина сигурно проузрокује  поплаве. 

За време одбране од поплава, према Оперативном  плану за одбрану од поплава  за  2020 годину “Службени 

гласник РС  бр.91/2019 ,главни координатор одбране од поплава  је: Јован Баста и заменик руководиоца 

Бранислав Ћамиловић као и руководиоцима одбране од поплава на водном подручју САВА Божидар 

Белош и заменик руководиоца Звонко Матин,уједно и за сектор С.5  Ваљево, са помоћником 

Владимиром Бељинцем за територију  општине  Лајковац, и надлежним ВПП, ПД“Ерозија“АД 

Ваљево, са директором Миленом Гајић , заменицима, Ђорђом Малешевић и Немања Мојсиловић. 
 На територији општине ангажоваће се и Планом и Одлуком одређена предузећа (Субјекти од значаја) за 

заштиту и спасавање и то:ЈКП Градска чистоћа, Дом здравља,Центар за социјални рад, ПЗП Београд,Црвени 

крст Лајковац и надлежне установе ислужбе, које у зависности  од надолазеће опасности , по фазама имају 

одређене планом утврђене  задатке. 
Пре доношења важних и кључних Одлука, командант ОШВС и начелник, консултују се са секторским 

руководиоцем сектор С.5 

 

Задаци пре,у току поплавног таласа и после престанка опасности 

 

Секторски руководилац у време одбране од поплава врши следеће задатке: 

 Прати прогнозе и кретање водостаја, предлаже проглашење и укидање појединих фаза одбране 
одпоплава у складу сакритеријумима ут рђеним општим и оперативним плановима одбране од 

поплава; 

 На бујичним водотоковима, предлаже ОШВС проглашавање и укидање одбране од поплава; 

 Прати појаве на заштитним објектима и процењује њихову сигурност; 

 Предузима мере санирања слабих места на заштитним објектима; 

 Предлаже  наменске задатке специјализованим предузећима, на извршењу хитних санација; 

 Води дневник одбране, свакодневно  извештава руководиоца  одбране од поплава о стању објеката 

на свом сектору. 
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      Командант општинског штаба за ванредне ситуације 

 

*Руководи свим активностима одбране од поплава на територији општине; 

*Координира рад штаба, преко заменика и начелника; 

*Координира учешће свих  субјеката у одбрани од поплаве на територији општине; 
* Сарађује и извештава  Команданта ОкШВС-Ваљево и команданте суседних општина. 

*Прати стање и спровођење посебних мера одбране од поплава , на територији општине;  

*Предлаже секторском руководиоцу места за пробијање насипа у случају катастрофалних поплава; 
*Предлаже мере узвишења насипана одређеним деоницама; 

* На предлог штаба проглашава ванредно стање одбране од поплава, 

* Обавештава јавност  о спровођењу одбране од поплава; 
*Наређује евакуацију становништва, стоке и материјалних добара на територији општине. 

 

 

                       Повереници цивилне заштите 

 

Повереници врше следеће послове у свим фазама одбране од поплава, као и у фази ванредног стања, 

односно у фази отклањања последица поплава: 
*Врше  увид и прате стање на свом подручју и достављају информације ОШВС. 

* По налогу ОШВС врше рано упозоравање услед   опасности; 

*Предлажу спровођење радова и мера на свом терену у зони  одбране речног тока; 
* Организују и руководе хитним радовима  и мерама у свом реону; 

*Извештавају о предузетим мерама , воде евиденцију о стању на терену, ангажованом људству, 

механизацији, степену оштећености инфраструктурних објеката и предлажу врсу помоћи. 

 

            ЗАДАЦИ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ„Градска чистоћа “ ЛАЈКОВАЦ 

 

                     У случају проглашења ванредне ситуације, ЈКП „“ дужно је: 
1. да одржава и прати стање комплетне инфраструктуре водосбандевања из своје надлежности –

водоизворишта, каптажа, мреже водоснабдевања и др., у циљу обезбеђења исправне воде за пиће за потребе 

становништва, јавних институција и привредних субјеката; 

2. пре преузимања воде са алтернативних водоизворишта, извршити анализу квалитета воде са истих; а 
снабдевање становништва пијаћом водом из цистерни обављати на две локације, и то 1) на градском тргу и 2) на 

платоу код спортске хале, преко пута зграде Црвеног крста. 

3. да одржава и прати стање комплетне канализационе инфраструктуре, у циљу ефикасног одвођења 
фекалних вода и спречавања могућности евентуалне заразе; 

4. да прати утврђену динамику одношења смећа и управљања отпадом на територији Општине, у циљу 

спречавања појаве заразе; 
5. да припреми терен на локацијама где је предвиђено постављање шаторских насеља, у смислу уређења 

површина, кошења траве, постављање контејнера и сл.; 

6. да организује одвожење смећа и предузимање хигијенских, санитарних и других мера на локацијама и у 

објектима где је предвиђен прихват и склањање евакуисаног становништва; 
7. да одржава гробља као и у мирнодопским условима, али да формира екипе које би биле активиране за 

случај потребе масовног сахрањивања људи и животиња, као и да припреми терен на Планом одређеним 

локацијама за евентуално, сахрањивање људи и животиња; 
8. да организује рад запослених у ЈКП у зависности од новонасталих околности  и потреба деловања током 

трајања ратног или ванредног стања; 
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9. да обавља остале активности као и у мирнодопским условима, у мери у којој је то могуће, обзиром на 
усложњавање услова функционисања и потребе појачних активности на извршењу задатака предвиђених 

оперативниом планом одбране од поплава за воде другог реда. 

 

 
Дневно извештавање о реализованим задацима извршити између 14 и 15 часова, а по потреби и чешће. 

 

Уколико дође до потребе реализације задатака под 4, 5 и 6, извештавање вршити на свака 2 сата, а по потреби и 
чешће. 

 

У овом термину о реализацији задатака известити председника Општине тј. Команданта штаба 
 

У случају да председник није у могућности да прими извештај, известити заменика председника, а уколико није 

ни он, контактирати лице задужено за послове одбране у Општини.  

 
Ако нико од наведених лица није у прилици да прими извештај о реализованим задацима, известити дежурног у 

Општини, који је дужан да о природи извештаја, времену достављања, начину достављања и лицу које доставља 

извештај сачини белешку у евиденцији дежурства. 
Уколико је извештај у писаној форми, дежурни у евиденцију дежурства уноси податке о подносиоцу и времену 

пријема писаног извештаја. Време пријема и свој потпис дежурни уписује и на другом примерку извештаја, који 

остаје подносиоцу, уколико подносилац други примерак истог документа донесе.  
Дежурни о сваком примљеном извештају ОДМАХ обавештава лица по следећем редоследу приоритета: 

председник Општине – заменик председника Општине – лице задужено за послове ванредних ситуација у 

Општини, о чему такође чини белешку. 

Уколико се извештај подноси после 15 часова, подноси се директно лицу које је у датом тренутку дежурно у 
Штабу за ванредне ситуације, а оно ОДМАХ поступа на напред наведени начин. 

 

 

                                               ЗАДАЦИ ДОМУ ЗДРАВЉА ЛАЈКОВАЦ 

 

         У случају проглашења ванредне ситуације, Дом здравља Лајковац дужан је: 

10. да активно учествује у активностима збрињавања рањеног, повређеног и болесног становништва на 
територији општине Лајковац; 

11. да припреми стационар, амбуланте и друге просторије за прихват  рањених и повређених и пријем 

пацијената; 
12. да организује прикупљање крви за повређене; 

13. да организује доставу лекова, инсулина, санитетског и другог материјала свима којима је неопходно;  

14. да, у сарадњи са другим субјектима, обавља идентификацију погинулих уколико дође до људских 
губитака; 

15. да припреми лабораторију за  што ефикасније функционисање током ратног или ванредног стања; 

16. да прати и активно учествује у свим превентивним мерама спречавања зараза, као и оперативним мерама 

за њихово елиминисање уколико до њих дође, пре свега на локацијама где је збринуто евакуисано становништво, 
укључујући и шаторска насеља; 

17. да осигура исправност возила и њихову мобилност за реализацију напред наведених активности; 

18. да обавља остале активности као и у мирнодопским условима, у мери у којој је то могуће, обзиром на 
усложњавање услова функционисања и потребе појачних активности на извршењу задатака предвиђених 

оперативним планом одбране од поплава за воде другог реда. 

 
Дневно извештавање о задацима наведеним под 10,13 и 14 извршити између 10 и 11 часова, а по потреби и чешће. 
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Уколико дође до потребе реализације задатака под 10,12,15,16,17, извештавање вршити на свака 2 сата, а по 

потреби и чешће. 

 

У овим терминима о реализацији задатака известити председника Општине тј Команданта штаба 
 

У случају да председник није у могућности да прими извештај, известити заменика председника, а уколико није 

ни он, контактирати лице задужено за послове ванредних ситуација у Општини.  
 

Ако нико од наведених лица није у прилици да прими извештај о реализованим задацима, известити дежурног у 

Општини, који је дужан да о природи извештаја, времену достављања, начину достављања и лицу које доставља 
извештај сачини белешку у евиденцији дежурства. 

Уколико је извештај у писаној форми, дежурни у евиденцију дежурства уноси податке о подносиоцу и времену 

пријема писаног извештаја. Време пријема и свој потпис дежурни уписује и на другом примерку извештаја, који 

остаје подносиоцу, уколико подносилац други примерак истог документа донесе.  
Дежурни о сваком примљеном извештају ОДМАХ обавештава лица по следећем редоследу приоритета: 

председник Општине – заменик председника Општине – лице задужено за послове одбране у Општини, о чему 

такође чини белешку. 
 

Уколико се извештај подноси после 15 часова, подноси се директно лицу које је у датом тренутку дежурно у 

Штабу за ванредне ситуације, а оно ОДМАХ поступа на напред наведени начин. 
 

                                   ЗАДАЦИ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЛАЈКОВАЦ 

 

 
                   У случају проглашења ванредне ситуације, Центар за социјални рад је дужан:  

19. да се укључи у активности евакуације и збрињавања становништва, пре свега социјално угрожених и 

рањивих категорија, у сарадњи са Црвеним крстом и другим субјектима; 
20. да координира активностима пружања социјалне, психолошке и сваке друге помоћи из свог делокруга 

најосетљивијим и најпогођенијим слојевима становништва; 

21. да обавља активности као и у мирнодопским условима, у мери у којој је то могуће, обзиром на 

усложњавање услова функционисања и евентуалних активности на извршењу задатака предвиђених  
оперативним планом одбране од поплава за воде другог реда. 

 

Дневно извештавање о задацима извршити између 14 и 15 часова, а по потреби и чешће. 
 

У овим терминима о реализацији задатака известити председника Општине. 

 
У случају да председник није у могућности да прими извештај, известити заменика председника, а уколико није 

ни он, контактирати лице задужено за послове ванредних ситуација у Општини.  

Ако нико од наведених лица није у прилици да прими извештај о реализованим задацима, известити дежурног у 

Општини, који је дужан да о природи извештаја, времену достављања, начину достављања и лицу које доставља 
извештај сачини белешку у евиденцији дежурства. 

 

Уколико је извештај у писаној форми, дежурни у евиденцију дежурства уноси податке о подносиоцу и времену 
пријема писаног извештаја. Време пријема и свој потпис дежурни уписује и на другом примерку извештаја, који 

остаје подносиоцу, уколико подносилац други примерак истог документа донесе.  

 



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

 

Дежурни о сваком примљеном извештају ОДМАХ обавештава лица по следећем редоследу приоритета: 
председник Општине – заменик председника Општине – лице задужено за послове ванредних ситуација у 

Општини, о чему такође чини белешку. 

 

Уколико се извештај подноси после 15 часова, подноси се директно лицу које је у датом тренутку дежурно у 
Општини, а оно ОДМАХ поступа на напред наведени начин. 

 

 

ЗАДАЦИ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

 
 

У случају проглашења ванредне ситуације, организационе јединице Општинске управе Лајковац, свака у 

оквиру свог делокруга, дужне су да предузимају мере за функционисање локалне самоуправе у ратном и 

ванредном стању, као и да спроводе прописе донете на републичком и на локалном нивоу.  
Поред спровођења активности неопходних за нормално функционисање локалне самоуправе и 

задовољење потреба физичких и правних лица на територији општине Лајковац, организационе јединице 

Општинске управе дужне су и да извршавају задатке из оперативног плана. 
 

  

Одељење за општу управу и друштвене делатности дужно је: 
 

22. да се стара о исправности различитих уређаја - рачунара, штампача, скенера, телефона, факса, копир-

апарата, грејних тела, противпожарних апарата, затим електро, водоводних и канализационих инсталација 

у објектима које користи Општинска управа, као и о стању возног парка; 
23. да обезбеди довољно канцеларијског материјала за нормално функционисање свих организационих 

јединица Општинске управе Лајковац, али и Скупштине општине, Општинског већа, председника  

Општине и Општинског штаба за ванредне ситуације 
24. да заштити архиву, матичне књиге, као и документацију писарнице, запослених, борачко-инвалидске 

заштите, заштите породице, документацију Скупштине општине и Општинског већа, јавних набавки и 

другу документацију, као и заштиту података са сервера; 

25. да обезбеди остале услове за несметано вођење матичних књига и пружање услуга издавања 
документације грађанима, вршење послова писарнице и архиве, послова радних односа, борачко-

инвалидске заштите, послова економата, јавних набавки и послова везаних за рад Скупштине општине и 

Општинског већа; 
26. да организује рад запослених у Општинској управи у зависности од новонасталих околности  и потреба 

деловања током трајања ванредне ситуације 

27. да организује дежурство у објекту Општине,  
28. да омогући извршавање курирских задатака, 

 

  

Одељење за послове буџета, финансија и рачуноводства дужно је: 
 

1.  да обезбеди нормално обављање послова буџета, финансија, благајне и локалне пореске 

администрације; 
2.  да заштити финансијску документацију од посебног значаја, документацију о зарадама запослених, 

пореску архиву и осталу финансијску документацију. 
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             Одељење за послове урбанизма, грађевинарство, имовинско правне, инспекцијске и 

комуналне делатности дужно је: 

 

1. да омогући неометано обављање активности и вршење свих задатака везаних за послове одбране и 

ванредних ситуација; 
2. да, по потреби, а у складу са капацитетима и ситуацијом на територији општине, благовремено 

ангажује расположиве инспекције у циљу превентивног и оперативног деловања на терену; 

3. да обавља административне послове везане за области урбанизма, грађевинарства, пољопривреде, 
водопривреде, привреде, заштите животне средине, имовинско правне и комуналне послове, у складу 

са новонасталим околностима; 

4. да заштити првенствено планске и друге документе од значаја за одбрану и поступање у ванредним 
ситуацијама; 

5. да заштити планске и друге документе из области урбанизма, просторног планирања, грађевинарства, 

пољопривреде, водопривреде, привреде, заштите животне средине, имовинско правних, 

инспекцијских и комуналних послова. 
 

 

 

                                   ЗАДАЦИ  ВЕТЕРИНАРСКЕ СТАНИЦЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

 
У случају проглашења ванредне ситуације, Ветеринарска станица Лајковац  дужна  је: 

-да  се стара о  заштити и здрављу домаћих животиња, као и опреме и средстава којима управља, од штете 

која може настати током ванредне ситуације, у мери у којој је то могуће, при чему може сарађивати и са 

другим субјектима; 
-да се, уколико буде неопходно, укључи у извршавање задатака у сарадњи са Општином и другим 

субјектима од значаја за заштиту и спасавање, у смислу збрињавања,евакуације крупне и ситне стоке, и 

стављање на располагање људства за извршавање одређених задатака; 
-да обавља активности као и у мирнодопским условима, у мери у којој је то могуће, обзиром на 

усложњавање услова функционисања и евентуалних активности на извршењу задатака предвиђених 

локалним оперативним планом. 

       - да у случају угрожености сточног фонда на територији захваћеној поплавом,штаб за ванредне  ситуације 
преко Ветеринарске станице организује евакуацију и збрињавање сточног фонда. 

        Заштита и спасавање животиња спроводи се првенствено благовременим припремама правних и других 

организација који се баве узгојем стоке и производњом намирница зивотињског пореклакао и 
оспособљавањемвласника стоке за вршењепревентивних мера ипоступака у заштити животиња. У спровођењу 

неопходних мера ангажују се првенствено ветеринаске станице на територији где је проглашена ванредна 

ситуација. 
 

 

Дневно извештавање о задацима извршити између 11 и 12 часова, а по потреби и чешће. 

 
У овим терминима о реализацији задатака известити председника Општине. 

 

У случају да председник није у могућности да прими извештај, известити заменика председника, а уколико није 
ни он, контактирати лице задужено за послове ванредних ситуација у Општини.  
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Ако нико од наведених лица није у прилици да прими извештај о реализованим задацима, известити дежурног у 
Општини, који је дужан да о природи извештаја, времену достављања, начину достављања и лицу које доставља 

извештај сачини белешку у евиденцији дежурства. 

Уколико је извештај у писаној форми, дежурни у евиденцију дежурства уноси податке о подносиоцу и времену 

пријема писаног извештаја. Време пријема и свој потпис дежурни уписује и на другом примерку извештаја, који 
остаје подносиоцу, уколико подносилац други примерак истог документа донесе.  

Дежурни о сваком примљеном извештају ОДМАХ обавештава лица по следећем редоследу приоритета: 

председник Општине – заменик председника Општине – лице задужено за послове ванредних ситуација  у 
Општини, о чему такође чини белешку. 

 

Уколико се извештај подноси после 15 часова, подноси се директно лицу које је у датом тренутку дежурно у 
Општини, а оно ОДМАХ поступа на напред наведени начин. 

 

 

                                              ЗАДАЦИ  С И И Турс-у ЛАЈКОВАЦ 

 

У случају проглашења ванредне ситуације,  СИИ Турс је  дужан : 

29. да се стара о  исправности свих расположивих аутобуса; 
30. да се, уколико буде неопходно, укључи у извршавање задатака у сарадњи са Општином и другим 

субјектима од значаја за заштиту и спасавање, у смислу превоза  и збрињавања становништва, и стављање на 

располагање људства за извршавање одређених задатака; 
31. да обавља активности као и у мирнодопским условима, у мери у којој је то могуће, обзиром на 

усложњавање услова функционисања и евентуалних активности на извршењу задатака предвиђених од стране 

штаба за ванредне ситуације 

 
Дневно извештавање о задацима извршити између 14 и 15 часова, а по потреби и чешће. 

 

У овим терминима о реализацији задатака известити председника Општине. 
 

У случају да председник није у могућности да прими извештај, известити заменика председника, а уколико није 

ни он, контактирати лице задужено за послове  ванредних ситуација у Општини.  

 
Ако нико од наведених лица није у прилици да прими извештај о реализованим задацима, известити дежурног у 

Општини, који је дужан да о природи извештаја, времену достављања, начину достављања и лицу које доставља 

извештај сачини белешку у евиденцији дежурства. 
Уколико је извештај у писаној форми, дежурни у евиденцију дежурства уноси податке о подносиоцу и времену 

пријема писаног извештаја. Време пријема и свој потпис дежурни уписује и на другом примерку извештаја, који 

остаје подносиоцу, уколико подносилац други примерак истог документа донесе.  
Дежурни о сваком примљеном извештају ОДМАХ обавештава лица по следећем редоследу приоритета: 

председник Општине – заменик председника Општине – лице задужено за послове ванредних ситуација  у 

Општини, о чему такође чини белешку. 

 
Уколико се извештај подноси после 15 часова, подноси се директно лицу које је у датом тренутку дежурно у 

Општини, а оно ОДМАХ поступа на напред наведени начин. 
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                                               ЗАДАЦИ  Виндија доо ЛАЈКОВАЦ 

 

 

У случају проглашења ванредне ситуације,  Виндија доо  је  дужна : 

32. да се стара о  постројењима за прераду.чување и дистрибуцију меса и месних прерађевина; 
33. да се, уколико буде неопходно, укључи у извршавање задатака у сарадњи са Општином и другим 

субјектима од значаја за заштиту и спасавање, у смислу складиштења и дистрибуције животних намирница, и 

стављање на располагање људства и средстава за превоз као и извршавање одређених задатака; 
34. да обавља активности као и у мирнодопским условима, у мери у којој је то могуће, обзиром на 

усложњавање услова функционисања и евентуалних активности на извршењу задатака предвиђених од стране 

штаба за ванредне ситуације 
 

Дневно извештавање о задацима извршити између 14 и 15 часова, а по потреби и чешће. 

 

У овим терминима о реализацији задатака известити председника Општине. 
 

У случају да председник није у могућности да прими извештај, известити заменика председника, а уколико није 

ни он, контактирати лице задужено за послове  ванредних ситуација у Општини.  
 

Ако нико од наведених лица није у прилици да прими извештај о реализованим задацима, известити дежурног у 

Општини, који је дужан да о природи извештаја, времену достављања, начину достављања и лицу које доставља 
извештај сачини белешку у евиденцији дежурства. 

Уколико је извештај у писаној форми, дежурни у евиденцију дежурства уноси податке о подносиоцу и времену 

пријема писаног извештаја. Време пријема и свој потпис дежурни уписује и на другом примерку извештаја, који 

остаје подносиоцу, уколико подносилац други примерак истог документа донесе.  
Дежурни о сваком примљеном извештају ОДМАХ обавештава лица по следећем редоследу приоритета: 

председник Општине – заменик председника Општине – лице задужено за послове ванредних ситуација  у 

Општини, о чему такође чини белешку. 
 

Уколико се извештај подноси после 15 часова, подноси се директно лицу које је у датом тренутку дежурно у 

Општини, а оно ОДМАХ поступа на напред наведени начин. 

 

                              ЗАДАЦИ  Колубара – Метал Доо Вреоци-Погон ЕлмонтЛАЈКОВАЦ 

 

                     У случају проглашења ванредне ситуације,  Погону Елмонт Лајковац  је  дужан : 
35. да се стара о  погону који је неопходан за израду делова и склопова,регенерација опреме и одржавање 

енергетских и телекомуникационих објеката на терену; 

36. да се, уколико буде неопходно, укључи у извршавање задатака у сарадњи са Општином и другим 
субјектима од значаја за заштиту и спасавање, у смислу одржавања и поправке опреме из своје делатности, и 

стављање на располагање људства и средстава за превоз као и извршавање одређених задатака; 

37. да обавља активности као и у мирнодопским условима, у мери у којој је то могуће, обзиром на 

усложњавање услова функционисања и евентуалних активности на извршењу задатака предвиђених од стране 
штаба за ванредне ситуације 

 

Дневно извештавање о задацима извршити између 14 и 15 часова, а по потреби и чешће. 
 

У овим терминима о реализацији задатака известити председника Општине. 
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У случају да председник није у могућности да прими извештај, известити заменика председника, а уколико није 
ни он, контактирати лице задужено за послове  ванредних ситуација у Општини.  

 

Ако нико од наведених лица није у прилици да прими извештај о реализованим задацима, известити дежурног у 

Општини, који је дужан да о природи извештаја, времену достављања, начину достављања и лицу које доставља 
извештај сачини белешку у евиденцији дежурства. 

Уколико је извештај у писаној форми, дежурни у евиденцију дежурства уноси податке о подносиоцу и времену 

пријема писаног извештаја. Време пријема и свој потпис дежурни уписује и на другом примерку извештаја, који 
остаје подносиоцу, уколико подносилац други примерак истог документа донесе.  

Дежурни о сваком примљеном извештају ОДМАХ обавештава лица по следећем редоследу приоритета: 

председник Општине – заменик председника Општине – лице задужено за послове ванредних ситуација  у 
Општини, о чему такође чини белешку. 

 

Уколико се извештај подноси после 15 часова, подноси се директно лицу које је у датом тренутку дежурно у 

Општини, а оно ОДМАХ поступа на напред наведени начин. 
 

 

                                           ЗАДАЦИ  Миладин Бајић,предузетник,ровокопачка радња и      

 аутопревозник 

 

                     У случај проглашења ванредне ситуације Миладин Бајић,предузетник,ровокопачка радња и 
аутопревозник је  дужан : 

38. да се стара о  исправности камиона,багера,и да исти буду у исправном стању; 

39. да се, уколико буде неопходно да стави на располагање људство и средстава за ископавања,транспорт и 

одржавања локалних и категорисаних путева и водотока другог реда као и извршавање одређених задатака; 
40. да обавља активности као и у мирнодопским условима, у мери у којој је то могуће, обзиром на 

усложњавање услова функционисања и евентуалних активности на извршењу задатака предвиђених од стране 

штаба за ванредне ситуације 
 

Дневно извештавање о задацима извршити између 14 и 15 часова, а по потреби и чешће. 

 

У овим терминима о реализацији задатака известити председника Општине. 
 

У случају да председник није у могућности да прими извештај, известити заменика председника, а уколико није 

ни он, контактирати лице задужено за послове  ванредних ситуација у Општини.  
 

Ако нико од наведених лица није у прилици да прими извештај о реализованим задацима, известити дежурног у 

Општини, који је дужан да о природи извештаја, времену достављања, начину достављања и лицу које доставља 
извештај сачини белешку у евиденцији дежурства. 

Уколико је извештај у писаној форми, дежурни у евиденцију дежурства уноси податке о подносиоцу и времену 

пријема писаног извештаја. Време пријема и свој потпис дежурни уписује и на другом примерку извештаја, који 

остаје подносиоцу, уколико подносилац други примерак истог документа донесе.  
Дежурни о сваком примљеном извештају ОДМАХ обавештава лица по следећем редоследу приоритета: 

председник Општине – заменик председника Општине – лице задужено за послове ванредних ситуација  у 

Општини, о чему такође чини белешку. 
 

Уколико се извештај подноси после 15 часова, подноси се директно лицу које је у датом тренутку дежурно у 

Општини, а оно ОДМАХ поступа на напред наведени начин. 
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                                           ЗАДАЦИ  Хигијена Томић ,Лајковац 

 

 

                     У случају проглашења ванредне ситуације, Хигијена Томић Лајковац  је  дужна : 
41. да се стара о  азилу за псе и уклањању угинулих животиња; 

42. да се, стара у области дезинфекције,дезинсекције и дератизације у области комуналне хигијене  као и 

извршавање одређених задатака; 
43. да обавља активности као и у мирнодопским условима, у мери у којој је то могуће, обзиром на 

усложњавање услова функционисања и евентуалних активности на извршењу задатака предвиђених од стране 

штаба за ванредне ситуације 
 

Дневно извештавање о задацима извршити између 14 и 15 часова, а по потреби и чешће. 

 

У овим терминима о реализацији задатака известити председника Општине. 
 

У случају да председник није у могућности да прими извештај, известити заменика председника, а уколико није 

ни он, контактирати лице задужено за послове  ванредних ситуација у Општини.  
 

Ако нико од наведених лица није у прилици да прими извештај о реализованим задацима, известити дежурног у 

Општини, који је дужан да о природи извештаја, времену достављања, начину достављања и лицу које доставља 
извештај сачини белешку у евиденцији дежурства. 

Уколико је извештај у писаној форми, дежурни у евиденцију дежурства уноси податке о подносиоцу и времену 

пријема писаног извештаја. Време пријема и свој потпис дежурни уписује и на другом примерку извештаја, који 

остаје подносиоцу, уколико подносилац други примерак истог документа донесе.  
Дежурни о сваком примљеном извештају ОДМАХ обавештава лица по следећем редоследу приоритета: 

председник Општине – заменик председника Општине – лице задужено за послове ванредних ситуација  у 

Општини, о чему такође чини белешку. 
 

Уколико се извештај подноси после 15 часова, подноси се директно лицу које је у датом тренутку дежурно у 

Општини, а оно ОДМАХ поступа на напред наведени начин. 

 

                                                      ЗАДАЦИ  Ива аграр  ,Лајковац 

 

 
                     У случају проглашења ванредне ситуације, Ива аграр Лајковац  је  дужан : 

44. да се стара о  редовној производњи,дистрибуцији камена и  каменог агрегата ; 

45. да се, стара у области  грађевинарства са освртом на камени агрегат,исправност грађевинских машина  и 
извршавање одређених задатака који се повере од стране штаба за ванредне ситуације;  

46. да обавља активности као и у мирнодопским условима, у мери у којој је то могуће, обзиром на 

усложњавање услова функционисања и евентуалних активности на извршењу задатака предвиђених од стране 

штаба за ванредне ситуације 
 

Дневно извештавање о задацима извршити између 14 и 15 часова, а по потреби и чешће. 

 
У овим терминима о реализацији задатака известити председника Општине. 

 

У случају да председник није у могућности да прими извештај, известити заменика председника, а уколико није 
ни он, контактирати лице задужено за послове  ванредних ситуација у Општини.  
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Ако нико од наведених лица није у прилици да прими извештај о реализованим задацима, известити дежурног у 

Општини, који је дужан да о природи извештаја, времену достављања, начину достављања и лицу које доставља 

извештај сачини белешку у евиденцији дежурства. 

Уколико је извештај у писаној форми, дежурни у евиденцију дежурства уноси податке о подносиоцу и времену 
пријема писаног извештаја. Време пријема и свој потпис дежурни уписује и на другом примерку извештаја, који 

остаје подносиоцу, уколико подносилац други примерак истог документа донесе.  

Дежурни о сваком примљеном извештају ОДМАХ обавештава лица по следећем редоследу приоритета: 
председник Општине – заменик председника Општине – лице задужено за послове ванредних ситуација  у 

Општини, о чему такође чини белешку. 

 
Уколико се извештај подноси после 15 часова, подноси се директно лицу које је у датом тренутку дежурно у 

Општини, а оно ОДМАХ поступа на напред наведени начин. 

 

                                               ЗАДАЦИ  Borverk eurotrаde doo ,Лајковац 

 

                     У случају проглашења ванредне ситуације, Borverk eurotrade doo Лајковац  је  дужан : 

47. да се стара о  снабдевању угроженог и другог становништва животним намирницама – флаширана вода за 
пиће,храна и остало ; 

48. да се, стара  о извршавању и  одређених задатака који се повере од стране штаба за ванредне ситуације; 

49. да обавља активности као и у мирнодопским условима, у мери у којој је то могуће, обзиром на 
усложњавање услова функционисања и евентуалних активности на извршењу задатака предвиђених од стране 

штаба за ванредне ситуације 

 

Дневно извештавање о задацима извршити између 14 и 15 часова, а по потреби и чешће. 
 

У овим терминима о реализацији задатака известити председника Општине. 

 
У случају да председник није у могућности да прими извештај, известити заменика председника, а уколико није 

ни он, контактирати лице задужено за послове  ванредних ситуација у Општини.  

 

Ако нико од наведених лица није у прилици да прими извештај о реализованим задацима, известити дежурног у 
Општини, који је дужан да о природи извештаја, времену достављања, начину достављања и лицу које доставља 

извештај сачини белешку у евиденцији дежурства. 

Уколико је извештај у писаној форми, дежурни у евиденцију дежурства уноси податке о подносиоцу и времену 
пријема писаног извештаја. Време пријема и свој потпис дежурни уписује и на другом примерку извештаја, који 

остаје подносиоцу, уколико подносилац други примерак истог документа донесе.  

Дежурни о сваком примљеном извештају ОДМАХ обавештава лица по следећем редоследу приоритета: 
председник Општине – заменик председника Општине – лице задужено за послове ванредних ситуација  у 

Општини, о чему такође чини белешку. 

 

Уколико се извештај подноси после 15 часова, подноси се директно лицу које је у датом тренутку дежурно у 
Општини, а оно ОДМАХ поступа на напред наведени начин. 

 

                                               ЗАДАЦИ   Рафтинг клуб М Р И  ,Лајковац 

 

                     У случају проглашења ванредне ситуације, Рафтинг клуб М Р И  Лајковац  је  дужан : 

50. да  од  момента најаве настанка опасности држи у приправности људство и опрему за реаговање у 
ванредним околностима ; 
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51. да се, стара  о извршавању евакуације становништва и животиња и  осталих  задатака  који му се повере 
52. да обавља и друге активности поверене од штаба за ванредне ситуације 

 

Дневно извештавање о задацима извршити између 14 и 15 часова, а по потреби и чешће. 

 
У овим терминима о реализацији задатака известити председника Општине. 

 

У случају да председник није у могућности да прими извештај, известити заменика председника, а уколико није 
ни он, контактирати лице задужено за послове  ванредних ситуација у Општини.  

 

Ако нико од наведених лица није у прилици да прими извештај о реализованим задацима, известити дежурног у 
Општини, који је дужан да о природи извештаја, времену достављања, начину достављања и лицу које доставља 

извештај сачини белешку у евиденцији дежурства. 

Уколико је извештај у писаној форми, дежурни у евиденцију дежурства уноси податке о подносиоцу и времену 

пријема писаног извештаја. Време пријема и свој потпис дежурни уписује и на другом примерку извештаја, који 
остаје подносиоцу, уколико подносилац други примерак истог документа донесе.  

Дежурни о сваком примљеном извештају ОДМАХ обавештава лица по следећем редоследу приоритета: 

председник Општине – заменик председника Општине – лице задужено за послове ванредних ситуација  у 
Општини, о чему такође чини белешку. 

Уколико се извештај подноси после 15 часова, подноси се директно лицу које је у датом тренутку дежурно у 

Општини, а оно ОДМАХ поступа на напред наведени начин. 
 

                                               ЗАДАЦИ   Г А П Р  Драган МАрковић  ,Лајковац 

 

                     У случају проглашења ванредне ситуације, Г а п р  Драган Марковић  Лајковац  је  дужан : 
53. да   се стара о исправности грађевинских и других машина и опреме како би благовремено   извршио 

задатке из области грађевинарства ; 

54. да   од момента настанка опасности буде у приправности са механизацијом и људством.; 
55. да обавља и друге активности поверене од штаба за ванредне ситуације 

 

Дневно извештавање о задацима извршити између 14 и 15 часова, а по потреби и чешће. 

 
У овим терминима о реализацији задатака известити председника Општине. 

 

У случају да председник није у могућности да прими извештај, известити заменика председника, а уколико није 
ни он, контактирати лице задужено за послове  ванредних ситуација у Општини.  

 

Ако нико од наведених лица није у прилици да прими извештај о реализованим задацима, известити дежурног у 
Општини, који је дужан да о природи извештаја, времену достављања, начину достављања и лицу које доставља 

извештај сачини белешку у евиденцији дежурства. 

Уколико је извештај у писаној форми, дежурни у евиденцију дежурства уноси податке о подносиоцу и времену 

пријема писаног извештаја. Време пријема и свој потпис дежурни уписује и на другом примерку извештаја, који 
остаје подносиоцу, уколико подносилац други примерак истог документа донесе.  

Дежурни о сваком примљеном извештају ОДМАХ обавештава лица по следећем редоследу приоритета: 

председник Општине – заменик председника Општине – лице задужено за послове ванредних ситуација  у 
Општини, о чему такође чини белешку. 

Уколико се извештај подноси после 15 часова, подноси се директно лицу које је у датом тренутку дежурно у 

Општини, а оно ОДМАХ поступа на напред наведени начин. 
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ЗАДАЦИ И МЕРЕ 

У НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

У ВАНРЕДНОЈ СИТУАЦИЈИ - ПОПЛАВА 

 

  

                           Област сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 

 

1. Посебну пажњу посветити заштити извора пијаће воде од свих врста загађења; 
2. Спровођењем мера заштите вода и планском рационализацијом потрошње воде створити оквир за 

уредно снабдевање водом свих субјеката система одбране; 

3. Појачаним активностима предузети мере на заштити од поплава, отклањању последица узрокованих 
изливањем великих количина вода, као и инспецијском надзору у области водопривреде; 

4. Обезбедити потребне количине воде за пиће, функционисање водоводне мреже и дистрибуцију воде 

до крајњих корисника; 

 

                                             Област уклањање отпадних вода 

 

1. Обезбедити сакупљање и транспорт индустријских, комуналних и других отпадних вода, као и 
кишнице, коришћењем канализационих мрежа, колектора, покретних танкова или других видова 

транспорта; 

2. Предузети мере за редовно пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и 
канализационих јама; 

3. Обезбедити одржавање и чишћење и дренажу одводних канала, укључујући и деблокирање одвода; 

 

                                     Област скупљања и одлагања отпада 

 

1.   Скупљање кућног и комерцијалног отпада у контејнере; 

2.   Одлагање отпада на депоније 
 

                                    Област изградња осталих грађевина 

 

1. Тежиште ангажовања имати на извођењу грађевинских радова на поправкама улица, путева, 
мостова, тунела и сл.; 

2. Планове извођења неопходних радова ускладити са плановима и потребама приоритетних 

корисника субјеката система одбране;  

 

                                  Област специјализовани грађевински радови 

 
1. Тежиште ангажовања имати на извођењу грађевинских радова на рашчишћавању рушевина, 

уклањању шута са локација и специјализованим занатским радовима на поправкама инсталација у 

објектима различите намене; 

 

 

                 Област трговина на велико, осим трговине моторним возилима 

 
1. Обезбедити функционисање тржишта кроз несметан промет роба и услуга осим роба под посебним 

режимом промета (робa за рационирано снабдевање и производи под посебном дистрибуцијом); 

2. Прописати радно време субјектима у оквиру надлежности јединица локалне самоуправе; 
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                                      Област копнени саобраћај и цевоводни транспорт 

 

1. Све расположиве ресурсе ставити у функцију обезбеђења несметаног функционисања саобраћајног 

система; 

2. Обезбедити снаге и средства за изградњу, одржавање и функционисање саобраћајне инфраструктуре 
и уређење и безбедност техничко-технолошког система саобраћаја; 

3. Организацијом паркирања у јединицама локалне самоуправе обезбедити проходност 

комуникацијских праваца, као и слободне прилазе објектима за возила за хитне интервенције; 
4. Обезбедити снаге и средства за континуирано спровођење неопходних грађевинских радова; 

 

 

                                      Област програмске активности и емитовање 

 

1. Преко средстава јавног обавештавања у надлежности јединица локалне самоуправе обезбедити 

потпуно, непрекидно и правовремено информисање грађана; 
2. Обезбедити емитовање звучног сигнала преко локалних радио-станица и опреме за пренос радио 

програма  широј јавности и мрежи радио-станица; 

 
 

                                                   Област здравствена делатност 

 
1. Обезбедити неопходне услове за смештај и лечење повређених и оболелих у условима ванредног 

или ратног стања; 

2. Организовати спровођење хитне медицинске помоћи субјектима система одбране, на примарном 

нивоу здравствене заштите; 
3. Обезбедити континуирано спровођење санитетског транспорта у циљу збрињавања повређених и 

оболелих до одговарајуће здравствене установе; 

4. Успоставити сарадњу са војним санитетским јединицама и установама у циљу реализације задатака 
здравствене заштите субјеката система одбране; 

 

 

 

5.АНГАЖОВАЊЕ  РАДНЕ СНАГЕ 
 

Име и 

презиме 

Предузеће и 

функција 

Тел. на 

послу 
Мобилни e-mail 

Бојан 

Богдановић 
ЈП Градска Чистоћа 3431194 069/8850000  

Живорад 
Лазаревић 

*Ива 
аграр*,Лајковац 

76 446 063-252710  

Душко 

Ристић 
МУП-СВС ОВС 229-890 064153-7114  

Радомир 

Булатовић 

МУП ПС Лајковац 
Гл. полиц. 

инспектор 

3431813 0648922116  

Мирко 

Стевановић 

МУП СВС ПВСО-

командир 
3431123 0600221030  

Снежана 

Тороман 

ЈП Градска чистоћа 

Техн. директор 
3431194 0698840001  
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Др Љиљана 

Молеровић 

Дом здравља 
Лајковац 

Директор 

3431237 069/8808323  

Душан 

Радовић 

Општ. управа 

инспекцијска 
служба 

3433329 0631062967  

др вет Малиша 

Максимовић 
Дир. вет. амб. 3431317 . 063/364 930  

Обрад 

Милутиновић 

Заменик 
председника 

општине Лајковац 

3433109 062/805-2790  

Горан 

Мијатовић 
 

РТВ Пруга 0118128609 0638320857  

Снежана 

Жуњић 

ЗЦСР Солидарност-

Љиг,одељење 
Лајковац 

3431229 
064/4316971 

 
 

Ружица 
Срећковић 

ОО Црвени Крст 

Лајковац 

Секретар 

3431604 0641304330  

 

 

 

Ред 

бр. 
Снаге Делатност 

Бр. 
људи 

(уку./ан

гаж.) 

Средства 
Број 

машина 
Сарађује 

1. ЈП Градска чистоћа 
Комуналне 

услуге 
57/24 

Скип 
Цистерне 

Камиони  

1 
2 

3 

ВПЦ 

Београд 

2. 

Колубара 
Метал,погон 

Лајковац 

Телекомуникације 

Нискогр. 16/12 

Ровокопачи 
утоваривачи 

камиони 

компресори 

1 
1 

3 

1 

Ерозија 

Ваљево 

3. 
Ива аграр  
Лајковац 

Хидроград. и 
нискоград. 

24/20 

Багер 
Улта 

Камион 

Агрегат 
Скип 

2 
2 

2 

1 
1 

Ерозија 
Ваљево 

4. 

Миладин 

Бајић,предузетник,Р

овокопачка радња и 
аутопревозник 

Нискогр. 1/2 
Ровокопач 

камион 

1 
1 

 

ОШВС 

5. 
Дом здравља 

Лајковац 
Здравство 130/25 

Санитет 

Терен. воз. 

5 

2 

Здр. центар 

Ваљево 

6. 

ЗЦСР Солидарност-
Љиг,одељење 

Лајковац 

 

Збрињавање 7/3 Путн. воз. 1 
Општинско 

веће 
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7. 
Ветеринарска 
станица 

Ветерина 10/3 Путн. воз. 2 ОШВС 

8. 
Повереници ЦЗ и 
грађани 

Обавешт, 

узбуњивање и 

организ. 

40/40 
Путничка 
возила 

18 ОШВС 

 

9. 

 

СИИ Турс  

Лајковац 
Превоз 10/10 Аутобус 8 ОШВС 

 
10. 

 

Виндија 

Лајковац 

Очување 

добара 
24/24 

Доставна 

возила 
6 ОШВС 

11. 

 
 

Хигијена Томић 

Лајковац 
Дезинфекциј 2/1 Пикап 2 ОШВС 

 

12. 
 

Борверк 

Еуротрејд  доо 
Снабдевање  Шлепер 2 ОШВС 

13. 

 

Рафтинг клуб МРИ 

Лајковац 
Спасавање 14/14 Чамац 3 ОШВС 

14. 
ГАПР Драган 
Марковић 

Транспорт 1/1 
Камион 
Багер 

2 
1 

ОШВС 

 

 

 
 

6.ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 

 
1. Кроз израду и усвајање просторних планова надлежних органа локалне самоуправе, обезбедити да се у 

наведене планове уграде сви захтеви заштите од поплава,  

2. Кроз урбанистичко уређење насеља нарочито насељених места и индустријских зона, обезбедити 

прилагођавање истим потребама и захтевима заштите становништва и материјалних добара од поплава,  
3. Извођење антиерозионих радова, првенствено пошумљавањем и санирањем клизишта,  

4. Израда недостајућих одбрамбених насипа, обала, утврда и одржавање постојећих,  

5. Изграда брана и преграда на бујичним водотоковима и одржавање постојећих,  
6. Изградња система канала за одвођење вода и њихово одржавање,  

7. Пре изградње мостова и пропуста, исти градити са већом пропусном моћи воде,  

8. Обележавање на терену линије допирања максимално могућег поплавног таласа који би настао рушењем 
и преливањем брана на хидроакумулацији  

9. Организација система јавног узбуњивања на већим водотоковима и високим бранама ради благовременог 

обавештавања о опасностима од поплава и спровођења евакуације,  

10. Оспособљавање становништва за заштиту и спасавање од поплава кроз личну и узајамну заштиту,  
11. Оспособљавање предузећа из области водопривреде за заштиту од поплава и уношење њихових 

задатака у планове одбране од поплава,  

12. Оспособљавање јединица цивилне заштите,  
13. Формирање базе података о свим пловних објектима,  

14. Израда плана ангажовања команди јединица Војске Србије у пружању помоћи угроженом и 

пострадалом становништву у случају поплава већих размера,  

15. Оспособљавање штабова цивилне заштите за руковођење акцијама заштите и спасавања од поплава,  
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16. Кроз практичне вежбе организованих снага цивилне одбране увежбати радње и поступке из области 
заштите спасавања од поплава,  

17. Израда планова заштите спасавања од поплава  

 

 

Р.бр НАЗИВ ЗАДАТКА - АКТИВНОСТИ ИЗВРШИЛАЦ САРАЂУЈЕ РОКОВИ 

1. Примена просторног плана Србије и просторног 

плана Колубарског округа – усвојених 2000 године,  

други део Стратегија коришћења природних 

ресурса-природни ресурси за коришћење, заштиту 
вода-заштита од поплава, ерозије и бујица-

хидротеничке мелиорације-мале акумулације и сл.  

Председник 

општине         

Скупштина 

општине 
Општинско веће 

Општинска управа 

 

 

Стални 

задатак 

2. Усклађивање просторног плана општине у области 

уређења водотокова где имамо 2 природне ,једна на 

око 50 м од бетонског моста узводно а друга око 

500 м узводно од бетонског моста ( планирање 

одводњавања и наводњавања ), на основу искустава 

стечених у задњих 20 година одбране од поплава. 

Председник 

општине         

Скупштина 

општине 

Општинско веће 

Општинска управа 

Стручне комисије 

 

 ФРР   

6 МЗ угрожених 

поплавама 

 

 

3/1 Спровођење хидротехничких пасивних мера: 

1. Заштита линијских одбрамбених насипа на 

регулисаним деловима река Колубаре и Љига и 

Топлице.Чишћење речног корита, уклањање 
растиња и шибља, одржавање у исправном стању 

свих клапни, жабљих поклопаца, уливно-

изливнихканала и осталих објекатана регулисаном 

делу река. 

ЈВП Србијаводе 

Београд 

ВПЦ Сава Београд 

ПД Ерозија 

Ваљево 

ВПЦ Сава-Дунав 

Београд ( или 
неко друго 

предузеће које 

одреди ВПЦ 

Сава-Дунав) 

 

 

 

 
 

 

 

 

3/2   Сечење растиња и шибља, чишћење корита канала 

и потока од наноса, старог гвожђа,комуналног  

смећа и др. 

Планирана површина 50.080 м2 и износ од око 

1.000.000.00 дин. 

  ОШВС   

    ЈП Градска    

чистоћа 

 

Стални 

задатак 

 

3/3 Регулациони радови – наставак радова на 

регулацији река Колубара,Љиг . 

У сарадњи са Ерозијом из Ваљева у току 2018/19 

радови у кориту реке Колубаре-Јолића водениц-

десна и лева страна у укупној дужини од 490 
метара где је рађена ножица у бетону и облагање 

обала корита каменом у цементном млеку.Рађено је 

чишћење корита као и осигурање обала и дна 

каменом..На реци Љиг регулација корита од моста у 

Боговађи према ауто путу и низводно према ушћу у 

реку Колубару. 

Председник 

општине         

Скупштина 

општине 

Општинско веће 
Општинска управа 

 

Министарство 

пољопривр., 

водопр. и 

шумарства        6 

МЗ угрожених 
поплавама 

 

 

3/4 Наставак регулације мреже мелиорационих канала 

у 18 насељених места – радови су започети 

Председник 

општине         

Скупштина 

општине 

Општинско веће 

Општинска управа 

ОШВС     

ЈКП Градска 

чистоћа 

-Општинска 

управа 

 

Радови у 

току. 

4. Спровођење организационих мера,просторног и Одељење за ОШВС Сталан 



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

 

 

 

 

 
 

урбанистичког планирања, којима се спречава 

изградња нових скупих економских  и 

инвестиционих  објеката у МЗ, које су посебно 

угрожене поплавама. 

урбанизам и 

стамбено –

комуналне 

послове 

Одељење за 

инспекцијски 
надзор 

Општинска 

управа 

 

задатак 

 

 

 

 

 

5. Израда и доношење Општинског Програма 

активности на уређењу водотокова другог реда у 

2020. Години. 

-ОШВС 

-Општинско Веће 

- 6 МЗ 

угрожен

их 

поплава

ма 

Сталан 

задатак 

6. Израда прегледа угрожених објеката од поплава 

(стамбених, економских, 

производних,инфраструктурних-путева, мостова, 

надвожњака, трафо станица,телефонских централа 

идр. Објеката) 

-ОШВС 

-Општинска 

управа 

 

-Месне 

заједнице 

-Повереници ЦЗ 

 

Поступак у 

току. 

7. Израда плана дезинфекције  бунара, који су 

поплављени у 2014. Години, чији узорци  воде су 

неисправни за пиће.Набавка средстава за за 
дезинфекцију и извршење дезинфекције. 

-ОШВС 

-Општинска 

управа 

6  месних 

заједница 

ЗЗЗ Ваљево 

01.04.2015. 

Урађено. 

8. Провера исправности воде за пиће на јавним 

чесмама 

 -Одељење за 

инспекцијске  

-6 МЗ Ради се 

редовно на 

сваких 6 мес. 

   

 

  

9. Извршити најнужнију набавку, средстава за 

одбрану од поплава: 

-јутане вреће за песак 10.000 комада/купљено/ 

-пумпи за воду  -  2 - купљене 

-батеријске лампе- водоотпорне /               /3 ком- 

купљене 

-ручне радио станице снаге 5w / 7 ком. 

/ 3 ком.купљене/ 

- кишне кабанице 112 ком 

-Општинска 

управа 

-Општинско Веће 

-ОШВС 

ЈВП 

„Србијаводе“ 

-ЈКП Градска 

чистоћа 

ПД „Ерозија“ 

  

Делимично 

набављена 

средства 

10. Анти ерозивне мере у 7   села општине.Засади  
садница дрвећа, воћњака и траве. 

У 2019 год. предвиђена је санација клизишта у селу 

Пепељевац – пут за Бојичић где је спроведен 

отворени поступак јавне набавке услуге 

пројектовања-социјална инфраструктура 

-Општинска 
управа 

 

- 7  МЗ , 
угрожених 

ерозијом и 

клизиштима 

-стручна служба 

за пољопривреду 

Ваљево 

-Општинска 

управа 

 

11. Формирање базе података, за све водотокове, 

критична места, угрожене објекте на њима, као и 

клизишта проузрокована поплавама. 

-ОШВС 

-Општинска 

управа 

-18 МЗ 

-Општинска 

управа 

База података 

за клизишта  
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                  6.1                      МЕРЕ И ЗАДАЦИ НАДЛЕЖНИХ СУБЈЕКАТА У ПРЕВЕНТИВИ, 
                                                У ТОКУ СПРОВОЂЕЊА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВЕ, 

                                                 И ОТКЛАЊАЊУ ПОСЛЕДИЦА ОД ПОПЛАВА                

 

 
     1.1.Најбоље резултате у спречавању и смањењу вероватноће настанка елементарних непогода и других 

несрећа дало је спровођење превентивних мера у области планирања и урбанизма.Кроз урбанистичко 

уређење и грађевинско-техничка решења насеља и индустријске зоне Лајковац,обезбеђено је пролагођавање 
истих потребама и захтевима заштите и спасавања  становништва ,материјалних и културних добара и 

животне средине. 

 
 

1.2.Организација и ниво спровођења превентивних мера у заштити од поплава не одговарају нивоу 

глобалних климатских промена због чега треба хитно приступити реализацији следећих мера: 

  

   -На водама I реда (р.Колубара,р.Љиг и р.Топлица) за које је надлежно ЈВП ,,Србија воде",изградити 

вештачку ретензију за прихват великих вода узводно од Словца на подручју општине Ваљево. 

 

     Изградити пројектоване обостране одбрамбене насипе ,,Пољског типа" од Словца до Јолића 

воденице,извршити реконструкцију постојећих одбрамбених насипа за ниво заштите од 200 

годишњих великих вода-ниво великих вода од маја месеца 2014 године. 

    Извршити профилисање и чишћење корита реке Љиг и реке Топлица на целом току кроз подручје 

општине. 

    Ивршити редовно чишћење и одржавање наведених водотока. 

  

 

  -На водама II реда,за које је надлежан орган управе општине-ЈП Градска чистоћа извршити 

чишћење свих бујичних потока и канала,чишћење и одржавање кишне и фекалне канализације,као и 

изградњу недостајуће и чишћење и одржавање каналске мреже и пропуста општинских путева. 

  

 

  -Извршити чишћење и одржавање каналске мреже и пропуста државних путева I, II реда који су у 

надлежности ЈП ,,Путеви Србије"-ПЗП Београд 
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     1.3.Превентивне мере у циљу припреме субјеката и снага заштите и спасавања за извршење мера и 

задатака цивилне заштите не спроводе се на потребном нивоу што код ванредних догађаја или 

ванредних ситуација може имати штетне последице по становништво,материјална и културна добра 

општине.У оквиру истих мера неопходно је одмах приступити реализацији следећих акивности: 

  

 -Да надлежни орган управе општине путем уговора обезбеди накнаду стварних трошкова за 

спровођење припрема и ангажовање у извршавању мера и задатака цивилне заштите субјектима од 

значаја ,како би се додатно материјално опремили и оспособили за одговор на задатке које им нареди 

Штаб за ванредне ситуације општине. 

  

  -Ниво попуне образованих јединица цивилне заштите опште намене припадајућим људством и 

опремом извршити у обиму који ће омогућити њихову употребу у заштити и спасавању код 

ванредних догађаја или ванредних ситуација. 

 

   -Одмах приступити изради недостајућих планских докумената на основу којих се спроводе 

целокупне системске припреме,ради оспособљавања за заштиту и спасавање. 

  

   Приоритетни су Оперативни план одбране од поплава за воде II реда,програм одржавања водотока 

II реда,План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од пожара. 

  

  -Кроз инспекцијски надзор обезбедити спровођење Уредбе о обавезним средствима и опреми за 

личну,узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа од стране 

државних органа,органа општине, привредних друштава и других правних лица,скупштина станара 

и грађана како би се минимум прописаних средстава и опреме правовремено набавио у циљу 

успешног спровођења личне,узајамне и колективне заштите код појаве опасности. 

 

   -У сарадњи са Одељењем за ванредне ситуације у Ваљеву,Школском управом Ваљево и 

руководством основних и средњих школа  и дечије установе,приступити обучавању и оспособљавању 

становништва  за спровођење личне,узајамне и колектине заштите са приоритетом на 

оспособљавању деце предшколског и школског узраста ради обучавања и оспособљавања за 

превентиву,заштиту и спасавање.   

 

 2.У случају нспосредне опасности од елементарних непогода и друих несрећа на територији 

општине предузимају се следеће мере и задаци цивилне заштите    

 
 

   2.1. -Активира се општински Штаб за ванредне ситуације и стручно оперативни тим надлежан за исту 

врсту опасности по налогу команаднта Штаба,а на предлог општинског Већа. 
         Општински штаб за ванредне ситуације руководи и кординира рад субјеката система заштите и 

спасавања и снага заштите и спасавања на спровођењу мера и задатака код непосредне опасности. 

 

   2.2 Проглашење ванредне ситуације за део територије или за целу територију општине,на предлог 
општинског штаба за ванредне ситуације Одлуку о проглашењу ванредне ситуације доноси председник 

општине-комндант штаба. 

 
   2.3.-Орган управе општине на предлог команданта општинског штаба за ванредне ситуације формира 

ситуациони центар са задатком да отркива,прати и прикупља податке о могућим опасностима (са терена-

полиција,повереници цивилне заштите,грађани,путем интернета,од хидрометеоролошке станице Ваљево,и 
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РЦ Ваљево)и да их доставља оперативном цнтру 112 (центар за обавештавање 1985) Одељења за ванредне 
ситуације у Ваљеву,као и општинском штабу за ванредне ситуације. 

 

   2.4.-Општински штаб за ванредне ситуације врши процену могућег дејства и могућих последица 

непосредне опасности након чега се приступа раном упозоравању становништва,органа локалне 
самоуправе,привредних друштава и других правних лица и предузетника у зони угрожености,у складу са 

утврђеном законском процедуром,преко Радио Киса-Лазаревца 

 
   2.5.Општински штаб за ванредне ситуације наређује приправност-спремност за ванредну ситуацију 

повереницима цивилне заштите,оспособљеним правним лицима за заштиту и спасавање и јединицама 

цивилне заштите опште намене чиме се омогућава њихово брже укључивање и ефикасније деловање на 
спречавању настанка и умањењу последица проузрокованих елементарним непогодама и другим несрећама. 

 

   2.6.Спровођење припрема за делимичну евакуацију становништва и материјалних добара са подручја 

која су потенцијално угрожена непосредном опасношћу. 
 

    2.7.У случају непосредне опасности од поплава неопходно је спровођење следећих активности на 

одбрамбеној линији: 
   -Надвишење одбрамбене линије слагањем врећа са песком или земљом,преко круне насипа или горњег 

платоа регулисане одбране, 

   -Затварање пропуста,испуста и других отвора на насипима и обалоутврдама. 
   -Пресецање насипа и стварање вештачких ретензија 

   -Изградња секундарне одбрамбене линије 

   -Контрола ерозије око објеката у речном кориту 

   -Хитне интервенције због угрожене стабилности појединих објеката у речном кориту. 
   -Уклањање површинског наноса код мостова и других објеката дуж водотока. 

   -Забрана коришћења оштећених путева и мостова и контролисање приступа угроженим подручјима. 

 
 

 Мере заштите када наступе елементаре непогоде и друге несреће  
 

 
Спроводиће се зависно од врсте и величине опасности,уз организовану употребу постојећих снага и 

средстава заштите и спасавања на заштити и спасавању људи и материјалних добара који могу бити 

угрожени истом опасношћу. 
        Апсолутни приоритет у заштити  и спасавању има становништво а затим материјална добра. 

 

    3.1.У циљу давања одговора на све ризике и претње,кроз спровођење мера и задатака цивилне 
заштите,на територији општине Лајковац употребиће се следеће снаге: 

 

   -Општински штеб за ванредне ситуације општине Лајковац,са стручно-оперативним тимовима . 

   -Ватрогасно-спасилачка јединица-подручно ВС одељење. 
   -Правна лица оспособљена за заштиту и спасавање у саставу којих су,Одлуком о одређивању субјеката 

од посебног значаја за заштиту и спасавање у општини Лајковац,сврстани Црвени крст Лајковац 

    - повереника цивилне Повереници цивилне заштите и заменици заштите 
    -Јединице цивилне заштите опште намене.образоване на територији општине Лајковац. 
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3.2.Зависно од категорије ризика,величине ризика и нивоа ризика,када постојеће снаге и средства 
општине нису у могућности да дају потпун одговор,општински Штаб за ванредне ситуације општине 

Лаковац тражиће преко Одељења за ванредне ситуације у Ваљеву,употребу следећих снага и средстава: 

   -Специјализованих јединица цивилне заштите или њихових делова образованих  од стране Одељења за 

ванредне ситуације у Ваљеву. 
   -Специјализованог тима за спасавање из рушевина ватрогасно-спасилачког батаљона Ваљево. 

   -Специјализованих тимова за рад и спасавање на води,формираних у оквиру ватрогасно-спасилачких 

јединица других градова Србије. 
   -Тим за уништавање НУС-а Сектора за ванредне ситуације 

   -Друге организационе делове МУП-а (полиција,хелихоптерска јединица и др) 

   -Војска Србије,у оквиру треће мисије (транспорт,инжењерија, интедантско и санитетско обезбеђење,АБХ 
обезбеђење и др.). 

 

    3.3.При употреби снага и средстава заштите и спасавања неопходно је поштовати начело поступности и 

остварити временску и просторну усклађеност (кординацију деловања свих учесника у заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама по етапама извршења задатака), 

 

    3.4 У заштити и спасавању људи,материјалних и културних добара од елементарних непогода и других 
несрећа у највећој мери ће се спроводити следећи задаци цивилне заштите: 

   -Узбуњивање 

   -Евакуација 
   -Збрињавање угрожених и настрадалих 

   -Прва и медицинска помоћ 

   -Заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом. 

    
      Системом за узбуњивање на подручју Колубарског управног округа управља Одељење за 

ванредне ситуације у Ваљеву. 

    За узбуњивање становниптва градског насеља Лајковац користи се електрична сирена,лоцирана на 
објекту ложионице у оквиру комплекса железнчке станице Лајковац.Активирање сирене вршиће екипа за 

управљње сиреном,из састава специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање Одељења за 

ванредне ситуације у Ваљеву. 

Такође у току  2018.год. постављене су укупно 5 сирена из система бране Ровни које служе за узбуњивање 
грађана које се активирају даљинским путем. 

   На терирорији општине Лајковац,сходно процењеном степену опасности и могућих последица,по 

наређењу општинског Штаба за ванредне ситуације спроводиће се делимична евакуација становништва 
унутар подручја општине Лајковац. 

   Носиоци евакуације су општински Штаб за ванредне ситуације,повереници и 

заменици повреника цивилне заштите,Орган управе општине,оспособљена  
правна лица за заштиту и спасавање-СП,,Ласта" а.д. Београд,ПД,,Ласта" Ваљево и С.И.И,,Турс" д.о.о. 

Лајковац и Црвени крст Лајковац. 

    Носиоци збрињавања угрожених,пострадалих,избеглих и евакуисаних на територији општине Лајковац 

су општинско Веће,оштински Штаб за ванредне ситуације,повереници и заменици повереника цивилне 
заштите,Центар за социјални рад,Црвени крст ,,Лајковац" и друге хуманитаарне организације.  

   Као носиоци у пружању прве помоћи и збрињавању повређених и оболелих учествоваће екипе Црвеног 

крста Лајковац,јединице цивилне заштите опште намене,и у оквиру личне,узајамне и колективне заштите 
грађани општине Лајковац.По потреби,тражиће се употреба специјализоване јединице цивилне заштите за 

пружање прве помоћи Одељења за ванредне ситуације у Ваљеву. 

    Носилац организације и спровођења медицинске помоћи угроженом и пострадаом становништву на 
подручју општине Лајковац је Дом здравља ,,Лајковац". 
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       Заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом подразумева спровођење заштите и 
спасавања људи и материјалних добара који могу бити угрожени бујичним и површинским водама.Обухвата 

спровођење превентвних мера заштите попут планирања,изградње  и ојачања објеката за заштиту од 

поплава ,осматрање и извиђање стања водостаја,рано упозоривање становништва и спровођење 

оперативних мера и задатака попут узбуњивања,евакуације становништва и материјалних добара и мера 
ублажавања и отклањања последица након поплаве кроз санирање последица поплаве. 

    Носиоци заштите и спасавања од поплава и несрећа на води и под водом на подручју општине 

Лајковац су водни инспектор за подручје Колубарског управног округа ,руководилац одбране од поплава за 
водно подручје ,,Сава" ,ЈВП ,,Србијаводе",ВПЦ,,Сава-Дунав",П.Д.,,Ерозија" А.Д.Ваљево,,ПЗП ,,Београд 

пут",Рафтинг клуб МРИ Лајковац и друга овлашћена и оспособљена правна лица за заштиту и спасавање 

чији је задатак заштита и спасавање од поплава и грађани и други субјекти чија је имовима угрожена 
поплавом. 

        

 .Мере ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода и других 

несрећа обухватају радње којима се стварају услови за нормалан живот и рад на угроженом подручју. 
   Мере ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода и других несрећа 

обухватају спровођење радњи и задаака у току и после елементарне и друге несреће ради хитне 

нормализације живота и спречавања ширења последица на подручју на коме се несрећа догодила. 
   Да би се систем и активности у општини вратиле што брже у нормално стање ,поред физичке санације 

погођене области врши се и успостављање функционалног стања пружања услуга.Од изузетног значаја,у 

овој фази опоравка од несреће јесте спровођење задатака цивилне заштите попут асанације терена и хитно 
успостављање неопходних служби од јавног интереса. 

    

             Опоравак од несреће зависи ће од величине штете коју је несрећа проузроковала и расположивих 

финансијских средстава.Носиоци активности у спровођењу санације погођеног подручја општине Лајковац 
су 

- општински Штаб за ванредне , 

- ПЗП.Београд, 
-Колубара метал Вреоци,погон у Лајковцу" ,  

 -oпштинска управа општине Лајковац-надлежно одељење    

 

 

6.2,1. ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 

 

 Процена угрожености општине Лајковац има изузетно значајно место и чини основу превентивне и 
потребне заштите од свих врста опасности. То показује да општини Лајковац постоје могућности и изузетна 

потреба за организовањем, припремањем и спровођењем првенствено превентивних мера заштите у циљу 

спречавања и јављања поплава, а затим оперативних мера и поступака којим се спроводе непосредне 
припреме за учешће у заштити и обезбеђује учешће снага и средстава у циљу ублажавања и отклањања 

непосредних последица насталих услед поплава. 

 

 
1. Праћење водостаја и процена угрожености од поплава. 

2. Увођење сталног дежурства ОШВС и угроженим подручјима. 

3. Ангажовање и мобилизација повереника ЦЗ на подручју угроженом од поплава. 
4. Ангажовање водопривредних организација за одбрану од поплава у складу са наредбом републичког 

Министра пољопривреде. 

5. Обустављање и ограничавање саобраћаја на регионалним и локалним путевима угроженим од поплава. 
6. Снижавање нивоа воде у хидро-акумулацијама до коте која одговара редовној одбрани. 



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

 

7. Ангажовање предузећа која располажу покретним средствима неопходним у изради насипа, просека и 
других радова битних за одбрану од поплава. 

8. Ангажовање јединица опште намене ЦЗ на заштити и спасавању становништва и материјалних добара. 

9. Ангажовање специјализованих јединица ЦЗ за спасавање на води и под водом. 

10. Ангажовање јединица ВС на пружању помоћи угроженом и пострадалом становништву. 
11. Коришћење свих раљположивих средстава на најугроженијем подручју захваћеном поплавом и 

стављање на располагање ОШВС. 

12. Евакуација становништва и материјалних добара из подручја угроженог поплавом. 
13. Збрињавање угроженог и пострадалог становништва. 

14. Снабдевање пијаћом водом становништво угрожено поплавом. 

15. Организација и спровођење санације терена и објеката на подручју које је захваћено полавом. 
16. Информисање и едукација јавности и упућивање захтева за помоћ.  
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                          7. ПРАКТИЧНЕ МЕРЕ У СЛУЧАЈУ ПОПОЛАВА 

 

 7.1. Евакуација 
 

                            На основу добијених информација о падавинама у сливу и наглом порасту водостаја, Штаб 

за ванредне ситуације процењује степен опасности, активира надлежно људство, потребне мере и 

механизацију, а ако очекивана поплава превазилази одбрамбене капацитете проглашава ванредну ситуацију. 
Активирају се снаге МУП – а за одбрану и спашавање, цивилна заштита, комуналне службе, водопривредна 

предузећа и друго. Битно је благовремено алармирање јавности и становништва на угроженом подручју 

преко локалних медија, јер за кратак временски период становништво мора спремно дочекати наредбу о 
евакуацији - спашавању становништва и смањењу материјалних губитака. Главни кораци у операцији 

спашавања становништва су: идентификација простора који се евакуише, развијањем процедуре за 

евакуацију (правац, дестинација, време), формирање центра за пријем и привремени боравак угрожених, 
ургентне мере (хитна медицинска помоћ, против пожарна заштита, интервенција комуналних служби у 

случају прекида снабдевања водом и електричном енергијом) и повратак евакуисаног становништва по 

налогу Штаба. Евакуација од поплава врши се померањем угроженог становништва, стоке и материјално 

техничких средстава на ближа безбедна подручја, код суседа или родбине угрожених. У случају поплава 
ширих размера капацитети, у којима ће се вршити смештај угрожених, су јавни објекти (сале домова месних 

заједница, слободне магацинске просторе, слободне стамбене објекте) и угоститељско туристичке 

организације које располажу са смештајним капацитетима Евакуација се предузима када предстоје или су 
наступиле опасности изазване поплавом, које угрожавају становништво, тако да је нужно да становништво 

ради заштите и спасавања напусти угрожену територију. Одлуку о евакуацији доноси 

Председник(Командант ОШВС) на предлог Оперативног тима за одбрану од поплава на територији 
општине. Евакуацију организује и планира задужени члан ОШВС. 

 

Одлуку о евакуацији спроводи: 

 1) Руковођење – ОШВС – задужени члан ОШВС. 
 2) Регулисање саобраћаја – Саобраћајна Полиција  

3) Превоз угроженог становништва – СИИ Турс-Рубрибреза 

 4) Одржавање реда и заштита имовине – Полиција  
5) Прихват евакуисаних грађана – Повереник ЦЗ, Школска управа и Установа за децу предшколског 

узраста У складу са Планом заштита и спасавања приступа се спровођењу евакуације угроженог 
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становништва. Евакуацијом руководи задужени члан штаба за евакуацију. Након саопштавања наредбе о 
евакуацији процењује се да ће 1/3 угрожених грађана сама извршити евакуацију и померање са угрожене 

територије (пешице или сопственим возилима) на неугрожено подручје. У складу са ситуацијом на терену 

место за прихват угроженог становништва одређује ОШВС. Приоритет у евакуацији имају особе са 

инвалидитетом, болесне особе, деца, трудне жене, мајке са малом децом и старе особе. СИИ Турс врши 
превоз угроженог становништва до места за прихват. Контролу саобраћаја, одржавање реда и заштиту 

имовине евакуисаних врши полиција и Војска Србије. Прихват евакуисаних врше повереници цивилне 

заштите и руководилац установе где се врши прихват. Одмах након прихвата врши се евидентирање и 
смештај. 

 

           Ради збрињавања угроженог и настрадалог становништва код поплава, предузети мере за 
привремени смештај, исхрану, здравствену заштиту и обезбеђење других неопходних потреба становништва 

Збрињавање угрожених и настрадалих планира и организује Штаб за ванредне ситуације општине Носиоци 

збрињавања:  

1) Општинско веће  
2) Цивилна заштита  

3) Општинска организација Црвеног крста 

 
 Сарађују: 

 1) Основна школа 2) Дом здравља Лајковац 4) Центар за социјални рад 5) Општинска управа 6) ЈП Градска 

чистоћа  7) Испекција за заштиту животне средине 8) Комунална инспекција 9) Полиција    
             По плану заштита и спасавања збрињавање угроженог и настрадалог становништва извршити 

привременим смештајем у просторије школских установа, спортској хали и др. погодних објеката, на делу 

територије која није угрожена поплавом. Одмах након прихвата, тимови психолога и социјалних радника 

обављају разговор са евакуисаним становништвом. За рад са децом основна школа обезбедиће школске 
педагоге и психологе. Центар за социјални рад предузеће бригу о социјално гроженим лицима.     

 

         Извршни органи локалне самоуправе обезбедиће флаширану воду и храну за евакуисане: 
-Борверк еуротрејд,Лајковац 

-ЈП Градска чистоћа обезбедиће водоснабдевање. 

-Дом здравља ће обезбедити здравствену заштиту евакуисаних грађана. 

- Испекција заштите животне средине спроводиће мере из своје надлежности       
-Комунална инспекција спроводи ће мере из своје надлежности. 

 -Полиција обезбеђује одржавање реда и заштиту евакуисаних и њихове имовине. 

 
 

 На основу  досадашњег искуства процена је да ће потребе за евакуацију  у случају појаве  високих 

водостаја на нивоу до сада забележених  максимума, бити у следећим зонама: 

- Колубара, код Словца, лева обала, 50м узводно од Ратковачког моста, 6 

 домаћинстaва ( 20 лица)., 

- Колубара, Лајковац, лева обала, 50 м узводно од Пепељевачког моста, десет 
домаћинстава ( 40 лица)., 

- Колубара, Јабучје, лева обала, код Фарме три домаћинства ( 9 лица)., 

- Љиг, Боговађа, са обе стране тока у близини моста, седам домаћинстава ( 21 

лице).,  

 
 

 Што се тиче апсолутних максимума забележених у 2014.год. где је вода пробила насип и иста се 

разлила по насељеном месту потреба за евакуацијом је следећа: 
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- Колубара,насељено место Словац – 19 домаћинстава – 50 лица 

- Колубара,насељено место Лајковац – лева обала, на потезу од *Плавог моста* до 

бетонског моста на реци Колубари,Ћелије имамо укупно око 80 домаћинстава  са око 

120 лица 

- Колубара,Јабучје лева обала низводно од бетонског моста У Ћелијама па до Фарме у 

Јабучју – укупно 24 домаћинства са око 50 лица 

- Љиг; насељено место Боговађа- са обе стране тока имамо укупно 12 домаћинстава са око 

20 лица. 

 
        Преглед реона прикупљања, реона размештаја и места за прихват: 

Насељено место Реон прикупљања Реон размештаја Место прихвата 

Словац Раскршће пута Словац-

Ратковац и макадамског пута 
трасом бивше узане пруге 

         Словац Просторије месне 

канцелације 

Лајковац Двориште млина          Лајковац Фискултурна сала 

Хала спортова 

Јабучје Центар-Дом          Јабучје Дом културе 

Боговађа Плато код зграде месне 

канцеларије 

      Доњи Лајковац Зграда школе 

 

       За евакуацију је потребно обезбедити 3 терена моторна возила носивости до 5 тона, 1 теретно моторно 
возило носивости 5 ди 10 тона и један трактор са приколицом. 

        Интендантско обезбеђење евакуације организује ОШВС Лајковац. Најбоље би било да се ово повери 

Војсци, уколико постоји могућност. 
 

        7.2. Асанација терена 

 

      Асанација терена је орзанизован рад органа, организација у служби за време поплава, а посебно после 
повлачења воде, на спречавању загађења терена је да се становништво и животиње заштите од појаве и 

ширења заразних болести. 

      Асанацијом терена на подручју општине руководи ОШВС, Асанација се изводи под стручном контролом 
санираног, ветеринарског и пољопривредног инспектора. При извршењу се користе претежно снаге и 

сдредства ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац, и Ветеринарске станице Лајковац. 

      Превоз и сахрањивање погинулих вршиће погребна служба ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац. Превоз до 

гробља вршиће се погребним возилом . Људство за копање гробница обезбеђује ЈП „Градска чистоћа“, 
Лајковац, а по потреби ангажује се и месно становништво. 

      Прикупљање, превоз и закопавање угинулих животиња вршиће Хигијена Томић из Лајковца. Превоз 

до Ветеринске установе Напредак у Ћуприји и  сточног гробља на јаловишту копа „Тамнава западно поље“, 
(ако није могуће одвозити у Ћуприју ), вршиће се возилима комби специјалне намене као и  трактор ИМТ са 

приколицом и возилом „ПИАЂО“, са њиховим редовним посадама, а по потреби ангажоваће се и месно 

становништво. 
      Дезинфекција терена и  објеката вршиће Хигијена Томић по следећем распореду: прилазни путеви 

домаћинствима и другим објектима, двориштима, објекти у двориштима. За дезинфекцију користити 

цистерне и леђне прскалице са одговарајућим раствором за дезинфекцију. Дезинфекција бунара и локалних 

водовода вршиће се под стручним надзором Санитарне службе Дома здравља Лајковац и Санитарног 
инспектора. 

      У случају потребе  за асанацију терена могу се користити снаге и средства Цивилне заштите, Војске и 

МУП-а. За то је потребно да по процени Општине, Председник општине, упути захтев преко Начелника 
округа. 
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                    8.0     РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВЕ 

За руковођење заштитом од поплава на водотоцима, на којима постоје објекти за заштиту од штетног дејства 

вода, на територији Општине Лајковац, Оперативним планом од  поплаве утврђени Наредбом министра 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, објављеном у ,,Службеном гласнику РС,, Број 4/2014, од 

17.01.2014. године, задужено је ЈВП,, Србијаводе,,, ВПЦ,, Сава-Дунав,, , са руководиоцем одбране од 

поплава на  водном подручју Јован Баста, моб. Тел.064840-41-00 и замеником,Браниславом Ћамиловић моб. 

Тел 0644/840-40-26. 

За руковођење заштитом од свих елементарних и других већих непогода, на територији Општине , 

образован је Општински штаб за ванредне ситуације( у даљем тексту ОШВС), на челу са са командантом 

Андријом Живковић моб.тел. 0668110694, замеником команданта Обрад Милутиновић , 

моб.тел.014/3433109 и начелником штаба Браниславом Сарић, моб. тел.0641537114. ОШВС наређује 

извршење мера  и врши координацију ангажованих снага  и средстава и непосредно руководи свим акцијама 

заштите и спасавања на територији општине. 

За потребе руковођења акцијама заштите  и  спасавања  у МЗ, стамбеним  зградама, предузећимаи 

установама, установљени су повереници ЦЗ  и истима су уручена решења. Посебно су одговорни за 

одржавање и спровођење личне и узајамне заштите, која код одбране од поплава  може да преставља 

одлучујући део снага за реализацију неких оперативних мера заштите. 

 

 

СПИСАК ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦИЈЕ 

 

Р. 

бр. 

Име и презиме Дужност у 

штабу 

ЈМ

БГ 

Назив рад. места и 

адреса запослења 

Адреса 

становања 

Тел. на 

радном 

месту 

У 

ст

а

н

у 

Мобилни 

тел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Андрија 

Живковић 

Командант  Председник Димитрија 

Туцовића 

Лајковац 

014/3433-109  066/8110694 

2. Обрад 

Милутиновић 

Заменик 

команданта 

 Заменик 

председника 
општине 

Село Словац 

бб 

014/3433109  062805-2790 

3. Бранислав 

Сарић 

Начелник 

штаба 

 Сектор за ванредне 

ситуације 

Уб 014/229-890  064/8926123 

4. Бранко 

Ивановић 

Члан  

Координ. за 

ванредне 

ситуације 

 Послови ПП 

заштите, одбране и 

ванредне ситуације 

Лазаревац, 

Н.Вујачића 5 

Лазаревац 

014/3433-329  063/1062960 

5. Живорад 

Бојичић 

Члан  Начелник 

општинске управе 

Краља Петра 

Првог 3 

Лајковац 

014/3433-109  063/1063681 

6. Радомир 

Булатовић 

Члан  Начелник ПС 

Лајковац 

Ваљево 014/3431813  064/8922116 

7. Мирко 

Стевановић 

Члан   Командир ВСЈ 

Лајковац 

Ваљево   060/0221030 

8. Бојан Члан   Дир.ЈП Граска Лајковац 014/3431194  069/8850000 
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Богдановић чистоћа 

9. Боривоје Васић Члан  Шумар, Ш.У. 

Борања, Боговађа 

Врачевић   064/8563817 

10. Ружица 

Срећковић 

Члан  Секретар Црвеног 

Крста, Лајковац 

Бабајић 014/3431-604  064/1304330 

11. Др.Љиљана 

Молеровић 

Члан 

 

 Директор 

Д.здравља,Лајковац 

Лајковац 014/3431237  069/8808323 

12. Ђурђевић 

Милош 

Члан 

 

 Рафтинг клуб, МРИ 

Лајковац 

Лајковац   064/0215494 

13. Јаковљевић 

Владан 

Члан 

 

 ПД Ћира Лајковац   063/253054 

14. Јевтић 
Владимир 

члан  Еколошки покрет-
Castrum brodare 

Ћелије  

 

 065/8342707 

15 Поповић Члан  Општинска управа Лајковац  

014/3433329 

  

063/1040748 

 

НАПОМЕНА: 

Организовање одбране од поплава на штићеним поплавним подручјима 

*Лице задужено за координацију одбране од поплава за територију општине са надлежним јавним 

водопривредним предузећем је Бранислав Сарић, 014/229890,0641537114 

*Чланови штаба задужени за поплаве: 

- Ивановић Бранко,014/3433 371,063/1062960 

- Стевановић Мирко, 060/0221030 

- Ђурђевић Милош,064/021 5494 

*Лице задужено за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава је Андрија Живковић, 014/3433 109, 

066/8110-694 

 

ОРГАНИЗОВАЊЕ ОСМАТРАЊА И ОПЕРАТИВНИХ МЕРА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА 

НЕШТИЋЕНИМ ПОПЛАВНИМ ПОДРУЧЈИМА: 

 

*Лице задужено за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава на водама другог реда је Андрија 

Живковић, 014/3433 109 

 

 

 
 

8.1 Шема руковођења.rar
 

 

 
 

 

 
 

9.0 . С  п  и  с  а  к 
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привредних друштава, установа, организација и служби оспособљених за заштиту и спасавање 

 

 

 

Р
ед

. 

б
р

о
ј 

Назив привредног 

друштва и другог 

правног лица 

Адреса 
Телефон 

/факс 

Одговорно лице 

Примедба 
Име и презиме 

Контакт 

телефон 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Миладин 
Бајић,Предузетник 

Ровокопачка радња 

и аутопревозник 

Јабучје бб / Миладин Бајић 064/8983 402  

2. 
Borverk Еurotrade 
Doo 

Љубомира 
Ковачевића 6 

014/3431439 
Предраг 
Радованчевић 

014/3431-439  

3. 
Ветеринарска 

станица 

Ул.Душана 

Трифуновић 5 
014/34 31 317 

Малиша 

Максимовић 
063/356283  

4. 
Виндија доо 

Лајковац 

Београдски 

пут 37 
014/3433-186 

Горан 

Петровић 
060/8399120  

5. 

Драган Марковић 

предузетник ГАПР 

Лајковац 

Милене 

Петровић 
Барили 45 

Лајковац 

014/3431-544 
Драган 
Марковић 

063/82247-28 
063/7442995 

 

6. 
Дом здравља 

Лајковац 

Светог Саве  

бб 

014/3431-237, 

014/3433-395 

Молеровић 

Љиљана 
063/1659629  

7. 
Колубара Метал 
доо,погон Елмонт 

Београдски 
пут бб 

014/3431-353 / 064/8361478  

8. 
Ива Аграр, 

Лајковац 

Саве 

Ковачевића 3 
014/436446 

Живорад 

Лазаревић 
062/252280  

9. ЈП Градска чистоћа Цвијићева 15 014/3433 194 
Бојан 

Богдановић 
069/8840000  

10. 
Rafting klub 
mauotain river 

indians 

Др.Боје 

Марковића 17 
+381637047373 

Милош 

Ђурђевић 
064/0215494  

11. 
СИИ Турс  

Лајковац 

Рубрибреза, 

ул.Проте 

Матеје 1 

014/3431 844 
Милорад 

Радивојевић 
063/8308333  

12. 
СЗР Хигијена 
Томић.Томић Зоран 

предузетник 

Николе 
Пашића 2 

Лајковац 

014/71441 Томић Зоран 064/6140264  

13. 

ЗЦСР –

Солидарност- 
Љиг,Одељење у 

Лајковцу 

Војводе 
Мишића 4 

014/3431 229 
Снежана 
Жуњић 

064/4316971  

 

10.0 Преглед повереника и заменика повереника цивилне заштите  

Општине Лајковац 
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Ред. 

Бр. 

 

Презиме и име 

 

 

Зона 

одговорнос

ти 

Адреса 

станова

ња 

 

 

Назив радног 

места и адреса 

запослења 

 

Телефон 

 

Радно 

место 

 

стан 

 

мобилни 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 
Павловић Горан 

побереник 
Бајевац 

Бајевац 
бб 

Колубара Тамнава  3439-187 064/954-4001 

2 
Перић Слободанка 

Зам повереника 
Бајевац 

Бајевац 
бб 

незапослена  3439-172 064/4077258 

3 
Милорад Танасковић 

Повереник 
Боговађа 

Боговађа 
бб 

Железница Србије  438-195 063/8184-083 

4 
Владета Станковић 

зам.повереника 
Боговађа 

Боговађа 
бб 

пензионер   
061/3196157 
0601425930 

5 
Јанићевић Драган 

повереник 
Врачевић Врачевић Елмонт  437-169 062/580-170 

6 
Марко Костић 

зам.повере 
Врачевић Врачевић Телеком,обезбеђење   064/1114635 

7 
Јевтић Дарко 

повереник 
Д.Лајковац 

Д.Лајкова
ц 

OШ Миле 
Дубљевић 

 438-372 060/4030-432 

8 
Стојановић Драгана 

зам.повереника 
Д.Лајковац 

Д.Лајкова

ц 
Пекара Жупањац  438-359 062/395-832 

9 
Бугарчић Милан 

повереник 
Јабучје Јабучје Тамнава исток  434-016 064/2511-295 

10 
Бабић Бранко 

зам.повереника Јабучје Јабучје Туцовић кречана  434-185 063/199-2005 

11 
Ивановић Милан 

Повереник 

 

Јабучје Јабучје Студент  510-050 065/5395674 

12 
Радивојевић 

Михаило 
Заменик повереника 

Јабучје Јабучје Крушик,Ваљево   069/4385757 

13 
Петровић Бојан 

повереник 
Лајковац Лајковац Општина Лајковац   063/296-679 

14 
Саша Ђенисић 

зам.повереника 
Лајковац Лајковац РБ Колубара  3433-085 064/576-6461 

15 
Зоран Радовановић 

повереник 
Лајковац Лајковац Предузетник   064/432-9682 

16 
Радиновић Новак 
Зам.повереника 

Лајковац Лајковац РБ Колубара   062/469707 

17 
РАДОВАНОВИЋ 

БОРИСАВ-
повереник 

Мали Борак Лајковац Пензионер  74-996 065/4545-734 
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18 
ПАВЛОВИЋ 

БОБАН-
зам.повереника 

Мали Борак 
М.Борак 

бб 
Елмонт, Лајковац   069/2894-495 

19 
Гајић Верица 

повереник 
Маркова 

Црква 
М.Црква 

бб 
На органском 

имању 
 436-227 060/149-0420 

20 
Чутурило Сања 

зам.повере 
Маркова 

Црква 
М.Црква 

бб 
Дунав осигуранје  436-001 061/240-6157 

21 
Новаковић Бојан 

повереник 
Непричава 

Непричав
а бб 

Пагус картонажа  346-039 063/3626-32 

22 
Урошевић Мирослав 

зам.повереника 
Непричава 

Непричав
а бб 

ЈКП Лајковац   069/884-8040 

23 
Миливојевић 

Радован 
повереник 

Пепељевац 
Пепељева

ц бб 
ЈКП Лајковац  430-252 064/494-5170 

24 
Селенић Гордана 

зам.повере 
Пепељевац 

Пепељева
ц бб 

Вртић Лептирић   064/5057-014 

25 
Милутиновић Милан 

повереник 
Ратковац 

Ратковац 
бб 

Железница Србије  436-173 064/6625-072 

26 
Бркић Иван 

зам.повереника 
Ратковац 

Ратковац 
бб 

РБ Колубара  436-076 
064/130-0451 
062/256-852 

27 
Ивковић Бојан 

повереник 
Рубрибреза 

Рубрибрез
а бб 

Лајковац Услуге  3433-170 065/6265-458 

28 
Јовановић Горан 
зам.повереника 

Рубрибреза 
Рубриб. 

бб 
Тамнава западно 

поље 
 3431760 069/189-5163 

29 
МИЛУТИНОВИЋ 

ПЕТАР- 
повереник 

Скобаљ 
Скобаљ 

бб 
Пензионер  434-528 063/8869-928 

30 
Јовичић Снежана 
зам. повереника 

Скобаљ 
Скобаљ 

бб 
Тамнава Источно 

поље 
 434-285 064/2893-934 

31 
МАРКОВИЋ 
ДОБРОСАВ- 

повереник 
Словац Словац бб 

Дистрибуција,Лаза
ревац 

 76-401 064/8367-141 

32 
ЈОВАНОВИЋ 

САША- 
зам. повереника 

Словац Словац бб СП Ласта  76-058 063/8080-674 

33 

СТЕВАНОВИЋ 

СЛОБОДАН 
повереник 

Степање 
Степање 

бб 
ЈКП Лајковац   064/308-9764 

34 
Мирковић Миломир 

повереник 
Степање 

Степање 
бб 

Ива аграр  
  

062/517003 

35 
Којић Зоран 
Повереник 

Стрмово 
Стрмово 

бб 
Елмонт  430-163 065/522-4347 

36 
 

Живојиновић 
Радован 

зам. повереника 
Стрмово 

Стрмово 
бб 

Елмонт  430-170 064/13-47-263 

37 
Милан Милинковић 

повереник 
Ћелије Ћелије бб пензионер  

 
343-1708 064/973-0558 
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38 
Драган Радивојевић 

зам. повереника 
Ћелије Ћелије бб Општина Лајковац  / 060/3433-045 

39 
Милош Милошевић 

повереник 
Придворица 

Придвори
ца бб 

РБ Колубара  / 063/544-536 

40 
Станаревић Миливој 

Зам.повереника 
Придворица 

Придвори
ца бб 

Колубара услуге  436-203 064/28-12-649 

 
 

  

11.0  ЗАДАЦИ, ОДГОВОРНОСТ И КООРДИНАЦИЈА СУБЈЕКАТА РУКОВОЂЕЊА У ОДБРАНИ 

ОД ПОПЛАВА 

 

 
За сваки слив у зависности од величине и природних карактеристика постоји одређени праг падавина који 

условљава појаву великих вода на водотоцима. Поменути праг може се дефинисати помоћу три параметра: 

висина падавина, мерење, прикупљање, обраду, анализу и издавање хидрометеоролошких података, 

информација и прогноза, па стога РХМЗ представља основицу целог система за обавештавање у фазама 
припреме за спровођење одбране од поплаве. РХМЗ прикупља и обрађује податке: ниво воде, 

метеоролошке величине (падавине, температура и друго), радарска осматрања и др. Центар за 

обавештавање и узбуњивање је трансмисија преко које се даље прослеђују све информације које доставља 
РХМЗ а односе се на појаве бујичних падавина. Све информације добијене од РХМЗ прослеђују се 

Штабовима на свим нивоима (национални, покрајински, окружни, градски и општински). Све осмотрене 

промене битне за настанак, ток и одбрану од поплава Центар за обавештавање и узбуњивање прослеђује 

штабовима. За одбрану од бујичних поплава битни су подаци о наиласку и месту падања јаког пљуска, 
наглом топљењу снега, као и рушењу мостова и саобраћајница услед бујица и њима покренутих клизишта.  

Активност виталних система и континуитет у раду (медицинска служба, заштита од пожара, полиција и др.) 

је врло битна за све време трајања поплава, због чега је првенствено неопходно обезбедити ове институције 
од плављења. У оквиру одбране од поплава морају се благовремено предузети одређене активности на 

комуналној инфраструктури – електричним и водоводним инсталацијама, како би се елиминисала опасност 

по људске животе и ублажила материјална штета (одговорни у виталним органима унапред дефинишу где , 
ко и када треба да изврши прекид снабдевања и поновно укључење електричне енергије и инсталација). 

Одговорни за контролу саобраћаја предузеће хитне и неопходне мере како би се спречило загушење и 

прекид комуникација, нарочито у време евентуалне евакуације становништва из угроженог подручја. 

Контрола саобраћаја потребна је за време, пре и после поплава, дакле у свим фазама одбране и поплава. 

 

Задаци команданта, заменика команданта, начелника и повереника штабова У зависности од фазе 

одбране од поплава које су дефинисане у Општем плану одбране од поплава на територији општине 
Лајковац Командант општинског штаба за ванредне ситуације координира рад са градским и државним 

институцијама, односно виталним системима задуженим у одбрани од поплава. 

 
 

У првој фази – припреме за одбрану од поплава Командант, општинског штаба врши следеће послове: - 

Заказује и руководи седницама одговорних општинских институција за одбрану од поплава на којима се 

усвајају планови рада; - Обезбеђује услове за имплементацију општинског Плана код свих општинских 
субјеката; - У случају да постоји потреба врши усаглашавање општег и оперативног плана са општим 

планом за одбрану од поплава Владе Републике Србије и оперативним планом МПШВ; - Обезбеђује услове 

за рад, за интегралне и координиране активности у имплементацији оперативних планова за одбрану од 
поплава и организован рад у ванредним условима; - Обезбеђује услове за израду техничке документације за 
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одбрану од поплава за подручје општине Лајковац - Обезбеђује услове за реализацију програма мера и 
активности за информисање и едукацију јавности; - Организује у сарадњи са другим субјектима и спроводи 

програм мера и активности за обезбеђење прихватних центара за прихват људи и имовине у ванредним 

условима; - Прати реализацију радова у складу са усвојеним плановима рада; - Прима и прати информације 

у вези са наиласком олујних облака који му доставља Хидрометеоролошки завод; 

 

У другој фази – ванредна одбрана од поплава, Командант општинског штаба врши следеће послове: - 

Руководи радом Штаба за ванредне ситуације; - Координира активност са задуженим за одбрану од поплава; 
- Сарађује са руководством за одбрану од поплава; - Сарађује са руководством за одбрану од поплава из 

националног оперативног плана; - Сарађује са оперативним руководством за одбрану од поплава у области 

цивилне заштите и оперативним лицем националног центра за обавештавање и узбуњивање; - Издаје 
наредбу о предузимању мера на заштити здравља људи и добара која се односе на ангажовање радне снаге, 

механизације и других средстава; - Даје предлог надлежном органу за евакуацију становништва и имовине у 

ванредним околностима у координацији са Штабом за ванредне ситуације; - Даје предлог за проглашење 

ванредне ситуације; 

 

У трећој фази – ванредна ситуација, Командант општинског штаба обавља следеће послове  

-У случају када постојећи и планирани одбрамбени систем није довољан и прети изливање воде и налет 
бујице тада се приступа локалном привременом надвишењу одбрамбене линије слагањем врећа пуњених 

песком или земљом, преко круне насипа или горњег а одбрану од поплава у фазама припрема за одбрану од 

поплава врши следеће послове: - Врши непосредан увид стања на угроженом подручју у сарадњи са 
градским штабом и предлаже потребне мере; - Спроводи наредбе руководиоца штаба, информише га о 

стању на терену и прелаже предузимање радова и мера који изискују материјалне трошкове у току одбране 

као и за отклањање последица поплава; - Организује реализацију потребних мера за неопходне и хитне 

радове на угроженим подручјима, по добијању сагласности руководиоца штаба; - Води евиденције о 
предузетим радовима и мерама и утрошеним средствима у току одбране и отклањању последица поплава. 

Подноси извештај штабу по завршетку одбране од поплава а обавезно и у току одбране.  

 
Повереници врше следеће пословање у свим фазама одбране: - Врше непосредан увид у стање на 

поплављеном подручју и достављају информације штабу; - Предлаже спровођење радова и мера на свом 

терену у зони одбране на водотоку; - Организује и руководи хитним радовима и мерама у свом реону; - 

Извештава помоћника о предузетим мерама и води евиденцију о стању на терену, ангажованом људству, 
механизацији и друго; - Спроводе евакуацију становништва и стоке на подручјима својих месних заједница 

заједно са штабовима. 

 
12.0  СИСТЕМ ВЕЗА У СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 

У спорвођењу одбране од поплава на територији општине користе се све врсте веза: 
-телефонске везе, фиксне и мобилне телефоније су нај заступљеније, општина поседује у фиксној 

телефонији 5000 прикључака са 7 АТЦ у селима и Лајковац (4500 домаћинстава и 500 станова) и по процени 

толико мобилних телефона, што представља сигуран потенцијал у функционисању веза и комуникација у 

условима било које елементарне непогоде првом реду поплава. 
- радио везе , радарски центар „Близоњски Вис“, са Одељењем за ванредне ситуације у Ваљеву и ВСБ у 

Ваљеву, као и са 205 противградних стрелаца  (на територији опстине Лајковац – 12 стрелаца), повереника 

ЦЗ  развија систем радио веза, који функционише у најсложенијим временским условима веома поуздано, 
тако да се током поплава овај систем примењује-користи. 

- Такође општински штаб је у поступку набавке 7 радио станица са антеном одашиљачем који ће се 

користити у склопу Јединице цивилне заштите опште намене 
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- радиодифузне и ТВ Станице на територији општине Лајковац и Колубарског округа које су добиле 
фреквенцију и то: за ниво округа ТВ „ВУЈИЋ“ Ваљево и радио „Марш“, а за ниво општине лајковац немамо 

локалну радио станицу.По налогу ОШВС Лајковац и ОкШВС, саопштаваће кроз редовне информативне 

емисије временску прогнозу, а у случају изненадних олуја, градоносних облака и провале облака вршиће 

рано упозоравање, прекидањем комерцијалног програма и давањем саопштења у нардби штаба за ванредне 
прилике, општински, градски, окружни и републички. 

- курирске-патролне везе на територији општине примењиваће се у случајевима када дође до прекида 

радио и других веза, у насељена места, села упутиће се повереници ЦЗ, патроле полиције и припадника 
ПВСЈ-а, ако се врши рано упозоравање о наиласку плавог таласа или је дато наређење за евакуацију 

грађана, стоке и материјалних средстава. 

 
 

13 .ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 

Финансирање свих активности одбране од поплава (превентивне и оперативне мере;откклањање последица 
поплава, инвестиционо одржавање изграђених објеката и нове инвестиције), врши се из републичког и 

општинског буџета (90%) и предузећа , грађана 10%. 

 
Средствима из  републичког буџета финансирају  се следеће активности: 

-покривање трошкова  редовне и ванредне одбране од поплава на водотоковима  првог реда, на 

пољопривредном земљишту и инфраструктурним објектима и стамбеним објектима  
-помоћ општинама у санирању последица  варедне одбране од поплава и oпштинама које  су проглашавале 

ванредно стање одбране од поплава  и које су претрпеле катастрофалне штете од поплава. 

-инвестиционо одржавање изграђених објеката за одбрану  од поплава. 

-реконструкција постојећих,планирање и изградња нових заштитних објеката за одбрану  од спољних вода 
на водама првог реда. 

-израда просторног  плана Републике Србије  са мрежом водотокова, акумулација, брана и заштитних 

објеката. 
-научноистраживачки рад у области заштита од штетног дејства вода. 

-учешће у међународним  пројектима, мисијама и међународној помоћи,када су угрожене државе од 

водотокова са наше територије и др. 

 
Средствима из општинског буџета финансирају се следеће активности: 

- спровођење свих превентивних и оперативних  мера одбране од поплава. 

-трошкови редовне и ванредне одбране од поплава у насељеним местима и пољопривредном земљишту од  
спољних и унутрашњих вода на водотоковима другог   реда. 

-трошкови,отклањања-санирања последица , поплава и то:трошкови рада механизације;хитна поправка 

путне инфраструктуре;санирање поплављених стамбених и економских објеката;дезинфекција 
поплављених бунара;дезинсекција и дератизација поплављеног подручја; преглед, контрола и снабдевање 

водом за пиће насеља-села, чији су бунари загађени и санирање локалних клизишта изазваних поплавама. 

-трошкови одржавања водотокова другог реда и наставак даље регулације. 

-трошкови одржавања изграђених миниакумулација и изградња планираних. 
-израда пројектне документације, за уређење водотокова на територији општине.  

-спровођење против ерозивних мера у 7  насеља-села ,брдског  јужног , западног и северозападног дела 

оппштине, подизањем засада воћа и шума.. 
-Трошкови редовне и ванредне одбране од поплава у насељеним местима и предузећима изазваних 

изливањем река другог реда.  

Средствима предузећа се  финансирају : 
-спровођење превентивних и оперативних мера предузећа у зони водотокова другог реда 



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

 

-Поправка инфаструктурних објеката оштећених поплавама и то:изворишта воде;рени  бунари;водоводи 
шахте и канализације, сноси и врши ЈП“Градска чистоћа; 

- Објекте АТЦ и мрежу фиксне телефоније-ТЕЛЕКОМ, ИЈ-Лајковац;објекте зиданих ТС,мрежу ниског 

средњег и дела високог напона- електродистрибуција Лазаревац. 

 
Средствима грађана се финансирају: 

-Поправка сеоских локалних водовода, заједничких бунара и изворишта, сносе  грађани МЗ који и користе 

ова јавна добра. 
 

 

II  Оперативни План одбране од поплава за воде другог реда на територији општине Лајковац ступа на снагу 
даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Лајковац“ 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
БРОЈ: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 

 

 
         СЕКРЕТАР                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

       Горан Илић,с.р.                      Ненад Џајевић,.с.р 
************************************************************** 

На основу члана 35. Закона о предшколском васпитању и образовању (''Службени гласник РС'', број: 

18/10, 101/17, 113/17 – др.закон, 95/18-др.закон и 10/19) и члана 40. Статута општине Лајковац (''Службени 

гласник општине Лајковац'', број: 2/19), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 
30.09.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ЛЕПТИРИЋ'' ЛАЈКОВАЦ 

 

 
I Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Предшколске установе ''Лептирић'' Лајковац, број: 

631 од  25.08.2020. године, којом се утврђује радно време установе у времену од 05,45 до 18,00 часова. 

 
II Решење доставити Предшколској установи ''Лептирић'' Лајковац. 

 

III Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Лајковац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

БРОЈ: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 
 

         СЕКРЕТАР                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
       Горан Илић,с.р.                      Ненад Џајевић,.с.р 

************************************************************** 
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На основу члана 30. став 5. Закона о предшколском васпитању и образовању (''Службени гласник 
РС'', број: 18/10, 101/17, 113/17 – др.закон, 95/18-др.закон и 10/19) и члана 40. Статута општине Лајковац 

(''Службени гласник општине Лајковац'', број: 2/19), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној 

дана 30.09.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 

Члан 1. 
 

 У васпитним групама Предшколске установе ''Лептирић'' Лајковац, утврђује се највише 20% већи 

број деце од броја који се уписује у васпитну групу, у складу са критеријумима, које прописује министар. 
 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику оптшине 
Лајковац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
БРОЈ: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 

 

         СЕКРЕТАР                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

       Горан Илић,с.р.                      Ненад Џајевић,.с.р 

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

 
 На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016, 47/2018), члана 40. тачка 6. и члана 79. став 1. Статута општине Лајковац 

(„Службени гласник Општине Лајковац“, број: 2/19) и одредаба Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС“ број: 21/2016, 113/17, 95/18, 86/19-други 

закон), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 30.09.2020. године, донела је 

  

О  Д  Л  У  К  У 

О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком, у оквиру права и дужности Општине, као јединице локалне самоуправе, утврђују се 

надлежности, организација и начин рада Општинске управе oпштине Лајковац, (у даљем тексту:  

Општинска управа), као и друга питања од значаја за рад и функционисање Општинске управе. 
 

Члан 2. 

 
 Општинска управа обавља послове из свог делокруга у складу са Уставом, Законом и Статутом 

Општине Лајковац (у даљем тексту: Статут). 
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Члан 3. 

 

 Запослени и постављена лица у општинској управи, обавезни су да послове на остваривању и 

обезбеђивању Уставом и Законом утврђених права, интереса грађана, правних лица и других субјеката, 
обављају одговорно, савесно и ефикасно, у складу са Уставом, Законом, Статутом, овом Одлуком и 

правилима струке. 

 

Члан 4. 

 

 Поред послова из изворне надлежности Општине, као јединице локалне самоуправе, Општинској 
управи сe законом може поверити обављање појединих послова из оквира права и дужности Републике. 

 

Члан 5. 

 
 Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна 

је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права и правних интереса, даје потребне 

податке и обавештења, пружа правну помоћ, сарађује са грађанима и поштује њихову личност и 
достојанство. 

              

Члан 6. 

 

 Рад Општинске управе доступан је јавности и подложан контроли и критици грађана, у складу са 

Законом и Статутом. 

Члан 7. 

 

              Општинска управа: 

 1. Припрема нацрте прописа и других аката, 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 

 

                                 II ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА   
 

Члан 8. 
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              Општинска управа се образује као јединствен орган. 

 

Члан 9. 

 

 Послова из члана 7. одлуке обавља орган Општинска управа (у даљем тексту: Општинска управа), у 
оквиру кога се образују организационе јединице: одељења и службе. 

 За вршење управних, стручних и других послова за потребе Скупштине општине, Општинског већа, 

председника општине и других тела Скупштине, могу се образовати Комисије, Савети, Радни тимови и др.  
Ради обједињавања истих или сличних послова који су међусобно повезани, и успешнијег 

извршавања послова из утврђеног делокруга одељења, пуне запослености и одговорности радника, могу се 

у оквиру основних организационих јединица образовати одсеци. 
 

Члан 10. 

 

 Послове Општинске управе у оквиру права и дужности Општине врше: 
             1. Одељење за општу управу и друштвене делатности, 

             2. Одељење за привреду и имовинско-правне послове, 

             3. Одељење за комуналне-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове 
             4. Одељење за буџет и финансије 

 

Члан 11. 

 

            За обављање одређених стручних и организационих послова за председника Општине, Скупштину 

општине, Општинско веће и радних тела органа општине, образују се стручне службе и то: 

             1. Служба за скупштинске послове, 
             2. Служба за инспекцијске послове 

 3. Служба правне помоћи   

 
У оквиру унутрашњих организационих јединица, могу се  формирати одсеци. 

  

Члан 12. 

 
 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ – Врши послове Управе који се односе 

на:  припрему и израду нормативних аката и аналитичких материјала из делокруга одељења, послове: 

борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци, културе, подршке породици са децом, социјалне 
заштите, невладиних организација, месних заједница, образовања, енергетски угроженог купца, бирачких 

спискова, спорта, информисања, вођења матичних књига и књига држављана и издавања извода и уверења 

из истих, архиве, управљање људским ресурсима, лична стања грађана, пп заштиту и одбрану, ванредне 
ситуације, послове телефонисте, биротехничара, возача, кафе кувара, одржавања чистоће у канцеларијама и 

другим просторијама у оквиру зграде општине, набавке потрошног материјала, ситног инвентара и опреме 

и друге послове економа, послове техничког секретара, одржавања система грејања и хлађења и врши и 

друге послове у складу са прописима. 
 

Члан 13. 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ – Обавља послове који се односе на 

области: привреда, занатство, угоститељство, трговина, туризам, приватно предузетништво, пољопривреда, 

шумарство, водопривреда и заштита животне средине (израда нацрта Програма развоја, вођење управног 
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поступка по захтеву странке и службеној дужности, издавање уверења, услова, дозвола, поступање у 
вануправним предметима), праћење рада јавних предузећа. 

Ово Одељење врши и послове који се односе на праћење и проучавање стања у имовинско-правној области 

и давање предлога за предузимање мера, давање стручног мишљења на нацрте и предлоге прописа из 

предметне области (вођење управног поступка у предметима који се односе на експропријацију, 
национализацију, комасацију, уређивање односа на градском грађевинском земљишту, враћање одузетог 

земљишта, покретање поступка за укњижбу имовине Општине и старање о евидентирању непокретности на 

којима је Општина носилац права располагања и коришћења, поступање у вануправним предметима, 
вођење евиденције о пословном простору у својини Општине, израда нацрта уговора, стручна помоћ 

комисијама и другим радним телима Скупштине општине).Одељење врши и друге послове у складу са 

прописима. 
 

Члан 14. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ-СТАМБЕНЕ, ГРАЂЕВИНСКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ ПОСЛОВЕ - Обавља 
послове које се односе на: планирање инвестиција за извођење радова и вршење услуга који су у 

надлежности локалне самоуправе у складу са законом и другим актима донетим од стране надлежних 

органа општине Лајковац, израду пројектних задатака и техничке документације на основу које се издају 
акта везано за изградњу, доградњу, реконструкцију и употребу објеката јавне намене, вођење поступака и 

доношење аката у области становања у складу са законом и актима донетих од стране надлежних органа 

општине Лајковац, планирање грађевинских радова везано за одржавање саобраћајница и других јавних 
површина, прати стање улица, путева и других саобраћајница и благовремено извештава надлежни орган 

који се стара о одржавању истих, врши надзор над извршењем комуналних услуга и на пословима јавне 

расвете, обавља послове из области саобраћаја који су у надлежности локалне самоуправе, у складу са 

законом и актима донетим од стране надлежних органа општине Лајковац, врши послове везане за уређење 
простора, односно везане за израду и доношење докумената просторног и урбанистичког планирања, 

уређење и коришћење грађевинског земљишта и изградњу објеката на територији општине Лајковац у 

складу са законом, води управни поступак у циљу доношења аката за изградњу, доградњу, реконструкцију и 
употребу објеката, води поступак и доноси решења о озакоњењу објеката изграђених без грађевинских 

дозвола, односно одобрења за изградњу објеката, врши издавање уверења о правном статусу објеката и о 

чињеницама о којима се води евиденција по службеној евиденцији из надлежности одељења, води поступак 

и доноси решења о коришћењу јавних површина , послови систем администратора и обавља и друге 
послове у складу са порописима који регулишу послове из надлежности овог одељења.  

 

Члан 15. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - Врши послове који се односе на: припрему, спровођење, 

извештавање о извршењу буџета Општине; увид у коришћење буџетских средстава; послове трезора који 
обухватају послове финансијског планирања, управљања готовином, контроле расхода, управљања дугом, 

буџетско рачуноводство, извештавање и управљање финансијским информационим системом; послове 

везане за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода општине, у складу са Законом и послове јавних 

набавки. Ово Одељење врши финансијско рачуноводствене послове за председника Општине, Скупштину 
општине, Општинско веће, њихова тела и Општинску управу који се односи на формирање документације о 

исплати и обустави законских и других обавеза, фактурисање услуга, благајничко пословање, вођење 

пословних књига и других евиденција, усаглашавање потраживања и обавеза и израду периодичних 
обрачуна и завршних рачуна, припрему и израду финансијског плана, расподелу средстава индиректним 

корисницима буџетских средстава у оквиру одобрених апропријација и припрему и комплетирање 

документације за извршење финансијског плана. 
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Члан 16. 

 

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ - Врши стручне и организационе послове за председника 

Општине, за Скупштину општине, Општинско веће и њихова радна тела; обрађује представке и предлоге 

грађана, прикупља и проверава формално правну исправност предлога аката који се припремају за седнице 
Скупштине, Општинског већа и њихових радних тела, припрема седнице Скупштине и Општинског већа, 

стара се о роковима извршавања обавеза које одреди Скупштина општине, прикупља и испитује потпуност 

одговора на одборничка питања, доставља акта органа општине ради објављивања истих, стручно обрађује 
акта усвојена на седницама, сарађује са одборницима између седница и обезбеђује им одговарајуће 

материјале у вези припремања за разматрање питања на дневном реду седнице Скупштине, пружа стручну и 

техничку помоћ председнику Општине и председнику Скупштине у вођењу и припремању седница 
Општинског већа и Скупштине. Служба обавља и друге послове које одреди председник Општине, 

Скупштине општине и начелник Општинске управе. 

 

Члан 17. 

 

СЛУЖБА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ – Врши послове који се односе на: инспекцијски надзор у 

грађевинској, комуналној области и области екологије у складу са законом и прописима Општине, припрема 
и предлаже акта из своје надлежности, води поступак и доноси решења, закључке и сл. у управним 

поступцима у оквиру своје надлежности. Служба обавља и друге послове у складу са прописима. 

 

Члан 18. 

 

СЛУЖБА ПРАВНЕ ПОМОЋИ  - Пружа правну помоћ грађанима у остваривању и заштити њихових 

Уставом утврђених права и слобода и других Законом утврђених права и интереса. Пружање правне помоћи 
обухвата: 

- давање правних савета, 

- састављање поднесака којима се иницира покретање одговарајућих поднесака (тужбе, захтеви, 
предлози, представке, молбе и други поднесци), 

- састављање правних лекова (тужбе, жалбе), 

- састављање исправа ( уговора, изјаве и друге исправе ), 

- давање обавештења о поступку, условима и роковима за остваривање права и извршавања обавеза 
код надлежних органа, 

- заступање одређеног круга лица пред судовима и другим државним органима 

 

Члан 19. 

             

Помоћници председника Општине постављају се у кабинету председника Општине. 
Председник Општине може да има 2 помоћника који обављају послове из појединих области и то за: 

- правну област 

-            економски развој 

-            урбанизам 
- примарну здравствену заштиту, 

- заштиту животне средине. 

-            пољопривреду, 
- 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. 



 
30.09.2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                        Број  15 

 

 

 Председник Општине поставља и разрешава помоћнике, који обављају послове најдуже док траје 
дужност председника Општине. 

 

Члан 20. 

 
 Послови помоћника председника Општине систематизују се у кабинету председника општине. 

 Помоћника председника Општине поставља и разрешава председник Општине, коме помоћник 

непосредно одговара за свој рад. 
 

Члан 21. 

 
 Стручне, оперативне, организационе и административно техничке послове за потребе председника 

Општине, може обављати Кабинет председника Општине. 

 Број извршилаца, као и опис послова дефинисаће се Правилником о систематизацији. 

  

Члан 22. 

 

Интерну ревизију корисника јавних средстава обавља интерни ревизор кога распоређује председник 
Општине. 

Интерни ревизор је организационо и функционално независан и директно извештава председника 

Општине. 
Интерни ревизор обавља интерну ревизију свих организационих делова корисника јавних средстава, 

свих програма, активности и процеса у надлежности корисника јавних средстава, укључујући и кориснике 

средстава Европске уније. 

Интерни ревизори су дужни да се у свом раду придржавају повеље интерне ревизије, Етичког 
кодекса, приручника којим се прописује методологија рада и упутстава и инструкција које, у складу са 

законом којим се уређује буџетски систем, доноси министар финансија. 

 

Члан 23. 

 

Интерни ревизор има право на неограничен приступ руководиоцима, запосленима и средствима 

корисника јавних средстава који су у вези са спровођењем ревизије, право приступа свим информацијама, 
укључујући и поверљиве, поштујући њихов одобрени ниво поверљивости, као и приступ свим 

расположивим документима и евиденцијама у кориснику јавних средстава потребним за спровођење 

ревизије. 
Интерни ревизор има право да захтева од одговорних лица све неопходне податке, прегледе, 

мишљења, документе или неку другу информацију у вези ревизије. 

 

Члан 24. 

 

Интерни ревизор је дужан да чува да чува тајност података и информација које су им стављене на 

располагање у поступку ревизије, осим ако није законом друкчије прописано. 
Интерни ревизор је дужан да у свом раду примењује принципе објективности, стручности, 

поверљивости и интегритета. 

 

Члан 25. 

 

Интерни ревизор, поред услова прописаних законом и Правилником о систематизацији радних 
места, мора да има најмање три године искуства на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске 
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контроле или рачуноводствено-финансијским пословима и положен испит за овлашћеног интерног ревизора 
у јавном сектору. 

Послови и начин интерне ревизије обављају се у складу са прописима који регулишу ову област. 

 

III УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Члан 26. 

 
Радна места и њихово разврставање по звањима утврђују се Правилником о организацији и 

систематизацији радних места (у даљем тексту: Правилник) 

Правилником се утврђују описи радних места, звања у којима су радна места разврстана, потребан 
број извршилаца за свако радно место, врста и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на 

сваком радном месту. 

 Правилник обухвата радна места и њихово разврставање у органима и стручним службама. 

Правилник усваја Општинско веће. 
Начелник општинске управе припрема обједињен предлог Правилника, који доставља Већу, по 

претходно прибављеном мишљењу Синдиката запослених у Општинској управи. 

 

Члан 27. 

 

            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 прописима. 

 

Члан 28. 

 

Радом Општинске управе руководи начелник Општинске управе. 

Општинско Веће поставља и разрешава начелника општинске управе.  
За свој рад и рад Општинске управе, начелник Општинске управе одговара Општинском већу, у 

складу са Статутом и овом Одлуком. 

 

Члан 29. 

 

  Начелник општинске управе може 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 и 

начелник. 

 

Члан 30. 

 

За начелника управе, која је образована као јединствени орган, 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, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
најмање пет година радног искуства у струци. 

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 
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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. 

По истеку рока из ст. 2 и 4  овог члана постављени службеник се распоређује на радно место на коме 

је био распоређен до постављења. 
 

Члан 31. 

 
Радом Одељења, Служби и Одсека у Општинској управи руководе руководиоци одељења, шефови 

служби и одсека. 

Руководиоце одељења и шефове служби и одсека распоређује начелник Општинске управе.  

 

Члан 32. 

 

Руководиоци одељења и шефови служби организују рад и обезбеђују ефикасно и законито обављање 
послова из делокруга одељења и служби којима руководе, старају се о правилном распореду послова, пуној 

запослености радника и испуњавању радних обавеза и врше друге послове по налогу председника Општине 

и начелника. 
 

 

IV  ОДНОСИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА ДРУГИМ ОРГАНИМА, ГРАЂАНИМА, 

ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА 

 

 

1. Однос према председнику Општине, Скупштини општине и Општинском већу 

 

Члан 33. 

 

Однос Општинске управе према председнику Општине заснива се на правима и дужностима 
утврђеним законима и Статутом Општине Лајковац. 

Председник Општине у спровођењу одлука и других аката Скупштине може Општинској управи 

издавати упутства и смернице за спровођење истих. 
 

Члан 34. 

 
  Однос Општинске управе према Скупштини општине заснива се на правима и дужностима 

утврђених законом и Статутом општине. 

                    

Члан 35. 

 

Општинско веће врши надзор над радом Општинске управе, поништава и укида акте Општинске 

управе који нису у сагласности са законом, Статутом, овом Одлуком и другим актом или одлуком коју 
доноси Скупштина општине, решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, 

предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине. 

 

2. Однос према грађанима, предузећима и установама 
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Члан 36. 

 

Општинска управа је дужна да грађанима омогући несметано остваривање њихових права и обавеза, 

да им даје потребне податке, обавештења и упутства, пружа одговарајућу правну помоћ и да при том 
сарађује са грађанима, поштује достојанство личности и чува углед Управе. 

 

Члан 37. 

 

Општинска управа је дужна да разматра представке, притужбе, петиције и предлоге грађана, да 

поступа по њима и о томе обавештава грађане. 
 

Члан 38. 

 

Одредбе ове Одлуке о односима Општинске управе према грађанима примењује се на односе према 
предузећима, установама и другим организацијама када одлучују о њиховим правима и интересима 

заснованим на закону. 

 

3. Међусобни односи одељења и служби 

 

Члан 39. 

 

Међусобни односи одељења и служби заснивају се на правима, дужностима утврђеним законом и 

овом Одлуком. Одељења и службе дужни су да међусобно сарађују када то захтева природа послова, као и 

да размењују потребне податке и обавештења у циљу ефикаснијег и квалитетнијег рада. 
 

V ЈАВНОСТ РАДА 

             

Члан 40. 

 

Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација средствима јавног информисања, 

издавањем службених информација у складу са законом, објављивањем Информатора о раду и сл.. 
Начелник Општинске управе или лице које он овласти даје информације о раду Општинске управе 

средствима јавног информисања. 

           

 

VI ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА 

 

Члан  41. 

               

Кадровски план састоји се од приказа броја запослених према радним местима и звањима, броја 

запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у години за коју се доноси Кадровски 
план, број приправника чији се пријем планира и број запослених чији се пријем у радни однос на одређено 

време планира у кабинету изабраног лица у органу аутономне покрајине као и у кабинету председника 

општине или због повећања обима посла. 
На основу Кадровског плана, доноси се Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места, односно измене и допуне тог правилника. 
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Члан 42. 

 

Нацрт кадровског плана припрема се у складу са буџетским календаром, истовремено са нацртом 

буџета јединице локалне самоуправе, тако да буде усаглашен са средствима обезбеђеним буџетом. 

Кадровски план у јединици локалне самоуправе усваја скупштина општине,  истовремено са 
одлуком о буџету јединице локалне самоуправе. 

Измена Кадровског плана може се вршити у случају измене одлуке о буџету. 

 
ПОСТУПАК ПОПУНЕ РАДНИХ МЕСТА 

                                  

Члан 43. 
 

Радно место може да се попуни кад се испуне два услова: да је радно место предвиђено 

Правилником и да је његово попуњавање предвиђено Кадровским планом за текућу годину. 

 Кад се оба услова испуне, руководилац органа или службе одлучује да ли је потребно да се радно 
место попуни. 

Члан 44. 

             
У радни однос може се примити лице под следећим условима: 

1) да је пунолетан држављанин Републике Србије; 

2) да има прописано образовање; 
3) да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних 

места; 

4) да није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; 

5) да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине 
или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа. 

 

Члан 45. 

 

Извршилачко радно место попуњава се трајним премештајем, спровођењем интерног конкурса, 

преузимањем службеника или заснивањем радног односа након спроведеног јавног конкурса. 

Положај се попуњава постављењем. 
 

Члан 46. 

  
При попуњавању извршилачког радног места предност има премештај службеника, са 

напредовањем или без њега. 

Ако послодавац одлучи да радно место не попуни премештајем, спроводи се интерни конкурс. 
Ако интерни конкурс није успео, радно место може да се попуни преузимањем службеника од 

другог послодавца из члана 4. овог закона, односно из државног органа. 

Ако се радно место не попуни ни преузимањем службеника, обавезно се спроводи јавни конкурс. 

Ако ни јавни конкурс није успео, радно место се не попуњава, али послодавац може одлучити да се 
спроведе нови јавни конкурс. 

 

 ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ РАДНИХ МЕСТА 
 

Члан 47. 

 
Ради попуњавања извршилачког радног места спроводи се интерни конкурс. 
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Интерни конкурс оглашава послодавац на огласној табли, а спроводи се у складу са законом и 
другим позитивно правним прописима. 

                  

ПРЕУЗИМАЊЕ 

 

Члан 48. 

           

Послодавац може преузети од другог послодавца, односно из државног органа, органа аутономне 
покрајине и јединице локалне самоуправе, без конкурса, службеника који је у радном односу на неодређено 

време. 

Преузимање службеника врши се на основу споразума о преузимању уз сагласност службеника који 
се преузима. 

 

Члан 49. 

 
Службеник може бити преузет на радно место које је разврстано у исто, непосредно ниже или 

непосредно више звање. 

Службеник може бити преузет на радно место разврстано у непосредно више звање уколико 
испуњава услове за напредовање. 

 

Члан 50. 

 

Ако радно место није попуњено ни преузимањем службеника, спроводи се јавни конкурс.  

 

 

 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ РАДНИХ МЕСТА 

 

 

Члан 51. 

 

Јавни конкурс се спроводи ради попуњавања радних места службеника и намештеника, као и за 

пријем приправника.  
Пре оглашавања јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места и приправника, 

начелник управе својим решењем образује конкурсну комисију од три члана. 

 

Члан 52. 

 

Јавни конкурс за попуњавање положаја оглашава општинско Веће. 
Пре оглашавања јавног конкурса за попуњавање положаја, општинско Веће образује конкурсну 

комисију. 

 

Члан 53. 

 

Изборни поступак и заснивање радног односа по спроведеном Јавном конкурсу спроводи се у 

складу са законским прописима. 
 

 

ПРИПРАВНИЦИ 
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Члан 54. 
 

Приправник је лице које послодавац прима у радни однос на одређено време ради оспособљавања за 

самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла. 

Послодавац може засновати радни однос са приправником уколико постоји слободно радно место у 
складу са Кадровским планом и уколико лице са којим заснива такав радни однос има образовање које је 

прописано као услов за рад на том радном месту. 

 

Члан 55. 

 

Својство приправника може стећи лице које није било у радном односу, као и лице које је провело на 
раду време краће од времена утврђеног за приправнички стаж с тим степеном образовања. 

Време проведено у радном односу, односно на раду ван радног односа, код другог послодавца не 

урачунава се у приправнички стаж уколико послови које је то лице обављало не одговарају степену и врсти 

стручне спреме за који се приправнички стаж спроводи. 
Приправник заснива радни однос на одређено време, после спроведеног јавног конкурса. 

 

Члан 56. 

 

Приправнички стаж за приправнике са високим образовањем стеченим 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, 

траје једну годину. 

Приправнички стаж за приправника са високим образовањем стеченим на основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 

трајању до три године, траје девет месеци. 

Приправнички стаж за приправнике са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању, 
траје шест месеци. 

Приправнику који из оправданих разлога одсуствује с рада дуже од једног месеца продужава се 

приправнички стаж онолико колико је трајало одсуство. 

За време трајања приправничког стажа приправник остварује права, обавезе и одговорности из 
радног односа у складу са законом. 

 

Члан 57. 

 

За време приправничког стажа приправник се налази на стручној обуци која се изводи по програму 

који утврђује послодавац. 
За време трајања стручне обуке приправник се путем практичног рада и учења упознаје са 

пословима радног места на које се, након полагања државног стручног испита, распоређује уколико су за то 

испуњени услови. 

 

Члан 58. 

 

Приправник је дужан да положи државни стручни испит до окончања приправничког стажа. 
Приправнику који не положи државни стручни испит, престаје радни однос. 

Када положи државни стручни испит, приправник може да настави рад на неодређено време уколико 

су испуњени други, прописима утврђени услови. 
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СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ 

 

Члан 59. 

 
Са незапосленим лицем послодавац може закључити уговор о стручном оспособљавању без 

накнаде, ради стручног оспособљавања, односно стицања радног искуства и услова за полагање државног 

стручног испита. 
Уговор из става 1. овог члана са лицем са високим образовањем закључује се најдуже на годину 

дана, а са лицем са средњим образовањем најдуже на шест месеци. 

 
СТРУЧНИ ИСПИТ 

 

Члан 60. 

 
Службеник, који је у радном односу на неодређено време дужан је да има положен државни стручни 

испит. 

Службеник који има положен стручни испит за запослене у државним органима не полаже државни 
стручни испит. 

Уз државни стручни испит, као услов за заснивање радног односа може се предвидети и полагање 

посебног стручног испита, односно другог одговарајућег испита у складу са законом. 
Посебан стручни испит из става 2. овог члана, осим правосудног испита, не замењује државни 

стручни испит. 

 

Члан 61. 

 

Државни стручни испит се полаже на начин, у поступку, пред органом, односно комисијом и у 

роковима који су прописани актом Владе којим се уређују програм и начин полагања државног стручног 
испита за све државне органе. 

             

Члан 62. 

                                   
Запослени у Општинској управи могу се у току рада, ако то потребе захтевају, распоредити на друго 

радно место које одговара његовој стручној спреми и радним способностима. 

              

VII ЗВАЊА, ЗАНИМАЊА И ПЛАТЕ 

 

 

Члан 63. 

 

Извршилачка радна места јесу сва радна места која нису положаји, укључујући и радна места 

руководилаца унутрашњих организационих јединица. 
Непосредни руководилац је службеник који руководи унутрашњом организационом јединицом у 

којој је систематизовано радно место. 

Актом којим се систематизују радна места утврђују се и самостална извршилачка радна места која 
су изван унутрашњих организационих јединица и надлежност руководиоца за надзор над радом на овим 

извршилачким радним местима. 

Члан 64. 
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Радна места и њихово разврставање по звањима уређују се Правилником. 
Правилником се утврђују описи радних места, звања у којима су радна места разврстана, потребан 

број извршилаца за свако радно место, врста и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на 

сваком радном месту. 

Начелник управе припрема обједињен предлог Правилника и доставља Већу на усвајање. 
Правилник обухвата радна места и њихово разврставање у органима и стручним службама. 

 

Члан 65. 

 

Извршилачка радна места разврставају се по звањима, у зависности од сложености и одговорности 

послова, потребних знања и способности и услова за рад. 
Радно место руководиоца унутрашње организационе јединице не може бити разврстано у звање 

ниже од звања осталих радних места у њој. 

Звања су: самостални саветник, саветник, млађи саветник, сарадник, млађи сарадник, виши 

референт, референт и млађи референт. 
 

Члан 66. 

 
Самостални саветник 

 

У звању самосталног саветника обављају се сложени стручни послови који захтевају посебно 
специјалистичко знање и искуство, аналитичке способности, самосталан рад без надзора непосредног 

руководиоца и доношење одлука у сложеним случајевима само уз општа усмерења и упутства непосредног 

руководиоца. 

За рад на пословима у звању самосталног саветника службеник мора да има стечено високо 
образовање 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, положен државни стручни испит и најмање пет година радног 

искуства у струци. 

 

Члан 67. 

 

Саветник 

 
У звању саветника обављају се сложени послови који су најчешће прецизно одређени и 

подразумевају примену утврђених метода рада, поступака или стручних техника са јасним оквиром 

самосталног деловања, уз повремени надзор непосредног руководиоца. Послови захтевају способност да се 
проблеми решавају без појединачних упутстава непосредног руководиоца и уз обраћање непосредном 

руководиоцу само кад је проблем сложен и захтева додатно знање и искуство. 

За рад на пословима у звању саветника службеник мора да има стечено високо образовање 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, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци. 
 

Члан 68. 

 
Млађи саветник 
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У звању млађег саветника обављају се сложени послови који подразумевају примену утврђених 

метода рада, поступака или стручних техника унутар прецизно одређеног оквира деловања, уз редован 

надзор непосредног руководиоца и доношење одлука на основу постојеће праксе или општих и 

појединачних упутстава непосредног руководиоца. Послови захтевају способност решавања мањих 
техничких или процедуралних проблема. 

За рад на пословима у звању млађег саветника службеник мора да има стечено високо образовање 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, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж. 
 

Члан 69. 

 

Сарадник 

 

У звању сарадника обављају се мање сложени стручни послови у примени поступака, метода и 

техника рада уз надзор, усмерења и упутства службеника у вишим звањима. Ови послови се састоје од 
ограниченог круга међусобно повезаних задатака у једној области. 

За рад на пословима у звању сарадника службеник мора да има стечено високо образовање на 

основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит и најмање три године 

радног искуства у струци. 

 

Члан 70. 

 

Млађи сарадник 

 
У звању млађег сарадника обављају се једноставнији стручни послови као и административно-

технички послови уз надзор, упутства и детаљна усмерења службеника у вишим звањима. Ови послови се 

састоје од ограниченог круга међусобно повезаних задатака у једној области. 

За рад на пословима у звању млађег сарадника службеник мора да има стечено високо образовање 
на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 

односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит и завршен приправнички 

стаж. 
 

Члан 71. 

 
Виши референт 

 

У звању вишег референта обављају се административни, технички и други претежно рутински 

послови који обухватају широк круг задатака и могу захтевати познавање и примену једноставнијих метода 
рада и поступака, а раде се самостално и уз повремени надзор непосредног руководиоца. 

За рад на пословима у звању вишег референта службеник мора да има стечено средње образовање у 

четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Члан 72. 

 
Референт 
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У звању референта обављају се административни, технички и други рутински послови који 

подразумевају мањи круг сличних задатака који се извршавају применом једноставне методе рада и 

поступака, а обављају се уз повремени надзор непосредног руководиоца и упутства службеника са вишим 

звањима. 
За рад на пословима у звању референта службеник мора да има стечено средње образовање у 

четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у 

струци. 
 

Члан 73. 

 
Млађи референт 

 

У звању млађег референта обављају се административни, технички и други најједноставнији 

рутински послови, који се понављају и који захтевају познавање и примену једноставнијих метода рада и 
поступака, а обављају се уз повремени надзор непосредног руководиоца и упутства службеника са вишим 

звањима. 

За рад на пословима у звању млађег референта службеник мора да има стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж. 

 

Члан 74. 

 

Плате, накнаде и друга примања 

 

Службеник има право на плату, накнаде и друга примања према закону којим се уређују плате у 
аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе. 

                         

 

VIII ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Члан 75. 

 
Службеник је дисциплински одговоран за повреде дужности из радног односа. 

Кривична одговорност, односно одговорност за прекршај не искључује дисциплинску одговорност 

службеника ако та радња представља и повреду дужности из радног односа. 
 

I. ВРСТЕ ПОВРЕДА ДУЖНОСТИ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА 

 

Члан 76. 

 

Повреде дужности из радног односа могу бити лакше и теже. 

 

Члан 77. 

 

Лакше повреде дужности из радног односа јесу: 
1) кашњење на посао три или више пута, у периоду од два узастопна месеца или шест дана у 

периоду од дванаест узастопних месеци, односно неоправдано одсуствовање у току радног времена или 

ранији одлазак са посла у истим временским оквирима; 
2) несавесно чување службених списа или података супротно прописима који регулишу ову област; 
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3) неоправдан изостанак с рада један радни дан; 
4) неоправдано необавештавање непосредно претпостављеног о разлозима спречености за долазак 

на рад у року од 24 сата од настанка разлога; 

5) повреда кодекса понашања службеника која није обухваћена неком од повреда дужности из 

радног односа предвиђених овим или посебним законом. 
 

Члан 78. 

 
Теже повреде дужности из радног односа јесу: 

            1)неизвршавање или несавесно, неблаговремено или непотпуно извршавање послова или налога 

претпостављеног; 
2) незаконит рад, односно незаконита израда службене документације, нетачна или на други начин 

неправилна обрада исте или пропуштање радњи за које је службеник овлашћен, чиме је дошло до 

одговорности послодавца или настанка штете; 

3) злоупотреба права из радног односа - неистинито приказивање личних својстава или околности 
које представљају основ за коришћење права из радног односа; 

4) повреда начела непристрасности или политичке неутралности или изражавање и заступање 

политичких уверења на раду; 
5) одавање података који према посебним прописима представљају тајне податке; 

6) злоупотреба обавештавања о сумњи у постојање корупције; 

7) примање поклона у вези са вршењем послова супротно одредбама овог закона, примање услуге 
или користи за себе или друго лице или коришћење рада ради утицања на остваривање сопствених права 

или права лица повезаних са службеником или намештеником; 

8) додатни рад који није у складу са условима одређеним овим законом; 

9) преузимање дужности директора, заменика или помоћника директора у правном лицу или 
повреда ограничења чланства у органима правног лица одређеног овим законом; 

10) оснивање привредног друштва, јавне службе и бављење предузетништвом; 

11) непреношење управљачких права у привредном субјекту на друго лице, недостављање података 
руководиоцу о лицу на које су пренета управљачка права или недостављање руководиоцу доказа о преносу 

управљачких права; 

12) непријављивање интереса који службеник или с њиме повезано лице може имати у вези са 

одлуком органа у чијем доношењу учествује; 
13) незаконито располагање средствима, као и несавестан однос према средствима којима 

службеник, односно намештеник рукује; 

14) повреда права других службеника и намештеника; 
15) недолично, насилничко или увредљиво понашање према странкама или сарадницима; 

16) долазак на рад у алкохолисаном стању или под утицајем других опојних средстава, односно 

уживање алкохола или других опојних средстава у току радног времена; 
17) ометање странака у остваривању права и интереса; 

18) неоправдани изостанак с рада најмање два узастопна радна дана; 

19) одбијање прописаног лекарског прегледа; 

20) два пута поновљена лакша повреда дужности утврђена коначним решењем којим је изречена 
дисциплинска мера, у периоду од две године. 

21) ако је службеник приликом заснивања радног односа дао нетачне податке о испуњењу услова за 

пријем у радни однос  
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II. ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК 

 

Члан 79. 

 
Дисциплински поступак покреће послодавац, на сопствену иницијативу или на предлог лица које је 

непосредни руководилац службенику. 

Дисциплински поступак покреће се писменим закључком, који се доставља службенику и на који 
жалба није допуштена. 

Сваки службеник који сазна за учињену повреду дужности из радног односа може послодавцу да 

поднесе иницијативу за покретање дисциплинског поступка. 
 

Члан 80. 

 

Против службеника на положају дисциплински поступак покреће и води орган надлежан за његово 
постављење. 

Против решења којим је службенику на положају изречена дисциплинска мера жалба није 

допуштена, али може да се покрене управни спор. 
 

Члан 81. 

 
Послодавац води дисциплински поступак, одлучује о дисциплинској одговорности и изриче 

дисциплинске мере. 

Послодавац може да образује дисциплинску комисију од три члана да у његово име води 

дисциплински поступак и одлучује о дисциплинској одговорности. 
Послодавац је дужан да образује дисциплинску комисију да у његово име води дисциплински 

поступак у случајевима теже повреде дужности из радног односа. 

Један члан дисциплинске комисије мора да има 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, а један члан комисије је овлашћени представник 
репрезентативног синдиката. 

 

Члан 82. 

 

Покретање дисциплинског поступка за лакше повреде дужности застарева протеком једне године од 

извршене повреде, а за теже повреде протеком две године од извршене повреде. 
Вођење дисциплинског поступка за лакше повреде дужности застарева протеком једне године од 

покретања дисциплинског поступка, а за теже повреде дужности протеком две године од покретања 

дисциплинског поступка. 

Застарелост не тече док дисциплински поступак није могуће покренути или водити због одсуства 
службеника, за време трајања управног спора, односно судског поступка у вези са спроведеним 

дисциплинским поступком и изреченом дисциплинском мером или из других оправданих разлога. 

 

Члан 83. 

 

У дисциплинском поступку одржава се усмена расправа на којој службеник има право да изложи 
своју одбрану. 
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Службеник може да се на расправи брани сам или преко заступника, а може да за расправу достави 
и писмену одбрану. 

Расправа може да се одржи и без присуства службеника ако за то постоје оправдани разлози, а 

службеник је на расправу уредно позван. 

На остала питања вођења дисциплинског поступка примењују се одредбе закона којим се уређује 
општи управни поступак. 

Члан 84. 

 
 На основу одлуке дисциплинске комисије о дисциплинској одговорности службеника, послодавац 

службенику изриче дисциплинску меру. 

При избору и одмеравању дисциплинске мере води се рачуна о степену одговорности службеника, 
тежини последица повреде дужности и субјективним и објективним околностима под којима је повреда 

дужности извршена. 

О томе да ли је службенику раније већ била изречена дисциплинска мера води се рачуна само ако 

она није још избрисана из кадровског листа. 
 

ВРСТЕ ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА 

 

Члан 85. 

 

За лакше повреде дужности из радног односа службенику може да се изрекне новчана казна до 20% 
основне плате, исплаћене за месец у коме је новчана казна изречена. 

За теже повреде дужности из радног односа службенику може да се изрекне: 

1) новчана казна од 20% до 30% основне плате за месец у коме је новчана казна изречена, у трајању 

до шест месеци; 
2) одређивање нижег коефицијента у распону до почетка непосредно нижег платног разреда, који не 

може бити нижи од почетног коефицијента звања чије послове службеник обавља, према закону којим се 

уређују плате у органима јединице локалне самоуправе; 
3) забрана напредовања до четири године; 

4) премештај на радно место у непосредно ниже звање уз одређивање коефицијента према закону 

којим се уређују плате у органима јединице локалне самоуправе 

5) престанак радног односа. 
Новчана казна се извршава административним путем. 

 

Члан 86. 

 

Службенику коме је изречена дисциплинска казна престанка радног односа престаје радни однос 

даном коначности решења којим је дисциплинска казна изречена. 
 

Члан 87. 

 

Службеник против кога је покренут кривични поступак због кривичног дела учињеног на раду или у 
вези с радом или дисциплински поступак због теже повреде дужности може бити удаљен с рада до 

окончања кривичног, односно дисциплинског поступка, ако би његово присуство на раду штетило интересу 

послодавца или ометало вођење дисциплинског поступка. 
Решење о удаљењу с рада доноси послодавац или дисциплинска комисија, у зависности од тога ко 

води дисциплински поступак. 

Решење о удаљењу с рада службеника на положају доноси орган надлежан за његово постављење. 
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Решење о удаљењу с рада опозива се, по службеној дужности или на предлог службеника, ако 
престану разлози због којих је донесено. 

 

Члан 88. 

 
На решење о удаљењу с рада службеник може да изјави жалбу у року од пет дана од дана пријема 

решења. 

Жалба не одлаже извршење решења. 
Жалбена комисија дужна је да о жалби одлучи у року од пет дана од дана пријема жалбе.  

 

Члан 89. 

 

На решење о удаљењу с рада службеник на положају нема право жалбе, али може да покрене 

управни спор. 

 

Члан 90.  

 

Решење којим је изречена дисциплинска казна доставља се службенику који обавља послове из 
области управљања људским ресурсима. 

Дисциплинска казна изречена коначним решењем уписује се кадровску евиденцију.  

Дисциплинска казна брише се из кадровске евиденције ако службенику не буде изречена нова 
дисциплинска казна у наредне две године од изречене дисциплинске казне за лакшу повреду, или у наредне 

четири године од изречене дисциплинске казне за тежу повреду. 

 

Члан 91. 

 

Одредбе ове Одлуке о дисциплинској одговорности службеника сходно се примењују и на 

намештенике. 
 

IX СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

 

 

Члан 92. 

 

Средства за финансирање послова Општинске управе обезбеђују се у буџету Општине. 
Општинска управа остварује приходе у складу са Законом, другим прописима, Статутом и одлукама 

општине и они се уносе у буџет општине. 

Поред послова из изворне надлежности, Општинској управи се законом може поверити обављање 
послова из оквира права и дужности Републике Србије. 

За обављање поверених послова средства обезбеђује Република Србија. 

  

 

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 93. 

 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о Општинској управи Општине 

Лајковац („Службени гласник Општине Лајковац“, бр. 9/17). 
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Члан 94. 

 

             Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Лајковац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 

 

            СЕКРЕТАР                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Горан Илић,с.р.                                                                                   Ненад Џајевић,с.р. 

********************************************************* 
На основу чл. 20. став. 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике 

Србије“, број: 129/07, 83/14,  101/16, 47/2019), члана 3. тачка 8), члана 4. и члана 9. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник Републике Србије", број: 88/11, 46/14 - Одлука УС РС, 104/16 и 95/18), 

чланова 13-14. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Службени 
гласник РС“, број: 13/2018, 66/2018, 51/2019), члана 40. Статута општине Лајковац (,,Службени гласник 

општине Лајковац“, број: 2/19), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 30.09.2020. 

године, донела је 
 

О Д Л У К У 

О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

Члан 1. 

 
 У Одлуци о обезбеђивању јавног осветљења на територији општине Лајковац („Службени гласник 

општине Лајковац“, бр.10/17. 9/19), у даљем тексту: Одлука, мења се члан 5. став 1. и гласи: 

 
„Комунална делатност јавног осветљења на територији општине Лајковац, поверава се ЈП „Градска 

чистоћа“ Лајковац (у даљем тексту: вршилац комуналне делатности), у складу са одредбама Закона о 

комуналним делатностима и Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних 

делатности“. 
Члан 2. 

 

У свему осталом Одлука о обезбеђивању јавне расвете на територији општине Лајковац („Службени 
гласник општине Лајковац“, бр.10/17, 9/19), остаје непромењена. 

 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лајковац“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 

 
       СЕКРЕТАР                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Горан Илић,с.р.                                                                                        Ненад Џајевић,с.р. 
******************************************************************* 
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На основу члана  100. став 1.тачка 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС", број: 
72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011 (чл. 88. и 89. нису у пречишћеном тексту), 121/2012 (чл. 

2. није у пречишћеном тексту), 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 

132/2014 (чл. 129-134. нису у пречишћеном тексту)  145/2014, 83/2018 (чл. 105-110. нису у пречишћеном 

тексту), 31/2019 (чл. 18-20. нису у пречишћеном тексту) и 37/2019 - други закон. Види: Решење УС РС - 
54/2013. Види: Одлуку УС РС - 65/2017), члана 2. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и 

располагању  стварима у својини Општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број: 1/14), 

Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Лајковац („Службени гласник општине 
Лајковац“, број: 3/19) и  члана 40. став 1. тачка 37. Статута општине Лајковац („Службени гласник општине 

Лајковац“, број: 2/19) Скупштина општине Лајковац нa седници одржаној дана 30.09.2020. године донела jе 

 
 

О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 

Члан  1. 
 

            ОТУЂУЈЕ СЕ, непосредном погодбом,  из јавне својине општине Лајковац   катастарске парцеле 
460/2 у пов.од. 0.00.48 ха, уписане у лист нeпокретности 466 КО Лајковац као градско грађевинско 

земљиште у корист прибавиоца Светолика Филиповића из Лајковца, а ради исправке граница суседне  кат. 

парцеле 461 у пов.од 0.11.69 ха уписане у лист непокретности бр.1958 КО Лајковац као власништво 
прибавиоца. 

             

Члан 2. 

 
             Поступак отуђења непосредном погодбом спровешће Комисија именована од стране надлежног 

органа. 

Члан 3. 
 

           Процену тржишне вредности предметне непокретности дала је Пореска Управа –Одељење за 

контролу издвојених активности Ваљево у свом записнику бр.107-464-08-00017/2020 од 05.02.2020. године 

и она износи: 
- За земљиште – 1150,00 динара/m2  однодно  48 х1.150,00,00 динара   - 55.200,00динара. 

             

Члан 4. 
   

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена  у “Службеном гласнику 

општинеЛајковац“. 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 

 

СЕКРЕТАР                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                      СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                  Горан  Илић, дипл.правник,с.р.                                            Ненад Џајевић, дипл.економиста,с.р.  
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На основу члана 29. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник Републике Србије'', 

број: 88/11, 104/16, 95/18), члана 40. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', 

број: 2/19), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 30.09.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СУБВЕНЦИОНИСАЊА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 
 

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђују се услови и начин остваривања права на субвенционисане цене комуналних 

услуга (цена накнаде за утрошену воду, накнада за изношење смећа и накнада за канализацију – у даљем 

тексту: комуналне услуге), категорије корисника комуналне услуге које плаћају субвенционирану цену 
комуналне услуге, као и износ субвенција за сваку категорију. 

 

Члан 2. 
 

Право на субвенционирану цену комуналних услуга остварује домаћинство (самачко или вишечланo 

домаћинство): 
1. Корисника права на новчану социјалну помоћ оствареног по Закону о социјалној заштити 

2. Корисника права на додатак за помоћ и негу другог лица оствареног по Закону о социјалној заштити 

3. Корисника права на увећан додатак за помоћ и негу другог лица оствареног по Закону о социјалној 

заштити 
4. Корисника права на помоћ и негу у кући старим лицима, оствареног по Одлуци о правима и 

услугама социјалне заштите општине Лајковац 

5. Хранитељске породице у којима су смештена деца без родитељског старања 
6. Породице које имају децу или одрасла лица са посебним потребама 

7. Породице са троје и више малолетне деце које су корисници дечијег додатка  

8. Војни инвалиди (ратни војни инвалиди, мирнодопски војни инвалиди и цивилни инвалиди рата) 

који су остварили право по прописима борачко-инвалидске заштите  
9. Корисници породичне инвалиднине (породична инвалиднина по основу смрти војног инвалида, 

породична инвалиднина по основу палог борца, породична инвалиднина по основу смрти/ погибије 

војника на служењу војног рока, породична инвалиднина по основу смрти цивилног инвалида рата) 
који су остварили право по прописима борачко-инвалидске заштите  

Наведена права морају бити остварена решењем надлежног органа за територију општине Лајковац. 

Члан 3. 
 

Корисници из члана 2. Одлуке остварују право на субвенционирану цену комуналних  услуга, за 

месечну  потрошњу воде и канализације до 5м3 по члану домаћинства, односно до 60м2 стамбеног простора 

по домаћинству за изношење смећа. 
За сваки м3 потрошене воде/канализације преко 5 м3 по члану домаћинства, као и за сваки м2 

стамбеног простора преко 60 м2, корисник плаћа пун износ цена комуналних услуга. 

 
Члан 4. 

 

Субвенција за све категорије корисника комуналних услуга из члана 2. Одлуке, утврђује се у висини 
од 60% вредности рачуна за утрошене количине из члана 3. став 1. ове одлуке. 
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Члан 5. 
 

Поступак за остваривање права на субвенционирану цену комуналних услуга за лица из члана 2. 

Одлуке, водиће и решење доносити Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе 

општине Лајковац, на основу поднетог захтева и документације: 
-фотокопија/очитана лична карта и потврда о пребивалишту/боравишту за све пунолетне чланове 

домаћинства 

- потврда о пребивалишту/боравишту и извод из матичне књиге рођених за малолетне чланове 
породице 

- решење или други акт којим доказује утврђено неко од права из члана 2. Одлуке за сваког члана 

домаћинства  
- изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу о броју чланова домаћинства (обавезно 

навести име и презиме сваког члана домаћинства и право које је остварио члан/чланови 

домаћинства из чл. 2. Одлуке) 

- последњи рачун за комуналне услуге  
Подносилац захтева може доставити изјаву да је сагласан да орган прибави по службеној дужности 

податке о којима се води службена евиденција. 

У случају да више чланова једног домаћинства остварује право на субвенционирану цену 
комуналних услуга, захтев подноси и право се може признати само једном члану домаћинства. 

 

Члан 6.  
 

По поднетом захтеву, а на основу чињеница утврђених у поступку, Одељење за општу управу и 

друштвене делатности Општинске управе општине Лајковац, доноси решење о стицању права или решење 

којим се захтев одбија.  
Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу општине Лајковац. 

 

Члан 7.  
 

Ако настану промене у подацима на основу којих је решење донето, ималац права је дужан да, у 

року од 30 дана од дана настанка промене, Одељењу за општу управу и друштвене делатности Општинске 

управе општине Лајковац поднесе захтев за измену решења уз који се прилажу докази о тим променама. 
Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Лајковац задржава 

право да утврђује промене од утицаја на остварено право увидом у податке из службени евиденција 

надлежних органа. 
У случају наступања промена од утицаја на остварено право на субвенционирану цену комуналних 

услуга Одељење ће донети одговарајуће решење. 

 
Члан 8. 

 

Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Лајковац доставља 

ЈП ''Градска чистоћа'' Лајковац списак и податке корисника комуналних услуга (име и презиме, ЈМБГ, адреса 
пребивалишта, податке са рачуна за комуналне услуге – име и шифра потрошача, као и друге неопходне 

податке) којима је признато право, са укупно исказаним износом субвенција, до септембра текуће године за 

наредну годину.  
У случају признавања права новим корисницима, губљења статуса постојећих корисника и 

утврђеним правима услед настале промене од утицаја на остварена права Одељење ће доставити 

ревидирани списак ЈП ''Градска чистоћа'' Лајковац. 
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Члан 9. 

 

Умањење месечне обавезе исказује се умањењем месечног рачуна за комуналне услуге корисника за 
60% износа утврђеног множењем количина из члана 3. став 1. Одлуке са ценом из Ценовника ЈП „Градска 

чистоћа“.  

Субвенцију у висини умањења месечног рачуна корисника из става 1. овог члана Општина уплаћује 
ЈП ''Градска чистоћа'' за рачун корисника по достављеном рачуну са спецификацијом потрошње по 

корисницима, у периоду од 30 дана од дана извршења комуналне услуге. 

 
Члан 10. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о условима и начину умањења цена 

комуналних услуга (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 2/2005) са свим изменама и допунама. 
 

Члан 11. 

 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Лајковац''. 

 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 

 
 

                СЕКРЕТАР                                      ПРЕДСЕДНИК   

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                Горан Илић,с.р.       Ненад Џајевић,с.р.  

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

 

На основу члана 120. став 3. члана 110. и члана 111. Закона о социјалној заштити (''Службени 
гласник Републике Србије'', бр.24/11), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Србије'' број: 129/07, 83/14, 101/16, 47/18) и члана 40. тачка 6. Статута Општине 

Лајковац(''Службени гласник општине Лајковац, број:2/19), Скупштина општине Лајковац, на седници 
одржаној дана  30.09.2020. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ПРАВИМА И УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

 I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврђују се права и услуге појединца и породице у области социјалне заштите, које 

обезбеђује општина Лајковац, као и начин и услови за остваривање ових права и услуга. 
Породицом у смислу ове Одлуке, сматрају се супружници и ванбрачни партнери, деца (брачна, 

ванбрачна, усвојена, пасторци),  сродници у правој линији без обзира на степен сродства, као и сродници у 

побочној линији до другог степена сродства, под условом да живе у заједничком домаћинству.  
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Члан 2. 

 

Права и услуге утврђене овом Одлуком могу остварити лица са пребивалиштем/боравиштем на 

територије општине Лајковац. 

 Изузетно, права и услуге утврђене овом Одлуком могу остваривати и лица која се затекну на 
територији општине Лајковац у стању социјалне потребе, а немају пребивалиште/боравиште на територији 

општине Лајковац. 

 

II ПРАВА И УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Члан 3. 

 

Права у социјалној заштити представљају различите облике материјалне подршке у циљу 

обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености појединца и 

породице. 

 Права која се утврђују овом Одлуком су: 

1. право на једнократну помоћ, 

2. право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу, 
3. право на накнаду трошкова сахране, 

4. право на накнаду трошкова здравствене заштите, 

5. право на путне трошкове и исхрану пролазника, 
6. право на накнаду трошкова превоза ученику и пратиоцу ученика са сметњама у развоју 

 

Члан 4. 

  
 Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке и помоћи појединцу и породици ради 

побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика, неповољних животних 

околности, као и стварања могућности за самосталан живот у друштву. 

Услуге које се утврђују овом Одлуком су: 

1. Помоћ и нега у кући старим и другим лицима 

2. Дневни боравак деце и младих са сметњама у развоју 

3.   Лични пратилац детета 
 

III ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

 

1. Право на једнократну помоћ 

 

Члан 5. 

 

Право на једнократну помоћ може се признати појединцу или породици који/а се изненадно или 

тренутно нађе у стању социјалне потребе. 

 Једнократна помоћ може бити новчана или у натури. 
 Једнократна помоћ може се одобрити више пута у току календарске године, тако да укупан износ 

додељених помоћи не може бити већи од просечне зараде по запосленом у општини Лајковац, према 

последњем објављеном податку познатом у моменту доношења решења. 
 

Члан 6. 

 
 Једнократна помоћ може се обезбедити нарочито за: 
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 -обезбеђење неопходних средстава за живот (исхране, обуће, одеће и сл.), 

 -набавку опреме и уџбеника за ученике, 

 -набавку огрева за зиму, 

 -набавку опреме за новорођенче корисницима новчане социјалне помоћи 
 -набавку хигијенских пакета 

 -друге оправдане случајеве када се на други начин не може превазићи тренутно стање социјалне 

потребе. 
  Право на једнократну помоћ може се признати појединцу или породици, уколико приходи: 

            - појединца и двочланих породица, не прелазе ½ износа бруто минималне зараде у Републици 

Србији, познате у моменту подношења захтева. 
           - породице са три или више чланова, не прелазе износ бруто минималне зараде у Републици Србији, 

познате у моменту подношења захтева 

   

Члан 7. 

 

 Једнократна помоћ може се признати и: 

 -Пензионеру са пребивалиштем на територији општине Лајковац, са најнижим износом пензије у 
складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању. 

 Исплата помоћи врши се квартално- четири пута годишње, на основу решења Центра за социјални 

рад које се доноси на основу поднетог захтева и доказа о висини пензије (последњи чек од пензије) као и 
доказа о пребивалишту. 

Решењем се право на једнократну помоћ признаје трајно, до наступања околности које утичу на 

престанак оствареног права. Корисник права је дужан да пријави промену пребивалишта и износ пензије 

уколико је изнад најнижег износа, у року од 30 дана од дана настанка промене.  
Центар за социјални рад је дужан да утврђује промене од утицаја на остварено право, увидом у 

податке из службених евиденција надлежних органа. 

У случају наступања промена од утицаја на остварено право  Центар за социјални рад ће донети 
одговарајуће решење. 

 

Члан 8. 

 
Једнократна помоћ може се признати и војним инвалидима (ратним војним инвалидима, 

мирнодопским војним инвалидима и цивилним инвалидима рата) и корисницима породичне инвалиднине 

(породична инвалиднина по основу смрти војног инвалида, породична инвалиднина по основу палог борца, 
породична инвалиднина по основу смрти/ погибије војника на служењу војног рока, породична 

инвалиднина по основу смрти цивилног инвалида рата) који су остварили право по прописима борачко-

инвалидске заштите а решења и документација о оствареним правима се налазе у надлежном Одељењу 
Општинске управе општине Лајковац. 

Једнократна помоћ се може остварити само по једном основу. 

Уколико су више чланова једне породице корисници права на породичну инвалиднину, као 

сауживаоци, право на помоћ остварује сваки члан породице. 
Исплата помоћи врши се квартално – четири пута годишње, на основу Решења Центра за социјални 

рад које се доноси на основу извештаја надлежног Одељења Општинске управе општине Лајковац о 

корисницима и оствареним правима из става 1. овог члана . 
Решењем се право на једнократну помоћ признаје трајно до наступања околности које утичу на 

престанак овог права. Надлежно Одељење Општинске управе доставља Центру извештај о околностима 

које су од утицаја на остварено право ( престанак својства војног или породичног инвалида, смрт..) ради 
доношења решења о престанку права. 
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Члан 9. 

 

Износ једнократне помоћи из члана 7. и члана 8. Одлуке утврдиће председник Општине посебним 

актом. 

Члан 10. 
 

У буџету општине Лајковац обезбеђују се средства за доделу једнократне помоћи у случајевима 

изузетног угрожавања животног стандарда великог броја грађана. 
О додели једнократне помоћи из става 1. овог члана одлучује Општинско веће на основу закључка, 

препоруке, наредбе и сл. Општинског штаба за ванредне ситуације, Центра за социјални рад и по службеној 

дужности. 

 

2. Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу 

 

Члан 11. 

 

 Право на опрему за смештај у установу или другу породицу признаје се кориснику који се упућује 

на смештај, у виду обуће, одеће и трошкова превоза до установе односно породице. 
 Ово право признаје се кориснику који обућу, одећу и превоз не може обезбедити из сопствених 

приходе и имовине, нити од сродника који су према прописима о породичним односима дужни да учествују 

у његовом издржавању. 
 Уколико се корисник не превози службеним возилом Центра за социјални рад, трошкови превоза 

признају се у висини цене аутобуске карте за корисника, односно у висини цене утрошеног горива, а по 

потреби и за његовог пратиоца,  

 

3. Право на накнаду трошкова сахране  

 

Члан 12. 

 

 Право на накнаду трошкова сахране може се признати у случају смрти: 

-лица која немају сроднике-законске обвезнике издржавања, 

-неидентификованих лица за која се не може утврдити последње пребивалиште /боравиште, а која су 
се у тренутку смрти затекла на територији општине Лајковац, 

-лица која су била корисници права на новчану социјалну помоћ по прописима о социјалној 

заштити, а која  немају сроднике који би били у могућности да сносе трошкове сахране,  
-избегло, прогнано или расељено лице, које нема сроднике који су у могућности да сносе трошкове 

сахране. 

Накнада трошкова сахране се утврђује у висини стварних трошкова учињених за набавку 
најнеопходније погребне опреме (ковчег, крст и слова, покров, превоз умрлог до гробља, укоп и гробно 

место.) 

Накнада трошкова сахране признаје се вршиоцу комуналне делатности сахрањивања или лицу које 

је обавило сахрањивање, на основу решења Центра за социјални рад. 

 

4. Право на накнаду трошкова здравствене заштите 

 

Члан 13. 

 

Право на накнаду трошкова здравствене заштите имају корисници материјалног обезбеђења, као и 
други грађани који се нађу у стању социјалне потребе и то: 
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-за прекид нежељене трудноће из социјалних индикација, 
  -за прикупљање лекарских налаза и уверења, 

        -за медицински скрининг због сумње на болест, по упуту лекара (мамограф, ултразвук, скенер, 

магнетна резонанца и сл.) 

-за одласке на специјалистичке прегледе ван општине Лајковац, 
-за куповину лекова и других неопходних медикамената за лечење, 

-за лабораторијске налазе, 

           -за операције, 
-за ортопедска помагала, 

-за рехабилитацију. 

 Средства за напред наведене намене, одобраваће се у висини стварних трошкова, по приложеним 
профактурама, фактурама, или рачунима, а највише до просечне зараде по запосленом у општини Лајковац, 

према последњем објављеном податку познатом у моменту доношења решења. 

 

5. Право на путне трошкове и исхрану пролазника 

 

Члан 14. 

              
                 Право на путне трошкове и исхрану пролазника признаје се лицу које се нађе на територији 

општине Лајковац, ван свог пребивалишта/боравишта, у стању социјалне потребе, за повратак у место 

пребивалишта/боравишта или у прихватилиште. 
                Новчани износ за реализацију овог права одређује се: 

- За превоз, у висини стварних трошкова 

- За исхрану, до 10% од просечне зараде по запосленом у општини Лајковац, према последњем 

објављеном податку познатом у моменту доношења решења . 
 

              

6. Право на накнаду  трошкова превоза ученику и пратиоцу ученика са сметњама у развоју   

                                                            

Члан 15. 

 

                 Накнада трошкова превоза признаје се ученику и пратиоцу ученика средње школе, са сметњама у 
развоју, приликом одласка ученика у школу и његовог повратка, без обзира на удаљеност школе од места 

становања. 

                 Уколико је ученик смештен у интернат или другу школску установу, пратиоцу припада накнада 
превоза и када се сам враћа у место становања, односно када сам одлази у друго место ради праћења 

ученика. 

                 Накнада се признаје у висини стварних трошкова превоза аутобусом или возом II разреда. 
 

 

IV  УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

 

1. Помоћ и нега у кући старим и другим лицима 

 

Члан 16. 

 

 Право на помоћ и негу у кући обезбеђује се старима, хронично оболелима, инвалидима и другим 

лицима који нису у стању  да се сама о себи старају и налазе се у стању социјалне потребе, за које Центар за 
социјални рад својим решењем утврди да им је потребна помоћ и нега у кући. 
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Помоћ и нега у кући подразумева помоћ и негу лицима из става 1. овога члана које се пружају 
непосредно у становима корисника и обухвата: 

       -припремање оброка 

       -одржавање личне хигијене и хигијене простора 

       -помоћ у одржавању одевних предмета и постељине 
       -помоћ у загревању просторија 

       -помоћ у задовољавању других егзистенцијалних потреба, у обезбеђивању сервисних услуга, 

социјалних, културно забавних и других потреба. 

 

Члан 17. 

                   
                    Корисник помоћи и неге у кући може бити лице које поред услова из члана 16. ове  Одлуке: 

- живи сам и нема сродника или других лица обавезних на издржавање који би му могли 

пружити неопходну помоћ у обављању свакодневних послова нужних за задовољавање 

основних животних потреба 
- живи у заједничком домаћинству са сродницима обавезним на издржавање који нису у 

могућности да му обезбеде адекватну помоћ, сходно одредбама Закона о социјалној заштити, 

или другим лицима обавезним на издржавање 
- друга лица под условом да у целини сносе трошкове услуге. 

 

Помоћ и нега у кући обезбеђује се: 
- до два сата дневно, односно до четрдесет два сата месечно, за лице које живи само 

- до три сата дневно, односно до шездесет три сата месечно, за два или више лица која живе у 

заједничком домаћинству. 

                   Реализација услуге вршиће се по Пројекту Центра за социјални рад чији је оснивач општина 
Лајковац, а  на који сагласност даје  Општинско веће општине Лајковац. Уколико их Центар не може 

обезбедити у потребном обиму набављају се од пружаоца услуга социјалне заштите који је за то лиценциран 

кроз поступак јавне набавке услуга социјалне заштите, у складу са законом којим се уређују јавне набавке и 
прописима донетим за његово спровођење. 

 Методологију формирања цене услуге социјалне заштите Помоћ у кући као и Правилник о условима 

обезбеђивања и пружања услуге Помоћ у кући доноси Скупштина општине Лајковац. 

                   

        2.  Дневни боравак деце и младих са сметњама у развоју  

 

Члан 18. 

 

            Дневни боравак деце и младих са сметњама у развоју (у даљем тексту: дневни боравак) обезбеђује се 

деци и младима узраста од 7 до 30 година, која/и имају телесни инвалидитет, односно интелектуалних 
тешкоћа, који имају потребу за дневном негом и надзором и подршком у одржавању и развијању 

потенцијала, на начин који не омета школовање деци која се налазе на школовању. 

 

Члан 19. 

 

 Сврха услуге дневног боравка  састоји се у унапређењу квалитета живота корисника у властитој 

социјалној средини кроз одржање и развијање социјалних, психолошких и физичких функција и вештина, 
како би се у што већој мери оспособили за самосталан живот. 

 Кроз услугу дневног боравка корисници у организованом окружењу и уз потребни надзор, 

задовољавају развојне потребе, стичу и развијају животне вештине, личну и друштвену одговорност ради 
развоја самосталности, социјалних, сазнајних и других важних функција. 
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 Услугом дневног боравка реализује се позитивно и конструктивно искуство боравка изван породице, 
а члановима породице слободно време за бављење радним и другим активностима. 

 Услуга дневног боравка се реализује кроз осмишљене програме, у планираним и ограниченим 

временским периодима. 

 

Члан 20. 

 

 Активности услуге дневног боравка усмерене су ка развијању и очувању потенцијала корисника, 
односно припреми корисника за одржив независан живот, а реализују се у складу са сврхом услуге, 

карактеристикама корисничке групе, капацитетима корисника, индивидуалним планом и у складу са 

проценом потреба корисника.  
 Услуге дневног боравка обухватају једну или више следећих активности: 

1. подршку у изградњи и одржавању позитивних односа са одраслима и децом 

2. подршку у учењу, одржавању и развијању контакта са надлежним органима јединице локалне 

самоуправе 
3. организовање радно-окупационих, односно едукативних активности које подстичу развој нових 

знања и вештина 

4. развијање метода рада који охрабрују учествовање корисника у активностима у заједници 
5. организовање слободног времена у складу са потребама и интересовањима корисника 

6. организовање пригодних културно-забавних садржаја у оквиру дневног боравка, односно 

омогућавање корисницима да присуствују активностима у заједници 
7. развој вештина за препознавање и решавање проблема 

8. развој комуникационих вештина 

9. развој вештина за самозаштиту 

10. развој вештина и знања потребних за живот у заједници 
11. рехабилитационе и терапијске активности 

12. програмске активности личног пратиоца детета, у складу са одредбама ове одлуке. 

 
Члан 21. 

 

 Минимални број стручних радника и сарадника непосредно ангажованих у раду са корисницима 

дневног боравка, одређује се на следећи начин: 
1) за децу и младе са физичким инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама - два стручна радника и 

један сарадник за капацитет до десет корисника, а један стручни радник на сваких додатних пет 

корисника, односно један сарадник на сваких додатних десет корисника; 
2) за одрасле са физичким инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама - један стручни радник и два 

сарадника за капацитет до десет корисника, а један сарадник на сваких додатних пет корисника, односно 

један стручни радник на сваких додатних десет корисника. 
 

Члан 22. 

 

Корисницима који користе услугу дневног боравка дуже од четири сата, обезбеђује се оброк у 
складу са њиховим развојним односно здравственим потребама. 

У дневном боравку је обезбеђена засебна просторија за исхрану корисника. 

 

Члан 23. 

 

         О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални рад. 
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Пружалац услуге се бира у складу са Законом о јавним набавкама и другим позитивно-правним 
прописима. 

         Скупштина општине доноси акт о мерилима и критеријумима за утврђивање цене услуга у дневном 

боравку, као и о мерилима и критеријумима за утврђивање учешћа корисника и њихових сродника у цени 

услуга , Правилник о условима обезбеђивања и пружања услуге дневни боравак деце и младих са сметњама 
у развоју и друга акта неопходна за обезбеђивање и пружање ове услуге. 

            

2. Лични пратилац детета 

Члан 24. 

 

Лични пратилац детета је услуга која се обезбеђује детету коме је због здравствених проблема, 
телесног инвалидитета или због интелектуалних потешкоћа потребна подршка за задовољавање основних 

потреба у свакодневном животу, под условом да је дете укључено у васпитно образовну установу, односно 

школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе. 

 

Члан 25. 

 

Услуга лични пратилац се обезбеђује ради пружања одговарајуће индивидуалне практичне подршке, 
укључивања у редовно школовање и активности у заједници и успостављање што већег степена 

самосталности детета. 

Активности личног пратиоца детета планирају се и реализују у складу са индивидуалним потребама 
детета у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, а у 

складу са сачињеним индивидуалним планом услуга за свако дете од стране стручних лица пружаоца услуге 

у сарадњи са водитељем случаја, личним пратиоцем и родитељем/ законским заступником/ старатељем, што 

укључује: 

1. Помоћ код куће у облачењу, одржавању личне хигијене (умивање, чешљање, прање зуба), при 

храњењу (припрема и сервирање лакших оброка, храњење или помоћ у коришћењу прибора и сл.), 

припрему књига и опреме за вртић односно школу, 
 

2. Помоћ у заједници, што укључује: 

- Помоћ у коришћењу градског превоза (улазак и излазак из средстава превоза, куповина 

карте и сл.), 

- Помоћ у кретању (оријентација у простору уколико је дете са оштећењем вида, гурање 
колица или коришћење других помагала и сл.), 

- Одлазак на игралишта односно места за провођење слободног времена (подршка у игри, 

подршка и посредовање у комуникацији и сл.) укључујући културне или спортске 
активности и друге сервисе подршке.'' 

 

Индивидуални план услуге израђује се у складу са ширим планом Центра за социјални рад, у складу 
са Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите. 

 

Члан 26. 

 
Пружалац услуге мора имати најмање једног стручног радника, као и сарадника - личног пратиоца, 

који морају имати завршену обуку по акредитованом програму за пружање услуге личног пратиоца. 

Сарадник - лични пратилац не може бити члан породичног домаћинства у коме живи корисник, 
сродник у правој линији, као ни брат и сестра или брат и сестра по оцу или мајци  корисника. 

Пружалац услуге се бира у складу са Законом о јавним набавкама и другим позитивно - правним 

прописима. 
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Скупштина општине доноси Правилник о условима обезбеђивања и пружања услуге лични пратилац 
детета , Одлуку о цени услуге личног пратиоца као и друга акта неопходна за обезбеђивање и пружање 

услуге. 

 

Члан 27. 
За остваривање ове услуге потребно је да су испуњени следећи критеријуми, односно да је дете: 

-са инвалидитетом (телесним или менталним) које није самостално у кретању и задовољавању 

основних потреба (исхрана, облачење, одржавање личне хигијене), 
- за које је Интерресорна комисија општине Лајковац проценила да му је потребна услуга личног 

пратиоца, 

- које је остварило право на додатак за помоћ и негу другог лица, као и дете које остварује право на 
увећан додатак за помоћ и негу другог лица. 

 

Члан 28. 

Услуга личног пратиоца детета обезбеђује се у трајању до 40 часова недељно, у складу са 
процењеним потребама корисника и степеном подшке, а на основу Мишљења Интерресорне комисије 

општине Лајковац, о чему решењем одлучује Заједнички Центар за социјални рад ''Солидарност'', за 

општине Љиг, Лајковац и Мионица. 
Степен подршке одређује Центар за социјални рад, с обзиром на целокупно индивидуално 

функционисање корисника и врсте потребне помоћи, у односу на способност непосредне бриге о себи и  

учествовање у активностима живота у заједници, а на начин предвиђен Правилником о ближим условима и 
стандардима за пружање услуга социјалне заштите. 

 

Члан 29. 

Трошкови превоза ученика основне школе и личног пратиоца, од места становања до школе и назад, 
утврђују се и исплаћују на основу решења Одељења за општу управу и друштвене делатности донетим у 

складу са законом, а трошкови превоза  ученика средње школе и личног пратиоца, од места становања до 

школе и назад, утврђују се и исплаћују на основу решења Центра за социјални рад донетим у складу са 
чланом 15. ове Одлуке. 

 

V ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

 

Члан 30. 

 Поступак за остваривање права по овој Одлуци покреће се на захтев лица које има потребу за 

социјалном заштитом, односно његовог законског заступника или старатеља, по предлогу школе и по 
службеној дужности. 

 У име породице захтев подноси један њен пословно способан члан. 

Подносилац захтева је дужан да уз захтев поднесе потребне доказе и да у вези захтева даје истините 
податке. 

 

Члан 31. 

     По захтевима за остваривање права и услуга утврђених овом Одлуком, решава у првом степену 
Центар за социјални рад,  по  поступку утврђеном Законом о општем управном поступку и овом Одлуком, 

осим права из члана 10. ове Одлуке. 

 Центар за социјални рад је у обавези да један примерак решења о признавању права достави 
Општинској управи општине Лајковац, истовремено са достављањем решења кориснику права. 
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Члан 32. 
По жалби против акта Центра, донетог у првостепеном поступку, одлучује Општинско веће општине 

Лајковац, у року од 30 дана од дана подношења жалбе. 

Жалба се подноси непосредно Центру за социјални рад, у року од 15 дана од дана достављања 

решења. 
Жалба одлаже извршење решења. 

Општинско веће ће поништити првостепено решење, по праву надзора, уколико је исто донето 

супротно одредбама ове Одлуке. 
Поступак за остваривање права из ове Одлуке води се по одредбама Закона о општем управном 

поступку и овом Одлуком, у складу са методологијом стручног рада у Центру.  

На одлуку Општинског већа из члана 10. став 2. Одлуке, може се поднети приговор Општинском 
већу у року од 8 дана од дана пријема одлуке. 

 

IV НАЧИН ФИНАНСИРАЊА 

 

Члан 33. 

 Права утврђена овом одлуком од општег су интереса и о њиховом обезбеђивању и финансирању 

стара се општина Лајковац у складу са материјалним могућностима. 
 Средства за остваривање права утврђених овом одлуком обезбеђују се у буџету општине Лајковац, 

као и учешћем корисника и лица која су у складу са законом дужна да учествују у њиховом издржавању, од 

донатора или других извора дозвољених законом. 
 Општина преноси средства Центру за социјални рад по правоснажности донетих решења Центра о 

признавању права утврђених овом Одлуком, а након достављања Општини захтева са потребном 

документациом у складу са Одлуком о буџету општине Лајковац. 

 Након преноса средстава, Центар врши уплату признатих права, на рачуне корисника. 
 Пружаоцу услуга социјалне заштите предвиђених овом Одлуком, средства се преносе у складу 

уговором о пружању услуга. 

 Финансирање права из члана 10. Ове Одлуке, вршиће се у складу са Одлуком о буџету општине 
Лајковац.  

 

Члан 34. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о правима и услугама социјалне 
заштите општине Лајковац, (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 6/2018) са свим изменама и 

допунама.  

 

Члан 35. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Лајковац'', а примењиваће се од 01.01.2021. године. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 

 

                СЕКРЕТАР                                                ПРЕДСЕДНИК   
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Горан Илић,.с.р                 Ненад Џајевић,с.р. 

*************************************************************** 
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На основу члана 13. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник Републике Србије'', број: 
25/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број: 129/2007, 

83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 40. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', 

број: 2/2019), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 30.09.2020.године, доноси 

 
ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ 

ЛАЈКОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

 
 Врше се измене и допуне Програма унапређења квалитета здравствене заштите становништва 

општине Лајковац за 2020. годину (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 9/2019), тако што се у 

члану 7. Програма, тако што се после алинеје дванаест додаје алинеја тринаест и гласи: 

''- читање РТГ снимака''. 
Досадашње алинеје тринаест и четрнаест постају алинеје четрнаест и петнаест. 

Врши се допуна алинеје петнаест тако што се  после речи електронску документацију уписује зарез 

и речи '' поправке и одржавање објеката''. 
У осталом делу члан 7. Програма остаје непромењен. 

 

Члан 2. 
 

 Врши се измена у члану 8. Програма, тако што се износ 12.000.000,00 динара мења и гласи 

12.200.000,00. 

У осталом делу члан 8. Програма остаје непромењен. 
 

Члан 3. 

 
Члан 9. Програма брише се у целости и уписује: 

 

''Члан 9. 

 
Планирани трошкови предвиђени Програмом утврђени су и распоређени у следећим износима: 

  

Ред. 

бр. 

Преглед планираних трошкова предвиђених  програмом Рсд (годишњи ниво) 

1. Зараде запослених за време трајања програма за 2020. годину 
7.400.000,00 

2. Доктори консултанти 2.070.000,00 

3. Трошкови  комуналија и телефона за све амбуланте 
450.000,00 

4. Санитетски материјал 100.000,00 

5. Материјал за лабораторијску дијагностику   100.000,00 

6. Остале медицинске услуге - читање папа теста и читање ртг снимака 400.000,00 

7. 
Одржавање система за фактурисање на нивоу сеоских амбуланти, 

одржавање рачунара и рачунарске опреме, антивирусна заштита 

500.000,00 
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8. 

Остале стручне услуге: одржавање пакс система, закуп и техничка 

подршка за цлоуд телерадиологију између ДЗ Лајковац и радиолога 
у Београду, техничка онлине подршка 24/7 током трајања уговора 

400.000,00 

9. Средства за одрж.  хигијене све амбуланте 330.000,00 

10. Лекови за неосигурана лица 50.000,00 

11. Поправка крова у амбуланти у Јабучју  200.000,00 

12. Молерски радови у амбуланти Јабучје 200.000,00 

 УКУПНО: 12.200.000,00 

 

Члан 4. 
 

 У свему осталом Програм унапређења квалитета здравствене заштите становништва општине 

Лајковац за 2020. годину (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 9/2019), остаје непромењен. 
 

Члан 5. 

 

Прве измене и допуне Програма унапређења квалитета здравствене заштите становништва општине 
Лајковац за 2020. годину ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине 

Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 

 
                СЕКРЕТАР                                                ПРЕДСЕДНИК   

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Горан Илић,.с.р                 Ненад Џајевић,с.р. 

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

На осннову члана 29. став 3.  Законa о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама ("Службени  гласник  РС, бр. 87/2018 од 13.11.2018. године) и члана 40. тачка 42.  Статута оп-
штине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'' број: 2/2019), Скупштина општине Лајковац, 

30.09.2020. године, доноси 

 

Р е ш е њ е 

о именовању општинског штаба за ванредне ситуације 

 

 I За чланове Општинског штаба за ванрене ситуације општине Лајковац  именују се: 
1. Андрија Живковић, председник општине, командант штаба; 

2. Обрад Милутиновић, заменик председника, заменик команданта; 

3. Бранислав Сарић,  Начелник штаба за ванредне ситуације – (лице одређено решењем 

подручне организационе јединице надлежне службе);  

4. Бранко Ивановић, Општинска управа,члан штаба, задужен за  

 Припрема и доношење аката  које су обавеза Општине Лајковац у оквиру својих надлежности, у 

области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама 

 приправност-спремност за деловање у ванредним ситуацијама,  

 мобилизација-активирање снага заштите и спасавања,   
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 употреба снага заштите и спасавање, употреба специјалних снага: јединица Цивилне заштите и 

снага Војске Србије, кроз трећу мисију;  

 заштита и спасавање по врстама опасности (све опасности),  

   спровођење мера и задатака цивилне заштите 

 осматрање, рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање 
5. Боривоје Васић, Шумска управа Борања, члан штаба, задужен за: 

 Приправност-спремност за деловање у ванредним ситуацијама 

6. Бојичић Живорад, Начелник општинске управе,члан штаба задужен за: 

   Ангажовање и употребу снага овлашћених и оспособљених правних лица; 

   Заштита и спасавање од поплава и рушења хидроакмулационих брана, несрећа на води и под 

водом на рекама другог реда, 

 Заштита и спасавање у случају померања тла (земљотрес и клизишта); 
7.  Милош Ђурђевић,,Рафтинг клуб «МРИ»,Лајковац члан штаба задужен за  

 заштита и спасавање  од поплава и рушења хидроакумулационих брана, несрећа на води и под 

водом на рекама другог реда ; 

8. Владан Јаковљевић, ПСД *Ћира* Лајковац, члан штаба задужен за  

 склањање и урбанистичке мере заштите,  

 евакуација,  

 заштита и спасавање од нуклеарних и радиолошких несрећа,  

 заштита и спасавање од  од техничко-технолошких удеса; 

9. Радомир Булатовић, главни полицијски инспектор ПС Лајковац, члан штаба задужен за  

 приправност-спремност за деловање у ванредним ситуацијама, 

 мобилизација-активирање снага заштите и спасавања ,   

 употреба снага заштите и спасавање,  

 послове безбедности и обезбеђивање виталних објеката, имовине и регулацију сабраћаја;  

 заштита од неексполодираних убојних средстава 
10.  Др. Љиљана Молеровић, директор Дома здравља Лајковац, члан штаба задужен за 

 прву и медицинску помоћ  

 збрињавање угрожених и настрадалих;  

 заштита од неексполодираних убојних средстава 

11. Бојан Богдановић, директор ЈП *Градска чистоћа'', члан штаба задужен за 

 спашавање и спасавање од осталих природних опасности,  

 заштита и спасавање  од поплава и рушења хидроакумулационих брана,несрећа на води и под 

водом на рекама другог реда  

 асанација терена; 
12. Мирко Стевановић, командир ватрогасно-спасилачког јединице, члан штаба задужен за 

 спасавање од пожара и експлозија,  

 заштита и спасавање у случају померања тла (земљотрес и клизишта);  

 заштита од неексполодираних убојних средстава 

13. Владимир Јевтић,Еколошки покрет Castrum brodare Лајковац, члан штаба задужен за 

 кординацију повереника ЦЗ из насељених места, привредних субјеката, и других правних лица,  

 спровођење мера и задатака цивилне заштите 

14. Ружица Срећковић,секретар Црвеног крста Лајковац, члан штаба задужен за  

 ублажавање и отклањање последица елементарних непогода и других несрећа,  

 пријем и расподелу хуманитарне помоћи, и евиденцију пристигле помоћи  
15. Радивој  Поповић, члан штаба задужен за  

 послове возач – курир; 
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  II Решење  доставити именованим. 

 

  III Ступање на снагу овог Решења престаје да важи Решење Скупштине општине Лајковац о 

именовању општинског штаба за ванредне ситуације (''Службени гласник општине Лајковац'', 2/18 и 8/19). 

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

Лајковац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 

 
                СЕКРЕТАР                                                ПРЕДСЕДНИК   

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Горан Илић,.с.р                 Ненад Џајевић,с.р. 

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

На основу члана 51а. став 2. и члана 52. Закона о планирању и изградњу (''Службени гласник 

Републике Србије'', број: 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19, 9/20) и члана 40. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 2/19), 

Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 30.09.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 
I Врши се измена Решења о именовању председника и чланова Комисије за планове општине 

Лајковац, („Службени гласник општине Лајковац“, број:15/16 и 2/17), тако што се: 

 -тачка I, редни број 3., мења и гласи: 
 „Предраг Миркоић, дипл.инж.саобраћаја, за члана“; 

 -тачка II, алинеја 1., мења се и гласи: 

 „Живорад Бојичић, дипл.правник“. 

 
II У свему осталом Решење о именовању председника и чланова Комисије за планове општине 

Лајковац, остаје непромењено. 

 
III Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Лајковац“. 

 
IV Решење доставити именованима из тачке I и Одељењу за буџет и финансије Општинске управе 

општине Лајковац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 

 

                СЕКРЕТАР                                                ПРЕДСЕДНИК   
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Горан Илић,.с.р                 Ненад Џајевић,с.р. 

*************************************************************** 
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На основу члана 20. став 1. зачка 15) и члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“, број: 129/07, 83/14- други закон, 101/2016 - други закон и 47/18), 

члана 40. Статута општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број: 2/19) и члана 11. Одлуке 

о поступку начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица 

(„Службени гласник општине Лајковац“, број: 2/19), Скупштина општине Лајковац, на седици одржаној 
дана 30.09.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВА И ВИСИНЕ 

НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА 

 
I Врши се измена Решења о образовању Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете 

настале услед уједа паса луталица, („Службени гласник општине Лајковац“, број: 2/19), тако што се тачка I, 

редни број 5, мења и гласи: 

„Александар Сарић, члан“. 

 

II У свему осталом Решење о образовању Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете 

настале услед уједа паса луталица,остаје непромењено. 

 

III Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Лајковац“ 

 

IV Решење доставити именованима из тачке I и Одељењу за буџет и финансије Општинске управе 

општине Лајковац. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 

 
                СЕКРЕТАР                                                ПРЕДСЕДНИК   

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Горан Илић,.с.р                 Ненад Џајевић,с.р. 

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

На основу члана 104. Закона о становању и одржавању зграда (''Службени гласник Републике 

Србије'', број: 104/16 и 9/20), члана 18. Програма стамбене подршке на територији Општине Лајковац 
(''Службени  гласник општине Лајковац'', број: 2/18) и члана 40. Статута Општине Лајковац (''Службени 

гласник општине Лајковац'', број: 2/19), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 

30.09.2020. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ СТАМБЕНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 

РАСПОДЕЛЕ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ  
 

I Врши се измена Решења о образовању Стамбене комисије за спровођење поступка расподеле 

стамбене подршке („Службени гласник општине Лајковац“, број: 5/18), тако што се тачка I, редни број 1, 
мења и гласи: 

„Дајана Ненадовић, председник“. 
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II У свему осталом Решење о образовању Стамбене комисије за спровођење поступка расподеле 
стамбене подршке, остаје непромењено. 

 

III Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Лајковац“. 

 

IV Решење доставити именованима из тачке I и Одељењу за буџет и финансије Општинске управе 

општине Лајковац. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 
 

                СЕКРЕТАР                                                ПРЕДСЕДНИК   

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Горан Илић,.с.р                 Ненад Џајевић,с.р. 
*************************************************************** 

 

На основу члана 60., члана 61., члана 61а. и члана 64б., Закона о пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник Републике Србије“, број: 62/06, 65/08, 41/09, 65/08 – др. закон, 112/15, 80/17, 95/18) и 

члана 40. Статута oпштине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број: 2/19), Скупштина 

општине Лајковац, на седници одржаној дана 30.09.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ЗАКУП  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

I Врши се измена Решења о образовању Комисије за спровођење поступка давања пољопривредног 
земљишта у државној својини у закуп на територији општине Лајковац („Службени гласник општине 

Лајковац“, број:13/16), тако што се тачка II, редни број 4, мења и гласи: 

„Видосав Шулубурић, дипл.инж.пољопривреде“. 

 
II У свему осталом Решење о образовању Комисије за спровођење поступка давања пољопривредног 

земљишта у државној својини у закуп на територији општине Лајковац,остаје непромењено.  

 
III Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Лајковац“. 

 
IV Решење доставити именованима из тачке I, Одељењу за привреду и имовинскоправне послове и 

Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 

 
                СЕКРЕТАР                                                ПРЕДСЕДНИК   

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Горан Илић,.с.р                 Ненад Џајевић,с.р. 
************************************************************** 
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На основу члана 12. став 12. и став. 14. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник 
Републике Србије“, број: 36/15, 44/18-други закон, 95/18), члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, 129/07, 83/14- други закон, 101/16 - други закон и 47/18) и члана 40. 

Статута oпштине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број: 2/19), Скупштина општине 

Лајковац, на седници одржаној дана 30.09.2020. године, донела је 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 

НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 
I Врши се измена Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над 

пословима из изворне надлежности општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број:15/18), 

тако што се: 

 
 -Тачка 5, алинеја 2, мења и гласи: 

„Обрад Милутиновић, заменик председника општине Лајковац“; 

 
-Тачка 5, алинеја 3, део „Радован Јовичић, члан Општинског већа општине Лајковац, надлежан за 

комуналне делатности“ ,мења и гласи:  

„Милан Бугарчић, члан Општинског већа општине Лајковац“; 
 

-Тачка 5, алинеја 4, део „Миломир Негић, члан Општинског већа општине Лајковац“, мења и гласи: 

„Младен Бајић, члан Општинског већа општине Лајковац“. 

 
II У свему осталом Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над 

пословима из изворне надлежности општине Лајковац,остаје непромењено. 

 
III Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Лајковац“. 

 

IV Решење доставити именованима из тачке I и Одељењу за буџет и финансије Општинске управе 
општине Лајковац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-91/20-II од 30.09.2020. године 

 

                СЕКРЕТАР                                                ПРЕДСЕДНИК   
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Горан Илић,.с.р                 Ненад Џајевић,с.р. 

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