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На основу члана 40. тачка 64. Статута општине Лајковац („Службени гласник општине 

Лајковац“, број: 2/19), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 26.03.2021. 

године, донела је 
З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  

ЗАЈЕДНИЧКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''СОЛИДАРНОСТ'' 
 ЗА ОПШТИНЕ ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦА 

-ОДЕЉЕЊА У ЛАЈКОВЦУ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
 

I Усваја се Извештај о раду Заједничког центра за социјални рад ''Солидарност'' за 

општине Љиг, Лајковац и Мионица – Одељења у Лајковцу за 2020. годину. 

 
II Закључак о усвајању Извештаја о раду Заједничког центра за социјални рад 

''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и Мионица – Одељења у Лајковцу за 2020. годину, 

доставити Заједничком центру за социјални рад ''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и 
Мионица и Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 

 

III Закључак о усвајању Извештаја о раду Заједничког центра за социјални рад 
''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и Мионица – Одељења у Лајковцу за 2020. годину, 

објавити у ''Службеном гласнику општине Лајковац''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-35/21-II од 26.03.2021. године 

 

           СЕКРЕТАР                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

************************************ 
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На основу члана 40. тачка 69. Статута општине Лајковац („Службени гласник општине 

Лајковац“, број: 2/19), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 26.03.2021. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА  
ЗАЈЕДНИЧКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''СОЛИДАРНОСТ'' 

 ЗА ОПШТИНЕ ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I Даје се сагласност на Годишњи програм рада Заједничког центра за социјални рад 

''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и Мионица за 2021. годину. 

 
II Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Заједничког центра за 

социјални рад ''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и Мионица за 2021. годину, доставити 

Заједничком центру за социјални рад ''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и Мионица и 

Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 
 

III Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Заједничког центра за 

социјални рад ''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и Мионица за 2021. годину, објавити у 
''Службеном гласнику општине Лајковац''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-35/21-II од 26.03.2021. 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 26.03.2021. године, 

донела је 
 

З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРЕНОМ ПРОГРАМУ РАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 

''ХАЏИ РУВИМ'' ЛАЈКОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ 
 

I Усваја се Извештај о оствареном Програму рада Културног центра ''Хаџи Рувим'' 

Лајковац за период 01.01.-31.12.2020. године.  
 

II Закључак о усвајању Извештаја о оствареном Програму рада Културног центра ''Хаџи 

Рувим'' Лајковац за период 01.01.-31.12.2020. године, доставити  КЦ ''Хаџи Рувим'' и Одељењу 

за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 
 

III Закључак о усвајању Извештаја о оствареном Програму рада Културног центра 

''Хаџи Рувим'' Лајковац за период 01.01.-31.12.2020. године објавити у ''Службеном гласнику 
општине Лајковац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-35/21-II од 26.03.2021. године 

 

           СЕКРЕТАР                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

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

************************************ 
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На основу члана 40. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине 

Лајковац'', број: 2/19), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 26.03.2021. 
године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К  
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА 

ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ЛАЈКОВАЦ 

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ 

 
I Усваја се Извештај о извршењу Плана и Програма рада Градске библотеке Лајковац за 

период 01.01.2020. до 31.12.2020. године. 

 
II Закључак о усвајању Извештаја о извршењу Плана и Програма рада Градске 

библотеке Лајковац за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године, доставити Градској библиотеци 

Лајковац и Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 

 
III Закључак о усвајању Извештаја о извршењу Плана и Програма рада Градске 

библотеке Лајковац за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године, објавити у ''Службеном 

гласнику општине Лајковац''.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-35/21-II од 26.03.2021. 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 26.03.2021. 

године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ''УСТАНОВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ'' ЛАЈКОВАЦ 

 ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

I Усваја се Извештај о раду Јавне установе ''Установа за спорт и омладину'' Лајковац за 

2020. годину. 
 

II Закључак о усвајању Извештаја о раду Јавне установе ''Установа за спорт и омладину'' 

Лајковац за 2020. годину, доставити Јавној установи ''Установа за спорт и омладину'' Лајковац и 

Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 
 

III Закључак о усвајању Извештаја о раду Јавне установе ''Установа за спорт и 

омладину'' Лајковац за 2020. годину, објавити у ''Службеном гласнику општине Лајковац''.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-35/21-II од 26.03.2021. године 
 

           СЕКРЕТАР                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Горан Илић,с.р.                                                                           Ненад Џајевић,с.р. 
************************************ 
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На основу члана 40. Статута општине Лајковац („Службени гласник општине 

Лајковац“, број: 2/19), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 26.03.2021. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

I Усваја се Извештај о раду Туристичке организације општине Лајковац за 2020. годину. 
 

II Закључак о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације општине Лајковац за 

2020. 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 2020. годину, објавити у ''Службеном гласнику општине Лајковац''.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-35/21-II од 26.03.2021. године 
 

           СЕКРЕТАР                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

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

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

 

На основу члана 13. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
(''Службени гласник Републике Србије'', број: 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16)  члана 40. Статута 

општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 2/19 ), Скупштина општине 

Лајковац, на седници одржаној дана 26.03.2021. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА  
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА  

ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

I Усваја се Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за подручје општине Лајковац за 2020. годину. 

 

II Закључак о усвајању Извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за подручје општине Лајковац за 2020. годину,  доставити  Одељењу 

за привреду и имовинско-правне послове  и Одељењу за буџет и финансије Општинске управе 

општине Лајковац. 

 
III Закључак о усвајању Извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за подручје општине Лајковац за 2020. годину, објавити у 

''Службеном гласнику општине Лајковац''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-35/21-II од 26.03.2021. године 
 

           СЕКРЕТАР                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Горан Илић,с.р.                                                                           Ненад Џајевић,с.р. 
************************************ 
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На основу члана 40. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине 

Лајковац'', број: 2/19), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 26.03.2021. 
године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К  
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА  

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ  

 ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
I Усваја се Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине општине Лајковац за 2020. годину. 

 
II Закључак о усвајању Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту 

животне средине општине Лајковац за 2020. годину, доставити Одељењу за привреду и 

имовинско-правне послове и Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине 

Лајковац. 
 

III Закључак о усвајању Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту 

животне средине општине Лајковац за 2020. годину, објавити у ''Службеном гласнику општине 
Лајковац''.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-35/21-II од 26.03.2021. 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 26.03.2021. 

године, донела је 
З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  
ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

I Усваја се Извештај о реализацији Програма за унапређење услова живота локалне 

заједнице за 2020. годину. 
 

II Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Програма за унапређење услова 

живота локалне заједнице за 2020. годину, доставити Одељењу за привреду и имовинско-
правне послове и Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 

 

III Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Програма за унапређење услова 

живота локалне заједнице за 2020. годину, објавити у ''Службеном гласнику општине Лајковац''.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-35/21-II од 26.03.2021. 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 26.03.2021. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К  
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О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА  

О СПРОВЕДЕНОМ ПРОГРАМУ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА  
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ  

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
I Усваја се Извештај о спроведеном Програму унапређења квалитета здравствене 

заштите становништва општине Лајковац за 2020. годину. 

 

II Закључак о усвајању Извештаја о спроведеном Програму унапређења квалитета 
здравствене заштите становништва општине Лајковац за 2020. годину, доставити Дому здравља 

Лајковац и Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 

 
III Закључак о усвајању Извештаја о спроведеном Програму унапређења квалитета 

здравствене заштите становништва општине Лајковац за 2020. годину, објавити у ''Службеном 

гласнику општине Лајковац''.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-35/21-II од 26.03.2021. године 

 
           СЕКРЕТАР                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

На основу члана 21. став 1. тачка 1) Закона о јавним службама (''Службени гласник 

Републике Србије'', број: 42/91, 74/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр. др. закона и 83/14- испр. др. 

закона), члана 21. став 1. тачка 1) Закона о клутури (''Службени гласник Републике Србије'', 
број: 72/09, 13/16, 30/16-испр. и  6/20)  и члана 40. Статута општине Лајковац (''Службени 

гласник општине Лајковац'', број: 2/19), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној 

дана 26.03.2021. године, донела је 
Р Е Ш Е Њ Е   

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ''ХАЏИ РУВИМ'' ЛАЈКОВАЦ СА ПРЕЧИШЋЕНИМ ТЕКСТОМ 

СТАТУТА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ''ХАЏИ РУВИМ'' ЛАЈКОВАЦ 

 

I Даје се сагласност на Прве измене и допуне Статута Културног центра ''Хаџи Рувим'' 
Лајковац, који је донео Управни одбор Културног центра дана 25.02.2021. године под бројем: 

107/2021, са пречишћеним текстом Статута Културног центра ''Хаџи Рувим'' Лајковац.  

 
II Решење о давању сагласности на Прве измене и допуне Статута Културног центра 

''Хаџи Рувим'' Лајковац, са пречишћеним текстом Статута Културног центра ''Хаџи Рувим'' 

Лајковац  доставити  КЦ ''Хаџи Рувим''.  

 
III Решење о давању сагласности на Прве измене и допуне Статута Културног центра 

''Хаџи Рувим'' Лајковац, са пречишћеним текстом Статута Културног центра ''Хаџи Рувим'' 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-35/21-II од 26.03.2021. године 
           СЕКРЕТАР                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

************************************ 
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На основу члана 92. став  4. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике 

Србије'', број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 
68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 40. 

Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 2/2019) и Сагласности 

Државне ревизорске институције РС бр. 401-30/2021-I од 28.01.2021. године, Скупштина 
општине Лајковац на седници одржаној дана 26.03.2021. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ОБАВЉАЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

  1.Екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Лајковац за 2020. годину обавиће 
лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане 

законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. 

 

 2.Задужују се стручне службе Општинске управе општине Лајковац за реализацију ове 
Одлуке. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-35/21-II од 26.03.2021. 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'', број: 24/11), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број: 129/07, 83/14, 101/16 и 

47/18) и члана 40. тачка 6. Статута Општине Лајковац(''Службени гласник општине Лајковац, 
број: 2/19), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана  26.03.2021. године, 

донела је 

ОДЛУКУ 

О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА 

 СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

Члан 1. 

 

 Врши се измена и допуна Одлуке о правима и услугама социјалне заштите општине 

Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 15/2020, 21/2020-прве измене и допуне), 
тако што се у члану 12. став два мења и гласи: 

 

''Накнада трошкова сахране се утврђује у висини стварних трошкова учињених за 

набавку најнеопходније погребне опреме и накнаде за гробно место: ковчег, лимени сандук, 
врећа, крст и слова, покров, превоз умрлог до гробља, пријем умрлог у хладњачу, чување 

умрлог у хладњачи, употреба колица на гробљу, укоп, одвоз вишка земље и формирање хумке, 

накнада за коришћење, уређење и одржавање површине гробља за 10 година и накнада за закуп 
гробног места за 10 година''. 

 

У осталом делу, члан 12. Одлуке остаје непромењен. 
 

Члан 2. 

 

 У свему осталом Одлука о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац 
(''Службени гласник општине Лајковац'', број: 15/2020, 21/2020-прве измене и допуне) остаје 

непромењена. 
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Члан 3. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Лајковац''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-35/21-II од 26.03.2021. године 

 

           СЕКРЕТАР                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

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

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

 
На основу члана 32. и члана 93. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

општине Лајковац'', број: 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члана 10. и 40. Статута 

општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 2/2019), Скупштина општине 

Лајковац на седници одржаној дана 26.03.2021. године, доноси 
 

О Д Л У К У 

О УСТАНОВЉАВАЊУ  НАГРАДА, ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И ДОДЕЛИ ЗВАЊА 
''ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН'' ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком установљавају се награде и друга јавна признања организацијама и 

грађанима за значајна остварења у привреди, науци, уметности, спорту и другим друштвеним 

областима, као и додела звања ''почасни грађанин'' особи чији су рад и достигнућа од посебног 
значаја за Општину Лајковац (у даљем тексту: Општину). 

 

Члан 2. 
 

Награде и јавна признања додељују се у виду: 

- Повеље, 

- Плакете, 

- Похвале 

- Дипломе 

Поред награде и јавног признања из става 1. овог члана, може се доделити и износ 

новчане награде. 
 

Члан 3. 

 

Награде и друга јавна признања и звање ''почасни грађанин'' Општине Лајковац 
додељују се поводом празника Општине,16. септембра. 

 

Члан 4. 
 

Награду и јавно признање (у даљем тексту: награда) може добити лице које је 

држављанин Републике Србије и које има пребивалиште на територији општине Лајковац или 
које је имало пребивалиште на територији општине Лајковац у периоду дужем од 10 година. 

Награда може бити додељена појединцу, групи лица за заједничко дело или правном 

лицу. 

Награда се може доделити истом субјекту више пута. 
Изузетно од одредби става 1. овог члана, награда се може доделити правном или 

физичком лицу које нема седиште, односно пребивалиште на територији општине Лајковац, а 

које је својим радом нарочито допринело развоју или афирмацији општине Лајковац у земљи 
или иностранству. 
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Члан 5. 

 
Награда се додељује за дело или постигнуће које је постало доступно јавности у 

периоду од 01. јануара до 31. децембра године која претходи години у којој се награда 

додељује. 
Изузетно, награда се може доделити за континуирани рад и укупне резултате рада у 

области за коју се награда додељује. 

 

Члан 6. 
 

Награда се додељује по следећим условима: 

1.у области привреде: 
-за рад и резултате рада изузетне вредности који доприносе унапређењу и развоју економије и 

привређивања, кроз производњу и пословање са константним успехом и то: остваривањем 

високе стопе раста обима рада и добити, боље искоришћавање пословних капацитета, 

освајањем и применом нових технологија, увођењем нових програма, производа и услуга, 
растом извоза и проширењем простора пласмана производа и услуга ван граница Републике 

Србије и други показатељи који доказују успешност производних резултата који су изнад 

просечних резултата у Општини; 
 

2.у области пољопривреде: 

 - за изузетан рад и допринос развоју пољопривреде; 
 

3.у области образовања и васпитања: 

 - за изузетно дело и резултат васпитно-образовног рада или резултат у организацији и развоју 

школства у целини или у појединим његовим областима,који значајно превазилазе постојеће 
професионалне стандарде или изузетно доприносе успешности и ефектима образовног и 

васпитног рада; 

 
  4.у области стваралаштво и постигнућа ученика и студената:  

- ученицима и студентима до завршетка редовног школовања, за највреднија остварења у 

научном и уметничком раду, за постигнуте резултате током школовања као и за постигнуте 
резултате на републичким и међународним такмичењима; 

 

5.у области науке, иновација и проналазаштва:  

- за научно остварење, односно рад у друштвено-хуманистичким, техничким и другим наукама, 
који као резултат има нова сазнања и синтезу постојећих у циљу њихове примене, који 

представља допринос развоју научне области или развоју нових производа, метода или 

технолошких поступака, под условом да је објављено у научној и стручној литератури, 
одговарајућим научним часописима или другим начином јавног саопштавања; - за проналазак 

који је заштићен у смислу одредаба Закона о патентима; 

 

  6. у области урбанизма и архитектуре: 
 - за урбанистичко решење или плански акт који је допринео развоју града или за 

архитектонско-грађевински или други пројекат објекта по коме је објекат започет, односно 

завршен у претходној години, а који су препознати као оригинална вредност или достигнуће; 
 

7. у области заштите животне средине:  

- за изузетне резултате у заштити или побољшању стања у области заштите животне средине, 
акције и друга постигнућа у овој области на територији Општине;  

 

8. у области медицине и бриге о здрављу:  

- за изузетне резултате, акције и постигнућа којима је дат значајан допринос развоју и 
унапређењу медицине у Општини, унапређењу здравља становништва, превенцији болести и 

промоцији здравих стилова живота; 
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9. у области социјалне заштите и хуманитарног рада: 
 - за изузетне резултате или акције којима је унапређена заштита и брига о социјално 

угроженим групама, као и за изванредне хуманитарне акције и подухвате;  

 
10. у области хуманости:  

- за изузетне акције и подухвате којима је појединац или група људи мимо својих 

професионалних обавеза и уз ризик или могућу штету по сопствену безбедност, здравље или 

имовину, помогао другим појединцима или на други начин остварио циљ од значаја за 
Општину;  

 

11. у области уметности и културе: 
 - за изузетно вредно публиковано или изведено уметничко остварење, као и за изузетне акције 

или подухвате који нарочито доприносе развоју уметности или културних потреба и навика 

грађана;  

 
12. у области чувања и неговања традиције лајковачког краја: 

 - за изузетне акције или подухвате који превазилазе професионалне обавезе појединца или 

организације, а којима се спасавају од заборава вредни елементи културне баштине лајковачког 
краја, као што су грађевински објекти, обичаји, занати, уметничка традиција, усмена 

књижевност и слично;  

 
13. у области информисања и друштвеног ангажовања: 

 - за серију или више написа, телевизијских или радијских прилога или емисија, 

публицистичких радова о темама од значаја за политички, културни, привредни и укупни 

друштвени живот у Општини; 
 - за изузетна остварења која су друштвено ангажована, а која нису дело новинара или која нису 

превасходно намењена за медијску екплоатацију, а којима се покрећу иницијативе, спроводе 

акције и слично у областима које су од изузетног значаја за најширу друштвену заједницу; 
 

14. у области спорта:  

- за рад или резултат изузетне вредности којим је дат значајан допринос афирмацији, развоју и 
унапређењу спорта 

 

Члан 7. 

 
 У једној години додељује се по једна награда за сваку област. 

Изузетно, у једној години може се доделити и више од 1 награде за једну област уколико 

су рад и достигнућа од посебног значаја за општину Лајковац. 
  За поједину област не мора се у свакој години доделити награда. 

 

Члан 8. 

 
Награда се може доделити и постхумно појединцима за дело или постигнуће које је 

постало доступно јавности у периоду од 1. јануара до 31. децембра године која претходи 

години у којој се награда додељује и који су преминули у тој години. 
 

Члан 9. 

 
Поред награда за области дефинисаних чланом 6. ове одлуке, може се доделити и 

специјална награда за: 

 - животно дело: за појединца који је завршио своје професионално ангажовање у одређеној 

области, а за изузетне укупне вишедеценијске резултате које је постигао и који су од 
несумњивог значаја за афирмацију и развој Општине;  
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- хуманитарни рад и бригу о људима: за појединца или организацију који дуги низ година 

остварују изванредне резултате у области хуманитарног рада, који су унапредили или 
поставили нове високе стандарде у овој области; 

 - афирмацију Општине: за појединца или организацију који су далеко изнад својих 

професионалних обавеза и програма својим вишегодишњим ангажовањем допринели 
промоцији Општине и лајковачког краја, побољшању угледа и препознатљивости Општине и 

лајковачког краја, помогли и реализовали пројекте, програме и активности које доприносе 

развоју Општине.  

У једној години могу се доделити највише две специјалне награде.  
Специјална награда се може доделити и постхумно. 

 

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ НАГРАДЕ  
 

Члан 10. 

 

Право подношења иницијативе за доделу награда имају правна и физичка лица. 
 

Члан 11. 

 
  Обавештење о условима за додељивање награде објављује се у средствима јавног 

информисања и на сајту Општине.  

 
Члан 12. 

 

Иницијатива се доставља у писаној форми Комисији за доделу награде и јавних 

признања Општине Лајковац (у даљем тексту: Комисија), са образложењем и садржи податке о 
кандидату и делу или резултату, као и назнаку области за коју се кандидат предлаже.  

 

Члан 13. 
 

Комисија је дужна да приспеле иницијативе разматра у року од 15 дана од дана пријема 

истих. 
Комисија може од подносиоца иницијативе тражити допуну образложења и других 

података у року који сама одреди. 

Комисија доноси одлуку о неприхватању предлога иницијативе са образложењем и 

разлозима за неприхватање када сматра да нису испуњени услови утврђени одлуком и исту 
доставља подносиоцу иницијативе. 

 

Члан 14. 
 

Уколико Комисија прихвати иницијативу за доделу награда, утврдиће предлог Одлуке о 

додељивању награде за сваку област посебно и исте упутити Скупштини општине Лајковац, 

ради доношења. 
Уз награду из става 1. овог члана, добитнику се може уручити и износ новчане награде, 

који предлаже Комисија у складу са средствима предвиђеним Одлуком о буџету општине 

Лајковац. 
Висина новчане награде саставни је део предлога Одлуке о додељивању награде.   

  О предлозима Комисије гласа се појединачно, за сваку област посебно. 

 
Члан 15. 

 

Комисију из члана 12. Одлуке именује Скупштина општине Лајковац на период од 

четири године, а састоји се од 5 чланова. Комисију чине 2 одборника Скупштине општине, од 
којих је један председник Комисије и 3 члана стручњака из различитих области. Комисија има 
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секретара који обавља стручне и административне послове за потребе Комисије, без права 

одлучивања.  
 

Члан 16. 

 
Добитнику награде и јавног признања уручује се награда из члана 2. Одлуке.  

Графички изглед, форму и садржину награде утврђује Комисија.  

 

Члан 17. 
 

Рад Комисије је јаван. Комисија доноси одлуке већином гласова од укупног броја 

чланова. 
 

ЗВАЊЕ ''ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН'' 

 

Члан 18. 
 

Звање ''почасни грађанин'' додељује се за значајна остварења и постигнуте изванредне 

резултате у области науке, привреде, уметности, здравства, образовања и васпитања, спорта, 
хуманитарног рада, заштите и унапређења људских права, као и за дела која су значајно 

допринела развоју, афирмацији, очувању традиције Општине и подизању њеног угледа у земљи 

и иностранству. 
 

Члан 19. 

 

Звање ''почасни грађанин'' може се доделити домаћем или страном држављанину. 
 

Члан 20. 

 
Одлуку о додели звања ''почасни грађанин'' доноси Скупштина општине Лајковац на 

предлог Комисије за доделу звања ''почасни грађанин'' општине Лајковац коју именује 

Скупштина општине Лајковац, уз претходну сагласност Министарства надлежног за послове 
локалне самоуправе. 

Комисија се састоји се од председника и четири чланa. 

Председник и чланови Комисије су лица која уживају углед: истакнуте јавне личности 

општине Лајковац. 
Комисија има секретара који учествује у раду Комисије, без права одлучивања. 

Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова. 

Годишње се могу доделити највише два звања ''почасни грађанин''. 
 

Члан 21. 

 

Јавни позив за прикупљање иницијатива за доделу звања ''почасни грађанин'' Комисија 
објављује на званичној интернет презентацији Општине Лајковац, а може се објавити и путем 

других средстава јавног информисања. 

 
Члан 22. 

 

Право подношења иницијативе за доделу звања ''почасни грађанин'' имају сва правна и 
физичка лица са подручја општине Лајковац. 

Инцијатива се доставља Комисији у писаној форми са образложењем и садржи податке 

о кандидату и разлозима због којих се исти предлаже за доделу звања ''почасни грађанин''. 

Рок за подношење иницијативе одређује се у јавном позиву. 
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Члан 23. 

 
Рад Комисије је јаван. 

На основу поднетих иницијатива, Комисија утврђује предлог кандидата за доделу звања 

''почасни грађанин'' и исти упућује Скупштини општине Лајковац на усвајање. 
 

Члан 24. 

 

Звање ''почасни грађанин'' додељује се у виду повеље чију садржину и изглед утврђује 
Комисија, на основу спроведеног конкурса.  

 

Члан 25. 
 

Повељу уручује председник Општине, поводом обележавања празника Општине. 

Изузетно од става 1. овог члана , страном држављанину повеља може бити уручена 

приликом његовог боравка у Лајковцу. 
Повеља се може доделити и постхумно и уручује се породици лица коме се додељује 

звање. 

 
Члан 26. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Лајковац''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-35/21-II од 26.03.2021. године 
 

           СЕКРЕТАР                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

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

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

 
 

На основу чланoва 1, 2, 5, 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама 

(''Службени гласник Републике Србије'' бр.34/01, 92/2011, 10/2013, 55/2013, 99/2014) и члана 

40.Статута општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број 2/19), Скупштина 
општине Лајковац, на седници одржаној дана 26.03.2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У 
О ЧЕТВРТИМ ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ И ПЛАТАМА И НАКНАДАМА 

ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА 

 
Члан 1. 

 

 Врши се допуна члана 1. Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у 
Скупштини општине Лајковац и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених 

лица, („Службени гласник општине Лајковац“, број 11/12, 4/14, 6/14), тако што се додаје нови 

став, који сада постаје став 2, а који гласи: 
 

  „Запосленим лицима у Општинској управи општине Лајковац, који су од стране органа 

општине Лајковац именовани у радна тела истих, неће се вршити исплата за присуства 

седницама радних тела, осим у случајевима када је то изричито предвиђено Законом и другим 
подзаконским позитивноправним прописима“. 
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Члан 2. 

 
 У свему осталом Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини 

општине Лајковац и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица 

(„Службени гласник општине Лајковац“, број 11/12, 4/14, 6/14, 1/16), остаје непромењена. 
 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 4. 

 
 Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лајковац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-35/21-II од 26.03.2021. године 
 

           СЕКРЕТАР                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

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

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

 
На основу члана 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору („Службенигласник РС“, 

број: 36/15, 44/18 и 95/18), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/07 и 83/14 , 101/16 и 47/18) и члана 40.  Статута Општине Лајковац (''Службени гласник 

општине Лајковац'', бр:11/08) Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 
26.03.2021. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 
1. Овим Решењем образује се Комисија за координацију инспекцијског надзора над 

пословима из изворне надлежности општине Лајковац (у даљем тексту: Комисија). 

Обухватнији и делотворнији надзор и избегавање преклапања и непотребног 

понављања надзора, поред усклађивања инспекцијског надзора између инспекција које врше 
инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности Општине Лајковац обезбеђује и 

Комисија. 

 
2. Утврђује се да инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежностиОпштине 

Лајковац врши: 

-  Комунална инспекција у саставу Службе за инспекцијске послове Општинске управе 

општине Лајковац  (у даљем тексту Инспекција). 
 

3. Послови и задаци Комисије: 

- да разматра и даје мишљење на предлоге планова инспекцијског надзора, које доставља 

инспекција; 

- да прати рад инспекције, иницира мере, утврђује смернице, даје упутства и прати њихову 

реализацију, а нарочито: 

 за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекције, 

 за размену информација у вршењу инспекцијског надзора, 

 за унапређење инспекцијског надзора на основу информација из годишњег извештаја о 

раду инспекција, 
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- да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и предлоге других прописа којима се уређују 

питања инспекцијског надзора; 

- да разматра мишљења, директиве, методолошке материјале и приручнике за рад инспекције, 

анализира праксу инспекцијског надзора и заузима ставове у циљу уједначавања поступања 

инспекције у истим или сличним ситуацијама према свим надзираним субјектима, и 

објављује те ставове; 

- да учествује у анализи потреба за финансирањем, техничком опремљеношћу и стручним 

усавршавањем инспектора, као и утврђивању програма стручног усавршавања инспектора, 
и подноси иницијативе надлежним органима који се односе на финансирање, техничку 

опремљеност и програме обука и других облика стручног усавршавања инспектора; 

-  да даје стручно мишљење о предлозима контролних листа, као и њихових измена и допуна; 

- да се стара да се на службеној интернет страници Општине Лајковац објављују прописи, 

акти и документи који се односе на инспекцијски надзор; 

- да, на упит заинтересованих лица, пружа обавештења која се односе на делокруг 

инспекције,  најкасније у року од седам радних дана; 

- да, у складу са потребом, подноси извештаје Општинском већу и Скупштини и даје 

предлоге за предузимање мера из њихове надлежности; 

- да се стара да се на службеној интернет страници Општине Лајковац објављују 

информације о носиоцу послова инспекцијског надзора, а нарочито подаци о 

надлежностима, адресама, телефонима и адресама електронске поште, као и оњиховом 
руководиоцу; 

- да предузима одговарајуће активности у вези са обраћањем подносиоца притужбе на рад 

инспекције који је незадовољан одлуком о притужби; 

- да обавља друге послове и задатке утврђене прописима. 

 

 

4. Комисију чине председник, заменик председника, 2 члана и заменици чланова. 
Председник Комисије руководи њеним радом, усклађује рад чланова и сазива и води седнице 

Комисије. 

Председника Комисије за време његове одсутности или спречености замењује заменик 

председника Комисије. 
 

5. У Комисију се именују: 

- за председника: 
Андрија Живковић,  Председник општине Лајковац; 

- за заменика председника: 

Ненад Џајевић, председник Скупштине општине Лајковац; 

- за чланове: 
Злата Жујовић,  Шеф службе за инспекцијске послове 

Обрад Милутиновић, Заменик председника општине Лајковац; 

- за заменике чланова: 
Горица Радовић, еколошки инспектор 

Милан Бугарчић, члан Општинског већа општине Лајковац – инфраструктура и комуналне 

делатности, омладина и спорт. 
 

6. Инспекција је дужна да се придржава смерница и упутстава из тачке 3. став 2) овог 

Решења. 

Члан Комисије који није сагласан са овим смерницама и упутствима може да поднесе предлог 
Скупштини општине Лаковац да заузме став поводом овог питања, односно предузму мере и 

радње из свог делокруга. 

 
7. Стручно-техничке и административне послове за Комисију обавља Служба за 

инспекцијске полове Општинске управе општине Лајковац. 
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8. Комисија је овлашћена да захтева податке, обавештења, исправе и извештаје који су 

јој потребни за обављање њених послова и задатака од надлежних органа и ималаца јавних 
овлашћења. 

 

9. Комисија доноси Пословник о свом раду. 
 

10. Комисија усклађује инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности са 

повереним пословима инспекцијског надзора из надлежности Општине Лајковац, 

обезбеђивањем координације и међусобне сарадње инспекција Општине Лајковац у 
утврђивању планова инспекцијског надзора и рада инспекција и сарадње у поступку вршења 

самосталног или заједничког инспекцијског надзора. 

Сарадња између инспекција из става 1. ове тачке остварује се у складу са облицима 
сарадње утврђеним законом и другим прописима којима се уређују државна управа и локална 

самоуправа, Законом о инспекцијском надзору и посебним законима, и нарочито обухвата 

међусобно обавештавање, размену информација, пружање помоћи и заједничке мере и радње 

од значаја за инспекцијски надзор, као и друге начине унапређења делотворности 
инспекцијског надзора у надлежности Општине Лајковац. 

У оквиру свог делокруга, у складу са одлуком којом се уређује општинска управа, 

Служба за инспекцијске послове усклађује инспекцијски надзор над пословима из изворне 
надлежности са повереним пословима инспекцијског надзора из надлежности Општине 

Лајковац. 

 
11. Комисија подноси Скупштини редовне извештај о раду најмање сваких 90 дана, као 

и ванредне извештаје по потреби, и редовно их објављује на интернет страници. 

Комисија подноси Скупштини и годишњи извештај најкасније до 31. јануара текуће 

године за претходну годину. 
 

12. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Лајковац“. 
 

 13. Даном ступања на снагу овог Решења, престаје да важи Решење, број: 06-150/18-II 

од 14.12.2018. године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-35/21-II од 26.03.2021. године 

 
           СЕКРЕТАР                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

 

На основу члана 124. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник Републике 

Србије'', број: 24/11), члана 15. Одлуке о оснивању Заједничког центра за социјални рад 
''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и Мионица (''Службени гласник општине Лајковац, 

број: 11/15) и члана 40. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', 

број: 2/19), Скупштина општине Лајковац на седници одржаној дана 26.03.2021. године, донела 
је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЗАЈЕДНИЧКОГ ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ''СОЛИДАРНОСТ'' ЗА ОПШТИНЕ ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦА 

 

I Даје се сагласност, да се Драган Радовановић, дипломирани правник из Љига, именује 
за директора Заједничког центра за социјални рад ''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и 

Мионица, а према сагласности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 



26.03.2021.                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                               Број 4 

 

16 

 

питања, Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту, број: 119-01-213/2020-09 од 

18.12.2021. године. 
 

II Директор се именује на период од четири године и исто лице може бити поново 

именовано за директора.  
 

III Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

IV Решење о давању сагласности на именовање директора Заједничког центра за 
социјални рад ''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и Мионица доставити Скупштини 

општине Љиг на даље поступање.  

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-35/21-II од 26.03.2021. године 
 

           СЕКРЕТАР                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

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

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

 
На основу члана 10, члана 11, члана 12, члана 13 и члана 14. Закона о локалним 

изборима („Службени гласник Републике Србије“, 129/2007, 34/2010 – Одлука УС РС, 54/2011, 

12/2020, 20/2020 и 68/2020) и члана 40. став 1. тачка 18) и члана 40. став 1. тачка 18)  Статута 

општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број 2/19), Скупштина општине 
Лајковац, на седници одржаној дана 26.03.2021. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

 ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 
I У Општинску изборну комисију општине Лајковац у сталном саставу, именују се: 

1. - Јасмина Јоксимовић, дипл.правник, из Пепељевца, за председника, на предлог 

Српске напредне странке;  

 - Драган Перишић дипл.правник, из Јабучја, за заменика председника, на предлог 
Српске напредне странке;  

2. – Данијела Арсеновић, из Лајковца, за члана, на предлог Српске напредне странке;  

- Душица Ивановић, из Врачевића, за заменика члана, на предлог Српске напредне 
странке; 

3. – Никола Радивојевић, из Рубрибрезе, за члана, на предлог Српске напредне странке;  

- Весна Ранковић, из Јабучја, за заменика члана, на предлог Српске напредне странке; 

4. – Маријана Селенић, из Лајковца, за члана, на предлог Српске напредне странке;  
- Борисав Радовановић, из Лајковца, за заменика члана, на предлог Српске напредне 

странке; 

5.–Далибор Бољановић, из Лајковца, за члана, на предлог Социјалистичке партије 
Србије –Јединствена Србија; 

-Вељко Јеремић, из Лајковца, за заменика члана, на предлог Социјалистичке партије 

Србије –Јединствена Србија; 
6.–Јован Савичић, из Лајковца, за члана, на предлог Социјалистичке партија Србије –

Јединствена Србија  

- Бранкица Николић, из Лајковца, за заменика члана, на предлог Социјалистичке 

партије Србије –Јединствена Србија; 
7.–Бојана Бојичић, из Лајковца, за члана, на предлог Социјалистичке партија Србије –

Јединствена Србија  
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-Милосав Станојевић, из Пепељевца, за заменика члана, на предлог Социјалистичке 

партије Србије –Јединствена Србија; 
8.–Данијел Пантелић, из Лајковца, за члана, на предлог Српске странке Заветници. 

-Владимир Милић, из Лајковца, за заменика члана, на предлог Српске деснице. 

 
II Именује се: 

 

- Maрко Пауновић, дипл.правник, из Јабучја, за секретара Општинске изборне комисије 

општине Лајковац; 
- Милеса Павловић, дипл.правник, из Лајковца, за заменика секретара Општинске 

изборне комисије општине Лајковац; 

 
III За присусутво и рад на седницама Комисије именованима из тачке I и II се утврђује 

накнада по седници,у висини 6% просечне месечне бруто зараде по запосленом ван јавног 

сектора, према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику. 

 
IV Решење доставити: именованима из тачке I и тачке II. 

  

V Против Решења може се изјавити жалба надлежном Управном суду у року од 24 часа 
од дана доношења Решења.  

 

VI Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Лајковац“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-35/21-II од 26.03.2021. године 
 

           СЕКРЕТАР                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

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

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

 
 

На основу члана  69. став 1. тачка 3. и 9. 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 26.03.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГРАДСКА ЧИСТОЋА'' ЛАЈКОВАЦ, 

БРОЈ: 1118/5 ОД 18.03.2021. ГОДИНЕ  
 

 I Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа ''Градска чистоћа'' 

Лајковац,  број: 1118/5 од 18.03.2021. године, којом се одобрава испорука воде у количини од 
2000 м3 по набавној цени од добављача, за потребе техничког пријема објекта ''Базен'' у 

Лајковцу. 

 
 II Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа ''Градска 

чистоћа'' Лајковац, број: 1118/5 од 18.03.2021. године, доставити ЈП ''Градска чистоћа'' и  

Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 
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 III Решење о давању сагласности на на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа 

''Градска чистоћа'' Лајковац, број:1118/5 од 18.03.2021. године, објавити у ''Службеном гласнику 
општине Лајковац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-35/21-II од 26.03.2021. године 

 

           СЕКРЕТАР                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

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

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

 
 

 На основу члана 32. тачка 19. Закона о локалној самоуправи самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 , 101/16 и 47/18), члана 46. став 1. Закона о спорту (''Службени 

гласник Републике Србије'', број: 10/2016) и члана 40. став 1. тачка 64) Статута општине 
Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 2/19), Скупштина општине Лајковац, на 

седници одржаној дана 26.03.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

У НАЗИВУ СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА 
 

 I Даје се сагласност на употребу имена општине Лајковац, у поступку статусне промене 

постојећег назива Спортског удружења ''Задругар'' тако што ће се убудуће користити називом 

''Спортско удружење Лајковац''. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-35/21-II од 26.03.2021. 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-
др.закон 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  26.03.2021. 

године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ  
 

I Даје се сагласност на Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 

животне средине општине Лајковац за 2021. годину. 
 

II Решење о давању сагласности на Програм коришћења средстава буџетског фонда за 

заштиту животне средине општине Лајковац за 2021. годину, доставити Одељењу за привреду 

и имовинско-правне послове и Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине 
Лајковац. 
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III Решење о давању сагласности на Програм коришћења средстава буџетског фонда за 

заштиту животне средине општине Лајковац за 2021. годину, објавити у ''Службеном гласнику 
општине Лајковац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-35/21-II од 26.03.2021. године 

 

           СЕКРЕТАР                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

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

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

 
 

 На основу Закључка Владе РС 05 бр: 023-6214/2020-1 од 08.10.2020. године и члана 40. 

Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 2/19), Скупштина 

општине Лајковац, на седници одржаној дана 26.03.2021. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

О ПРИХВАТАЊУ УДЕЛА БЕЗ НАКНАДЕ У КАПИТАЛУ ДРУШТВА FULL PROTEKT Д.О.О. 
БЕОГРАД 

 

Члан 1. 
 

 ПРИХВАТА СЕ удео од 25.741,98 динара (0,0544% удела), без накнаде, у капиталу 

друштва FULL PROTEKT д.о.о. Београд, МБ: 20034408, ПИБ: 103876412, као начин намирења 

потраживања утврђених Записником бр: службено/17/1 и спецификацијом датом уз исти. 
 

Члан 2. 

 
 Овлашћује се председник Општине Лајковац да потпише Уговор о преносу удела 

фондовима обавезног социјалног осигурања и јединицама локалне самоуправе из списка 

Стицалаца. 
 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику 
општине Лајковац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-35/21-II од 26.03.2021. године 

 

           СЕКРЕТАР                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

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

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

 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНA ЛАЈКОВАЦ 
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Скупштина општине Лајковац 

Број: 016-10/2021-II 
Датум: 26.03.2021. године 

Л а ј к о в а ц 

Омладински трг бр.1 
014/3433-109 

НЉ 

  

 
На основу члана 74. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07, 83/14-

други закон, 101/16-други закон и 47//18 ), члана 109. став 4. Статута општине Лајковац 

(''Службени гласник општине Лајковац'', бр. 2/19) и члана 15. и 16. Одлуке о месним 
заједницама на територији општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', бр.9/19 ), 

доносим 

   

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ РЕДОВНИХ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 
  

 I - Расписујем редовне изборе за Савете 17 (седамнаест) месних заједница на 

територији општине Лајковац, и то: 
 

1. Мeснa зajeдницa Лајковац Варош. 

Пoдручje мeснe зajeдницe oбухвaтa нaсeљeнa мeстa: Лајковац и село Лајковац, са следећим 

улицама: 
Бате Тодоровића, Боре Станковића, Бранислава Нушића, Бране Петронијевића, Делиградска, 

Дивчибарска, Др Боје Марковић непарна страна и парна од броја 2-90, Дринска, Ибарска, Илије 

Бирчанина, Јефимијина, Јована Дучића, Кнеза Лазара, Лазе Лазаревића, Љубомира Ковачевића 
напарна страна, Метохијска, Милене Павловић Барили, Милице Стојадиновић Српкиње, 

Милунке Савић, Милутина Миланковићa, Мокрањчева, Нишка, Тамнавска, Танаска Рајића, 

Хајдук Станкова, Цара Душана, Царице Милице, Београдска непарна страна закључно са 
бројем 35 и парна страна, Војводе Мишића, Димитрија Туцовића, Лајковачка пруга, 

Ложионичка, Марка Краљевића, Милована Глишића, Миће Поповића, Михаила Пупина, 

Његошева, Стевана Првовенчаног, Хајдук Вељкова, Церска, Вићентија Матића, Др Владана 

Ђорђевића, Др Лесе Мирковића непарна страна, Железничка, Карађорђева, Кнеза Васиља, 
Петра Бојовића, Синђелићева, Топличка, Војводе Путника парна страна од броја 2-16 и непарна 

страна од 1-7, Десанке Максимовић, Извиђачка, Хајдучка, Алексе Шантића, Балканска, 

Драгана Радовића, Душана Трифуновића, Ђуре Јакшића, Колубарска, Краља Петра Првог, 
Мике Аласа, Милоша Црњанског, Момчила Радовановића, Николе Аћевца, Носиоца албанске 

споменице, Ужичка, Доситеја Обрадовића, Др Банковића, Љубомира Ненадовића, Милана 

Павловића, Моравска, Немањина, Светог Саве, Хаџи Рувимова,  Цвијићева, Владике Николаја, 

Кнеза Милоша,   Омладински трг, Поп Бошкова, Слободана Јовановића, Алексе Ненадовића, 
Богољуба Молеровића, Борислава Пекића, Вука Караџића, Иве Андрића, Исидоре Секулић,  

Андрије Кузњецова, Радоја Домановића, Шумадијска, Бранка Радичевића, Војводе Миленка, 

Јустина Поповића, Краља Милутина, Надежде Петровић, Војводе Степе, Војислава Илића, 
Добричићева, Дубравска, Мајора Гавриловића, Мише Миловановића, Пуће и Вуке 

Милијановић, Старине Новака, Старог Вујадина и Стевана Сремца 

 

2. Мeснa зajeдницa Рубрибреза. 

 Пoдручje мeснe зajeдницe oбухвaтa нaсeљeно мeсто: Рубрибреза и следеће улице: 

1300 каплара, Браће Ивковић, Воденичка, Војводе Путника парна страна од броја 18 па надаље 

и непарна страна од броја 9 па надаље, Гаврила Принципа, Гргура Бранковића, Др Лесе 
Мирковића парна страна, Југ Богданова, Кнез Михаилова, Лазаревића сокаче, Николе Пашића, 

Проте Матеје, Радована Ивановића, Теслина, Хиландарска и Драгомира Чанчаревића  
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3. Мeснa зajeдницa Словац. 
 Пoдручje мeснe зajeдницe  oбухвaтa нaсeљeно мeсто:Словац. 

4. Мeснa зajeдницa Непричава. 

 Пoдручje мeснe зajeдницe oбухвaтa нaсeљeно мeсто: Непричаву. 

            5. Мeснa зajeдницa Бајевац 

            Пoдручje мeснe зajeдницe oбухвaтa нaсeљeно мeсто: Бајевац 

 6. Мeснa зajeдницa Степање 

            Пoдручje мeснe зajeдницe oбухвaтa нaсeљeно мeсто: Степање 

 7. Мeснa зajeдницa Маркова Црква 

            Пoдручje мeснe зajeдницe oбухвaтa нaсeљeно мeсто: Маркова Црква   

 8. Мeснa зajeдницa Ратковац 
            Пoдручje мeснe зajeдницe oбухвaтa нaсeљeно мeсто: Ратковац 

 9. Мeснa зajeдницa Придворица 

            Пoдручje мeснe зajeдницe oбухвaтa нaсeљeно мeсто: Придворица   

 10. Мeснa зajeдницa Стрмово 
            Пoдручje мeснe зajeдницe oбухвaтa нaсeљeно мeсто: Стрмово 

 11. Мeснa зajeдницa Пепељевац 

            Пoдручje мeснe зajeдницe oбухвaтa нaсeљeно мeсто: Пепељевац 

 12. Мeснa зajeдницa Врачевић 

            Пoдручje мeснe зajeдницe oбухвaтa нaсeљeно мeсто: Врачевић 

Доњи крај, Костевац, Жујански крај 

 13. Мeснa зajeдницa Боговађа 

            Пoдручje мeснe зajeдницe oбухвaтa нaсeљeно мeсто: Боговађа     

 14. Мeснa зajeдницa Доњи Лајковац 

            Пoдручje мeснe зajeдницe oбухвaтa нaсeљeно мeсто: Доњи Лајковац 

 15. Мeснa зajeдницa Ћелије 

            Пoдручje мeснe зajeдницe oбухвaтa нaсeљeно мeсто: Ћелије и улицу Београдска непарна 

страна од броја 37 па надаље и парна страна од броја 4 па надаље  

 16. Мeснa зajeдницa Јабучје 

            Пoдручje мeснe зajeдницe oбухвaтa нaсeљeно мeсто: Јабучје  

Виш, Горњи крај, Старо село, Гај, Доњи Крај, Др Боје Марковића парна страна од броја 92 па 
надаље, Змај Јовина, Љубомира Ковачевића парна страна, Таковска и Шеринка    

 17. Мeснa зajeдницa Скобаљ 

            Пoдручje мeснe зajeдницe oбухвaтa нaсeљeна мeста: Скобаљ и Мали Борак 

 
II  -  Избори ће се одржати у недељу 18. априла 2021. године, у времену од 07.00 до 20.00 

часова. 

 
III - Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.  

 

IV - Изборе за Савете месних заједница, спровешће органи задужени за спровођење општих 

избора за одборнике Скупштине општине, непосредним тајним гласањем, а на основу одредаба 
Одлуке о месним заједницама на територији општине Лајковац (''Службени  гласник општине 

Лајковац'', број: 9/19). 

 
V - Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном гласнику општине 

Лајковац''. 

 

 

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК   

                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                               ____________________________ 

                                                      Ненад Џајевић,с.р. 
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