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Скупштина општине Лајковац, на основу члана 46. става 1. тачка 5), става 2. и 4. Закона 

о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'', број: 129/07, 34/10-одлуке УС, 

54/11, 12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20)  и члана 195. став 1. тачка 1. и члана 196.  

Пословника о раду  Скупштине  општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', 

број:1/20), на седници одржаној 14.09.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ,  

ИЗАБРАНИМ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ,  

ОДРЖАНИМ ДАНА 21.06.2020. ГОДИНЕ 

 

 I  Утврђује се престанак мандата одборнику Скупштине општине Лајковац, изабраним 

на изборима за одборнике Скупштине општине Лајковац, одржаним дана 21.06.2020. године, и 

то: 

 -Биљани Жујовић, из Врачевића, са изборне листе ''Александар Вучић-за нашу децу'', 

услед подношења оставке.  

 

 II Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења Решења. 

 

III Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 IV Решење о престанку мандата одборнику Скупштине општине Лајковац, изабраним 

на изборима за одборнике Скупштине општине Лајковац, одржаним дана 21.06.2020. године, 

доставити именованој из тачке I Решења. 

 

 V Решење о о престанку мандата одборнику Скупштине општине Лајковац, изабраним 

на изборима за одборнике Скупштине општине Лајковац, одржаним дана 21.06.2020. године, 

објавити у ''Службеном гласнику општине Лајковац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-86/21-II од 14.09.2021 године 

 СЕКРЕТАР                          ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

*************************************** 
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На основу члана 32.став 1 тачка 1), члана 41. Закона о локалној самоуправи (,,Службени 

гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон и 47/18), члана  40.став1.,тачка 1. и 

члана 54. Статута општине Лајковац (,,Службени гласник општине Лајковац“, број: 2/19), члана 

2.став 1. Закона о електронској управи (,,Службени гласник Републике Србије“, број: 27/18) и 

члана 201. став 5. Пословника о раду Скупштине општине Лајковац“, број: 1/20), Скупштина 

општине Лајковац, на седници одржаној дана 14.09.2021. године, донела је  

 

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

Члан 1. 

 

 Врши се измена члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Лајковац, тако што 

се број ,,7“ мења, тако да гласи ,,5“. 

 

Члан 2. 

 

 Врши  измена члана 105.став 2., тако што се наведени став брише у целости. 

 Врши  измена члана 105. став 5. тако што се број ,,7“ мења, тако да гласи  ,,5“. 

 Постојећи  ставови 3.,4. и 5, постају ставови – 2., 3. и  4. 

 

Члан 3. 

 

 Врши се измена члана 113. став 1., тако што се речи: ,,...на основу извештаја секретара 

Скупштине...“ бришу. 

 Врши се измена и допуна члана 113 .став 2., тако што се речи ,,...пребројавањем или 

прозивањем одборника.“,бришу, а уместо њих додају речи :,, пријавом електронским путем“. 

 

Члан 4. 

 

 Врши се допуна члана 114. став 2., тако што се после речи  ,,...председник Скупштине“, 

додају речи „ ,или неко од одборника“, као и измена тако што се бришу речи:,,....наложиће 

прозивање или пребројавање“ као и речи:,, Прозивка или пребројавање извршиће се и кад то 

затражи неки од одборника“, а додају речи:,, а електронским путем се не може утврдити  да 

седници присуствује већина од укупног броја одборника, председник Скупштине може 

наложити утврђивање присуства броја присутних одборника поименичном прозивком“. 

 

Члан 5. 

 

 Врши се измена члана 143., тако што се став 4. брише у целости и додаје нови став 4. 

који гласи: ,,Гласање се врши електронским путем, осим у случајевима када је законом, 

односно овим Пословником другачије регулисано“. 

 Врши се измена члана 143., тако што се став 5. брише у целости и додаје нови став 5. 

који гласи: ,,Пре почетка гласања, председник Скупштине позваће одборнике да се 

електронским путем пријаве за кворум за гласање по текућој тачки дневног реда“. 

 

Члан 6. 

 

 Врши се измена члана 144. става 1. и става 2. тако што се исти бришу у целости, а 

додаје се нови став 1. , који гласи:,, Податке о гласању јавно саопштава председник 

Скупштине“. 

 Постојећи став 3. постаје став 2. 

 Постојећи став 4. постаје став 3., и мења се тако што се реч:,,....бројања“, замењује 

речима:,,..резултата гласања“. 
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Члан 7. 

 

 У свему осталом Пословник о раду Скупштине општине Лајковац („Службени гласник 

општине Лајковац“, 1/20), остаје непромењен.  

 

Члан 8. 

 

 Ове измене и допуне Пословника о раду Скупштине општине Лајковац, ступају на 

снагу осмог дана од дана доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Лајковац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-86/21-II од 14.09.2021 године 

 

 СЕКРЕТАР                          ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

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

 

На основу члана 11. став 3. и 4. а у вези члана 28. Закона о финансијској подршци 

породици са децом ("Службени гласник РС",број: 113/2017, 50/2018, 46/2021- одлука УС РС, 

51/2021- одлука УС РС, 53/2021- одлука УС РС, 66/2021), члана 189. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС",број: 88/2017, 27/2018- други закон) и члана 

40. тачка 47. Статута општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", број: 2/2019), 

Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној  дана 14.09.2021. године донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

 О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА 

БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "ЛЕПТИРИЋ" У ЛАЈКОВЦУ 

 

Члан 1. 

 

Врши се друга измена и допуна Одлуке о регресирању трошкова боравка деце у 

Предшколској установи ''Лептирић'' у Лајковцу (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 

16/2018 и 6/2020-прве измене и допуне Одлуке)- у даљем тексту Одлука, тако што се у члану 6. 

пета алинеја мења и гласи: 

'' – 50% за децу у једнородитељским породицама, (једнородитељска породица у смислу 

овог закона, јесте породица у којој један родитељ самостално врши родитељско право, под 

условом: да је други родитељ непознат; да је други родитељ преминуо, а није остварено 

право на породичну пензију; да је други родитељ постао потпуно и трајно неспособан за 

рад, а није стекао право на пензију; да други родитељ није обавезан да доприноси 

издржавању детета; да је други родитељ лишен родитељског права, а није обавезан да 

доприноси издржавању детета; да је други родитељ преминуо, а остварено је право на 

породичну пензију; да је други родитељ обавезан да доприноси издржавању детета; да је 

други родитељ лишен родитељског права, а обавезан је да доприноси издржавању детета; да 

је други родитељ на издржавању казне затвора дуже од шест месеци; да други родитељ не 

доприноси издржавању детета, а извршење обавезе издржавања није било могуће 

обезбедити постојећим и доступним правним средствима и поступцима. 

Не сматра се једнородитељском породицом,  породица у којој је родитељ који је 

самостално вршио родитељско право, по престанку раније брачне, односно ванбрачне 

заједнице, засновао нову брачну, односно ванбрачну заједницу.'' 

У осталом делу члан 6. Одлуке остаје непромењен. 

 

Члан 2. 

 

 Врши се измена и допуна члана 7. тачка 5. Одлуке и гласи: 
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'' За децу у једнородитељским породицама: Извод из матичне књиге рођених за дете за 

које се подноси захтев или изјава да овај доказ орган прибави по службеној дужности; извод 

из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или изјава да овај доказ орган прибави 

по службеној дужности; потврда од Фонда ПИО о остваривању права на породичну пензију 

или изјава да овај доказ орган прибави по службеној дужности; решење, потврда или 

уверење Фонда ПИО о потпуној и трајној неспособности за рад другог родитеља и да није 

остварио право на пензију или изјава да овај доказ орган прибави по службеној дужности; 

оверена фотокопија пресуде суда да је други родитељ лишен родитељског права, а није 

обавезан/обавезан је да доприноси издржавању детета; оверена фотокопија пресуде о 

разводу брака или други акт надлежног органа којим је други родитељ обавезан/није 

обавезан да доприноси издржавању детета; оверена фотокопија пресуде о изреченој 

затворској казни; акт надлежног органа да други родитељ не доприноси издржавању детета 

а извршење обавезе издржавања није било могуће обезбедити постојећим и доступним 

правним средствима и поступцима, извод из матичне књиге рођених и матичне књиге 

венчаних за родитеља који подноси захтев или изјава да овај доказ орган прибави по 

службеној дужности; изјава оверена од стране два сведока да родитељ који је самостално 

вршио родитељско право, по престанку раније брачне, односно ванбрачне заједнице, није 

засновао нову ванбрачну заједницу.  

У осталом делу члан 7. Одлуке остаје непромењен. 

 

Члан 3. 

 

У свему осталом Одлука о регресирању трошкова боравка деце у Предшколској установи 

''Лептирић'' у Лајковцу (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 16/2018 и 6/2020-прве 

измене и допуне Одлуке). 

 

Члан 4. 

 

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

општине Лајковац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-86/21-II од 14.09.2021 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“ 

бр. 2/19), а у вези члана 20. став. 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 

Републике Србије“ бр. 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 Републике Србије“ бр. 13/2018, 66/2018, 

51/2019), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 14.09.2021. године, донела 

је 

О Д Л У К У 

 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
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Члан 1. 

 

 Ставља се ван снаге Одлука о другим изменама и допунама Одлуке о обезбеђивању 

јавног осветљења на територији општине Лајковац, бр.06-91/20-II од 30.09.2020. године 

(„Службени гласник општине Лајковац“, бр. 15/2020). 

 

Члан 2.  

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Лајковац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-86/21-II од 14.09.2021 године 

 

 СЕКРЕТАР                          ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

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

 

На основу члана 60. и 61. Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник 

РС", број 104/2016 и 9/2020-др.закон) и члана 40. Статута општине Лајковац ("Службени лист 

општине Лајковац ", број: 2/2019), Скупштине општине Лајковац, на седници, одржаној дана 

14.09.2021. године, донела је: 

 

О Д Л У К А  

О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ, СПОЉНОГ ИЗГЛЕДА ЗГРАДЕ И УСЛОВИМА, НАЧИНУ И 

КРИТЕРИЈУМИМА СУФИНАНСИРАЊА АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ 

ОДРЖАВАЊУ  И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТВА ЗГРАДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЛАЈКОВАЦ 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Одлуком о одржавању зграде, спољног изгледа зграде и условима, начину и 

критеријумима суфинансирања активности на инвестиционом одржавању и унапређењу 

својства зграде на територији општине Лајковац (у даљем тексту: Одлука) прописују се: 

 

-Обавеза инвестиционог одржавања и унапређења својства зграда, као и обавеза 

власника посебних делова зграда на одржавању зграде и спољног изгледа зграде ради 

остваривања јавног интереса, а у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и 

здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности и 

-Поступак, услови, проценат учешћа, начин и критеријуми бесповратног 

суфинансирања активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграда на 

територији општине Лајковац. 

 

Одрживи развој становања, у складу са законом, представља јавни интерес. 

 

II ОБАВЕЗНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ  

 

Члан 2. 

 

У циљу остварења јавног интереса, прописује се обавеза одржавања и управљања 

зградама ради спречавања или отклањања опасности по живот и здравље људи, животну 
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средину, привреду или имовину веће вредности, као и обезбеђивања сигурности зграде и њене 

околине.  

 

Ради остваривања јавног интереса Скупштина општине Лајковац, у складу са Законом, 

доноси акт о минималној висини износа издвајања за текуће одржавање зграде, за 

инвестиционо одржавање заједничких делова зграда и минималног износа накнаде коју плаћају 

власници посебних делова у случају принудно постављеног професионалног управника. 

 

Члан 3. 

 

Лица која, у складу са законом, врше послове управљања зградом, односно искључиви 

валсници зграда, стамбене заједнице које ове послове врше преко својих органа, власници 

посебних делова за породичне куће и власници посебних делова у зградама које немају ниједан 

посебан део намењен за становање и који послове врше преко органа основног удружења, 

имају обавезу одржавања зграде на начин да од зграде, односно заједничких делова зграде не 

прети опасност од настанка штете. 

 

Члан 4. 

 

На територији општине Лајковац утврђују се следеће урбанистичке зоне (У даљем 

текст: Зоне) у оквиру којих се прописује обавеза предузимања активности на инвестиционом 

одржавању и унапређењу својства зграде: 

 

ЗОНА I. 

 

Границу ове зоне чине део улице Војводе Мишића, део улице Краља петра Првог и улица Кнеза 

Милоша. Зона обухвата простор десне стране улице Војводе Мишића на делу од улице Краља 

Петра Првог па до улице Цвијићеве, обухватајући парцеле које се непосредно граниче са 

улицом. Овој зони припадају парцеле са леве стране улице Краља Петра Првог и парцеле са 

десне стране улице Кнез Милоша обухватајући простор око улица Владике Николаја, Поп 

Бошкове и Омладинског трга. 

 

ЗОНА II. 

 

Представља простор између граница Зоне 1. и границе Зоне 3. а обухватају катастрско - 

грађевинске парцеле које су у обухвату катастарске општине Лајковац. 

 

ЗОНА III. 

 

Катастарско - грађевинске парцеле које нису у обухвату Зоне 1. и Зоне 2. које се налазе у 

оквиру административног подручја општине Лајковац. 

 

Члан 5. 

  

Активности на обавезном инсвестиционом одржавању и унапређењу својства зграде, 

којима се остварује јавни интерес, су: 

1. Инвестиционо одржавање фасада ради спречавања штетних последица по 

безбедност грађана; 

2. Унапређење енергетских својстава зграде ради смањења негативних утицаја на 

животну средину; 

3. Замена употребљених грађевинских материјала који су штетни по живот и здравље 

људи; 

4. Санација кровова у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и 

здравље људи и безбедност зграде и 

5. Друге активности којима се спречава настанак штетних последица по живот и 

здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности. 



14.09.2021.                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                             Број 14 

 

 

 

Члан 6. 

 

Обавеза предузимања активности из члана 5. ове одлуке прописује се за:  

- стамбене зграде,  

- стамбено-пословне зграде,  

- пословне зграде,  

- зграде јавне намене,  

- зграде које су проглашене за културно добро,  

- зграде у заштићеним културно-историјским целинама и  

- породичне куће које су лоциране уз најпрометније улице, тргове и друге јавне 

површин, те због таквог свог положаја представљају посебну опасност за настанак 

штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или 

имовину веће вредности услед њиховог неодржавања. 

 

Члан 7. 

 

Скупштина стамбене заједнице дужна је да у складу са Законом о становању и 

одржавању стамбених зграда (у даљем тексту: Закон), донесе Програм одржавања заједничких 

делова зграде на предлог управника зграде, односно професионалног управника зграде и 

Одлуку о организовању послова одржавања зграде, односно о поверавању послова одржавања 

заједничких делова зграде. 

Програмом одржавања који доноси скупштина стамбене заједнице утврђују се 

нарочито: врсте радова на обавезном одржавању спољног изгледа зграде који ће се вршити у 

текућој години; приоритет у извођењу радова; рокови извршавања радова у току године и 

предрачун потребних средстава. 

Радови на обавезном одржавању спољног изгледа стамбене зграде обухватају поправке 

или замену: 

1) кровне конструкције и других конструктивних елемената зграде; 

2) кровног покривача и других елемената крова (димњаци, лимене опшивке и увале, 

сливници, одводи и други елементи крова, заједничких лођа и тераса и др.); 

3) олука, олучних цеви и других елемената за одвод воде са крова и заштиту зграде од 

продора воде; 

4) хоризонталне и вертикалне хидроизолације; 

5) вентилационих цеви канализационе мреже и њихових глава на крову зграде; 

6) дотрајалих металних, стаклених и других ограда на крову, степеништу, терасама, 

лођама и другим заједничким деловима зграде; 

7) дрвених и металних делова на прозорима и вратима заједничких просторија зграде; 

8) оштећених и дотрајалих фасада, фасадних облога и елемената фасаде и других спољних 

делова зграде са приоритетом заштите фасаде од продора воде и влаге; 

9) громобрана, антенских уређаја и њихових делова на згради и 

10) друге радове којима се обезбеђује текуће одржавање спољног изгледа зграде на 

задовољавајућем нивоу употребљивости. 

 

Члан 8. 

 

Власници или корисници самосталних делова зграде имају обавезу да одржавају своје 

делове зграде на начин којим се обезбеђује функционалност тог дела зграде према прописима 

који ближе одређују њихову функционалност и на начин којим се елиминише опасност од 

наступања штете или немогућности коришћења других делова зграде. 

 

Члан 9. 

 

Грађевински инспектор Општинске управе општине Лајковац проверава и утврђује за 

које зграде постоји потреба за предузимањем радова на одржавању ради спречавања настанка 

штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће 
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вредности и налаже стамбеној заједници, односно власницима зграде извођење радова чијим 

неизвршењем би могле да настану штетне последице по живот и здравље људи, животну 

средину, привреду или имовину веће вредности. 

Уколико стамбена заједнице, правно лице или предузетник коме је уговором поверено 

одржавање зграде, као и лица из члана 8. ове одлуке, не поступе по налогу грађевинског 

инспектора, због чега могу да настану штетне последице по живот или здравље људи, животну 

средину, привреду или имовину веће вредности, надлежно одељење за послове становања 

Општинске управе општине Лајковац на основу решења грађевинског инспектора и решења о 

извршењу, доноси решење којим ће се наложити одржавање зграде, односно предузимање 

радова на одржавању зграде поверити правном лицу којем је поверено обављање послова од 

јавног интереса а на терет стамбене заједнице, правног лице или предузетника коме је 

уговором поверено одржавање зграде, као и лица из члана 8. ове одлуке. 

 

III ОДРЖАВАЊЕ СПОЉНИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ (ФАСАДА) 

 

Члан 10. 

 

Власници посебних, односно самосталних делова зграда на територији општине 

Лајковац дужни су да одржавају фасаде тако да буде чиста и да сви елементи фасаде буду у 

функционалном стању, а да коришћење зграде и њене околине буде безбедно.  

 

Члан 11. 

 

Радови на одржавању спољнег изгледа зграда ће се изводити у складу са технишком 

документацијом и одобрењеу извођења радова од одељења надлежног за област урбанизма. 

Радови на одржавању спољнег изледа зграда која су проглашена за културно добро 

изводе се у складу са актима којима се утврђује услови заштите споменика културе. 

 

IV СУФИНАНСИРАЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И 

УНАПРЕЂЕЊУ СВОJСТАВА ЗГРАДЕ 

 

Поступак, услови, проценат учешћа, начин и критеријуми бесповратног 

суфинансирања активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграда 

на територији општине Лајковац 

 

Члан 12. 

 

Општина Лајковац, ради остваривања јавног интереса може суфинансирати извођење 

радова на обавезном одржавању зграде из члана 5. ове одлуке у оквиру пројеката 

инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда (у даљем тексту инвестициони 

пројекти) на територији општине Лајковац. 

 

Члан 13. 

 

Суфинансирање инвестиционих пројеката односи се на:  

- стамбене зграде,  

- стамбено-пословне зграде,  

- пословне зграде,  

- зграде јавне намене,  

- зграде које су проглашене за културно добро и 

- зграде у заштићеним културно-историјским целинама 

 

Члан 14. 

 

Суфинансирање инвестиционих пројекат финансира се на следећи начин: 
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Суфинансирање обнове фасада укључује и обрачунати ПДВ. 

Изузетак од става 1. овог члана је суфинансирање обнове фасада стамбених зграда у 

оквиру просторно културних историјских целина које се суфинансирају у износу до 80%. 

 

Члан 15. 

 

Суфинансирање инвестиционих пројеката спроводи се на основу јавног конкурса (у 

даљем тексту: Конкурс) који расписује Општинска управа општине Лајковац. Одлуку о 

расписивању конкурса за суфинансирање и извођење радова доноси Начелник општинске 

управе (у даљен тексту: Начелник). Конкурс садржи: 

1. Активности које се суфинансирају 

2. Износ средстава која су опредељења за суфинансирање 

3. Право учешћа на конкурсу 

4. Документацију која се подноси уз пријаву 

5. Начин подношења пријаве 

6. Рок за подношење пријаве 

7. Проценат учешћа општине Лајковац у укупним трошковима пројекта 

8. Критеријуми за рангирање 

9. Рок за објављивање ранг листе 

10. Начин и рокови плаћања и 

11. Рок за доношење коначне одлуке о пројектима који ће бити суфинансирани. 

 

Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Лајковац и траје 

најмање 30 дана. 

 

Члан 16 

 

Пријаве на конкурс достављају власници посебних делова преко својих органа 

управљања. 

Уз пријаву обавезно се доставља следећа документација: 

1. Име и презиме и ЈМБГ/пословно име и ПИБ и МБ свих власника/сувласника 

стамбене зграде или посебних делова (у даљем тексту: власници посебних делова); 

2. Одлуку надлежног органа о избору управника зграде; 

3. Име и презиме и адресу управника зграде, телефон, мобилни телефон, е-mail 

адреса; 

4. Техничка документација изграђена у складу са посебним прописима, односно  

текстуални и графички део техничке документације (опис постојећег и ново стање 

зграде) на основу којег је издато решење о одобрењу извођења радова; 

5. Решење о одобрењу извођења радова за који је поднет захтев за суфинансирање; 

6. Оверену изјаву којом управник зграде потврђује да располаже осигураним 

финансијским средствима од стране власника посебних делова, а у складу са 

предмером и предрачуном који је саставни део техничке документације; 

7. Решење грађевинског инспектора којим се налаже извођење радова у циљу 

отклањања непосредне опасности по живот, здравље и безбедност људи (уколико је 

такво решење донето); 

8. Одлуку скупштине стамбене заједнице о усвајању годишњег програма управљања 

зградом (ГПУ) у којем су планирани радови на инвестиционом и текућем 

одржавању зграде; 

9. Доказ о раније извођеним радовима инвестиционог и текућег одржавања зграде 

(уколико су радови иведени); 

ЗОНА I. ОПШТИНА ЗОНА II. ОПШТИНА ЗОНА III. ОПШТИНА 

70% 60% 50% 
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10. Предмер и предрачун радова у коме су раздвојено исказани радови које ће 

суфинансирати општина Лајковац и радови које ће у целости финансирати 

власници посебних делова. 

 

Члан 17 

 

Начелник општинске управе општине Лајковац именује Комисију за утврђивање 

приоритета у суфинансирању инвестиционих пројеката (у даљем тексту: Комисија), из члана 

15. ове одлуке. 

Комисија има председника и четири члана. Председник Комисије је члан Општинског 

Веће општине Лајковац.  

Задатак Комисије је да:  

- Припреми текст конкурса и достави га Начелнику општинске управе; 

- Прегледа приспеле пријаве и утврди да ли су благовремене и потпуне; 

- Изврши бодовање зграде према критеријумима утврђеним овом одлуком; 

- Утврди Нацрт ранг листе инвестиционих пројеката за суфинансирање;  

- Разматра приговоре учесника конкурса изјављених на Нацрт ранг листе 

инвестиционих пројеката за суфинансирање; 

- Утврди Предлог ранг листе инвестиционих пројеката за суфинансирање и исти 

доставља Начелнику општинске управе.  

О раду Комисије се води записник 

 

Члан 18 

 

Преглед пристиглих пријава и утврђивање нацрта ранг листе инвестиционих пројеката 

за суфинансирање спровешће Комисија у року од 10 дана од дана истека конкурса. 

Ако је достављена документација непотпуна, Комисија ће писаним путем затражити од 

управника зграде допуну документације, коју је управник зграде дужан да достави у року од 5 

дана од дана обавештавања. 

Ако управник зграде у року из става 2. овога члана не допуни документацију, сматра ће 

се да су власници посебних делова зграде одустали од суфинансирања, а зграда ће се брисати с 

Листе. 

Непотпуни и неблаговремени пријаве Комисија неће разматрати и неће се рангирати.  

 

Члан 19. 

 

Критеријуми за рангирање и избор инвестиционих пројеката који ће бити 

суфинансирани у складу са одредбама ове одлуке, одређени су према групама.  

Свака група подељена је у подгрупе које се вреднују бодовима према приказаној 

табели: 

ГРУПЕ КРИТЕРИЈУМА ПОДРУПЕ БОДОВИ 
ДОДЕЉЕНИ 

БОДОВИ 

1. Грађевинско стање зграде - 

процена хитности 

интервенције  

а) хитна интервенција  50 

 

б) потребна интервенција, али није 

хитна 
30 

2. Сложеност извођења 

потребних радова 

а) сложени радови (сложенији 

грађевисни радови на фасади, 

крову, зидовима и сл.)  

50 

 
б) мање сложени радови (мањи 

зидарски, лимарски радови, 

молерско- фарбарски радови и сл) 

10 
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3. Степен унапређења 

енергетских својстава 

зграде 

а) енергетски разред за постојеће 

зграде, након извођења радова на 

енергетској санацији побољшан је 

за два или више разреда 

50 

 

б) енергетски разред за постојеће 

зграде, након извођења радова на 

енергетској санацији побољшан је 

за један разред 

30 

4. Намена зграде  

а) зграда која ужива неки вид 

заштите у смислу Закона о 

културним добрима  

15 

 
б) стамбено – пословне зграде и 

пословне зграде 
10 

в) стамбене зграде 5 

5. Положај зграде 

а) зона I 15 

 б) зона II 10 

в) зона III 5 

6. Утицај на амбијент и 

квалитет простора према 

местима 

окупљања/кретања грађана  

а) зграда на ободу трга или на тргу 15 

 б) зграда на раскрсници улица 10 

в) слободностојећа зграда или 

зграда у уличном низу    
5 

7. Година изградње 

зграде/старост зграде ако је 

позната или према 

градитељским 

карактеристикама  

а) старија од 50 година 20 

 
б) старост зграде од 21 до 50 

година 
15 

в) изграђена у последњих 20 година 10 

8. Раније интервенције на 

згради 

а) зграда на којој радови нису 

извођени или су извођени пре 1990. 

године 

15 

 б) зграда на којој су радови 

извођени од 1990. до 2010. године 
10 

в) зграда на којој су радови 

извођени од 2011. године  
5 

 

УКУПАН ЗБИР БОДОВА 
 

 

 

Члан 20. 

 

Комисија утврђује нацрт ранг листе инвестиционих пројеката према броју додељених 

бодова и објављује га на званичној интернет страници општине Лајковац. 
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Учесници на конкурсу могу у року од 5 дана од дана објављивања нацрта ранг листе  из 

става 1. овог члана поднети Комисији приговор. 

Комисија је дужна да у року од 5 дана од дана пријема, размотри приговоре на нацрт 

ранг листе и да након тог рока утврди предлог ранг листе за суфинансирање инвестиционих 

пројеката (у даљем тексту: Ранг листа). 

Уколико две стамбене зграде имају исти број бодова, предност на ранг листи ће имати 

стамбена зграда према утврђеним зонама почев од зоне 1, а уколико две стамбене зграде у 

истој зони имају исти број бодова, предност на ранг листи ће имати зграда која је прва поднела 

захтев. 

На основу утврђене ранг листе, Комисија израђује предлог Одлуке о суфинансирање 

инвестиционих пројеката. 

 

Члан 21. 

 

Одлуку о суфинансирању инвестиционих пројеката доноси начелник Општинске 

управе општине Лајковац, на предлог Комисије. 

Уз Предлог одлуке о суфинансирању инвестиционих пројеката и предлог ранг листе 

Комисија прилаже начелнику Општинске управе, број бодова по сваком критеријуму, као и 

извештај о свим пријавама на конкурс и приговорима на нацрт ранг листе. 

Одлука из става 1. овог члана са ранг листом објављује се на интернет страници 

општине Лајковац. 

Против Одлуке о суфинансирању инвестиционих пројеката учесник на конкурсу може 

поднети приговор Општинском већу у року од 5 дана од дана објављивања. 

 

Члан 22. 

 

По правоснажности Одлуке из члана 21. ове одлуке, Начелник ће позвати управника 

зграде на закључење Уговора о суфинансирању инвестиционих пројеката (у даљем тексту: 

Уговор). 

Уговором између општине Лајковац – Општинске управе општине Лајковац и стамбене 

зграде коју потписују Начелник општине и Управник стамбене зграде уређују се међусобна 

права, обавезе и одговорности уговорених страна и нарочито садржи: 

- предмет уговора 

- рок у коме се пројекат реализује 

- укупну вредност инвестиционих пројеката 

- износ средстава који се обезбеђују у буџету општине Лајковац 

- износ средстава који обезбеђује подносилац пријаве 

- начин и рокови плаћања 

- начин прибављања аката у складу са Законом о планирању и изградњи.  

Ако се управник зграде не одазове на позив и не закључи уговор из става 1. овога 

члана, у року од 15 дана од дана пријема позива, сматра се да је стамбена зграда одустала од 

суфинансирања и средства се додељују следећој стамбеној згради на ранг листи. 

 

Члан 23. 

 

Одобрена средства се на рачун стамбене зграде уплаћују након завршених радова у 

року од 10 дана од дана достављања окончане ситуације. 

Уколико вредност радова по окончаној ситуацији буде мањи од уговорене вредности из 

члана 22. ове одлуке, општина Лајковац задражава право да суфинансира мањи износ од 

уговореног. 

Додељења средства морају се искористити до 30. новемра текуће године.  
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Члан 24. 

 

Све трошкове израде и достављана аката и техничке документације из члана 16. ове 

одлуке у целости сносе власници посебних делова. 

Трошкове који нису предвиђени техничком документацијом, трошкове радова који 

нису предвиђени у довољној количини и трошкове стручног надзора над извођењм радова у 

целости сносе власници посебних делова. 

Стручни надзор над извођењем радова на реализацији инвестиционох пројеката за које 

је закључен уговор из члана 22. ове одлуке у име општине Лајковац врши Одељење за 

комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове Општинске управе Лајковац.  

 

Члан 25. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одржавању зграде и спољног 

изгледа зграде, условима, начину и критеријумима суфинансирања одржавање стамбених и 

стамбено-пословних зграда на територији општине Лајковац („Службени гласник општине 

Лајковац“, број 11/2017). 

Члан 26. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службени гласник 

општине Лајковац“, а примењиваће се од 01. јануара 2022. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-86/21-II од 14.09.2021 године 

 

 СЕКРЕТАР                          ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

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

 

 На основу члана 40. став 1. тачка 62) Статута општине Лајковац (,,Сл.гласник општине 

Лајковац“, бр. 2/19) и члана 14. Одлуке о установљавању награда, других јавних признања и 

додели звања ,,почасни грађанин“ Општине Лајковац (,,Сл.гласник општине Лајковац“, бр. 

4/21), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 14.09.2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о додели награде и јавног признања општине Лајковац 

у области уметности и културе за 2021.годину 

 

Члан 1. 

 

 Додељује се награда, односно јавно признање општине Лајковац у виду ПОВЕЉЕ: 

  

 -РАДОВАНУ БЕЛОМ МАРКОВИЋУ, књижевнику из Лајковца, за рад и достигнућа 

од посебног значаја за општину Лајковац у области уметности и културе и за изузетно вредна 

публикована уметничка остварења. 

 

Члан 2. 

 

 Награду, односно јавно признање из члана 1. ове Одлуке, добитнику ће уручити 

председник општине Лајковац, поводом обележавања Празника Општине – 16. септембра. 

 

Члан 3. 

 

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

општине Лајковац. 



14.09.2021.                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                             Број 14 

 

 

 

Члан 4. 

 

 Одлуку доставити: добитнику награде, председнику Општине Лајковац и Одељењу за 

буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-86/21-II од 14.09.2021 године 

 

 СЕКРЕТАР                          ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

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

 На основу члана 40.став 1. тачка 62) Статута општине Лајковац (,,Сл.гласник општине 

Лајковац“, бр. 2/19) и члана 14. Одлуке о установљавању награда, других јавних признања и 

додели звања ,,почасни грађанин“ Општине Лајковац (,,Сл.гласник општине Лајковац“, бр. 

4/21), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 14.09.2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о додели награде и јавног признања општине Лајковац 

у области медицине и бриге о здрављу за 2021.годину 

 

Члан 1. 

 

Додељује се награда, односно јавно признање општине Лајковац у виду ПЛАКЕТЕ, 

 као и новчана награда у износу од 100.000,00 динара 

  

-COVID АМБУЛАНТИ ДОМА ЗДРАВЉА ЛАЈКОВАЦ, чији је координатор била 

др Војка Ђурић Марковић, за рад и достигнућа од посебног значаја за Општину Лајковац у 

области медицине и бриге о здрављу, за изузетне резултате, акције и постигнућа, којима је дат 

значајан допринос превенцији, лечењу и заштити здравља становништва општине Лајковац 

Члан 2. 

 

 Награду, односно јавно признање из члана 1. ове Одлуке, координатору Covid 

амбуланте Дома здравља Лајковац- др Војки Ђурић Марковић  уручиће председник општине 

Лајковац, поводом обележавања Празника Општине – 16. септембра. 

 Новчана награда из члана 1. ове Одлуке, уплатиће се на жиро рачун Дома здравља 

Лајковац.  

 

Члан 3. 

 

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

општине Лајковац. 

Члан 4. 

 

 Одлуку доставити: др Војки Ђурић Марковић- координатору COVID амбуланте Дома 

здравља Лајковац, председнику Општине Лајковац и Одељењу за буџет и финансије 

Општинске управе општине Лајковац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-86/21-II од 14.09.2021 године 

 

 СЕКРЕТАР                          ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

*************************************** 
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 На основу члана 40.став 1. тачка 62) Статута општине Лајковац (,,Сл.гласник општине 

Лајковац“, бр. 2/19) и члана 14. Одлуке о установљавању награда, других јавних признања и 

додели звања ,,почасни грађанин“ Општине Лајковац (,,Сл.гласник општине Лајковац“, бр. 

4/21), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 14.09.2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о додели награде и јавног признања општине Лајковац 

у области хуманости за 2021.годину 

 

Члан 1. 

 

 Додељује се награда, односно јавно признање општине Лајковац у виду ПЛАКЕТЕ: 

  

- ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ ,,АГРО ТАРА“д.о.о. ЛАЈКОВАЦ, чији је законски 

заступник Алекса Пипер, за изузетне акције и подухвате којима је појединац 

помогао другим појединцима или групи људи или на други начин остварио циљ од 

значаја за Општину. 

 

Члан 2. 

 

 Награду, односно јавно признање из члана 1. ове Одлуке, добитнику ће уручити 

председник општине Лајковац, поводом обележавања Празника Општине – 16. септембра. 

 

Члан 3. 

 

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

општине Лајковац. 

Члан 4. 

 

 Одлуку доставити: добитнику награде, председнику Општине Лајковац и Одељењу за 

буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-86/21-II од 14.09.2021 године 

 

 СЕКРЕТАР                          ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

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

 

 На основу члана 40.став 1. тачка 62) Статута општине Лајковац (,,Сл.гласник општине 

Лајковац“, бр. 2/19) и члана 8. и 14. Одлуке о установљавању награда, других јавних признања 

и додели звања ,,почасни грађанин“ Општине Лајковац (,,Сл.гласник општине Лајковац“, бр. 

4/21), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 14.09.2021.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о додели награде и јавног признања општине Лајковац 

у области спорта за 2021.годину 

 

Члан 1. 

 

 Додељује се награда, односно јавно признање општине Лајковац у виду ПЛАКЕТЕ: 

 

- ОДБОЈКАШКОМ КЛУБУ ,,ЖЕЛЕЗНИЧАР“ ЛАЈКОВАЦ, за изузетна спортска 

постигнућа, којима је дат значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу 

спорта на територији Општине Лајковац  
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и награда, односно јавно признање општине Лајковац у виду ПЛАКЕТЕ 

 

- ОБРЕНУ РАДОВАНОВИЋУ из Београда, постхумно, истакнутом спортском 

раднику ФК ,, Стрмово 1968“  

 

Члан 2. 

 

 Награду, односно јавно признање из члана 1. ове Одлуке, добитнику, односно, члану 

породице, ће уручити председник општине Лајковац, поводом обележавања Празника Општине 

– 16. септембра. 

 

Члан 3. 

 

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

општине Лајковац. 

Члан 4. 

 

 Одлуку доставити: Одбојкашком клубу ,,Железничар“ Лајковац, Мирјани Михајловић  

(кћерки пок. Обрена Радовановића,.бив. из Београда), председнику Општине Лајковац и 

Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-86/21-II од 14.09.2021 године 

 

 СЕКРЕТАР                          ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

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

 На основу члана 40.став 1. тачка 62) Статута општине Лајковац (,,Сл.гласник општине 

Лајковац“, бр. 2/19), чл 2.ст. 2., чл.5.ст.2. и члана 14. Одлуке о установљавању награда, других 

јавних признања и додели звања ,,почасни грађанин“ Општине Лајковац (,,Сл.гласник општине 

Лајковац“, бр. 4/21), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 14.09.2021. 

године, донела је 

О Д Л У К У 

о додели награде и јавног признања општине Лајковац 

у области стваралаштво и постигнућа ученика и студената за 2021.годину 

 

Члан 1. 

 

 Додељује се награда, односно јавно признање општине Лајковац  у виду ПЛАКЕТЕ 

- ИВАНИ МИЛОШЕВИЋ, из Ваљева, ученици четврте године Ваљевске 

гимназије у  Ваљеву,  за изузетна остварења у научном и уметничком раду, за 

постигнуте резултате током школовања, као и за постигнуте резултате на 

републичким и међународним такмичењима.  

 

Члан 2. 

 

 Награду, односно јавно признање из става 1. ове Одлуке, добитнику ће уручити 

председник општине Лајковац, поводом обележавања Празника Општине – 16. септембра. 

 

Члан 3. 

 

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

општине Лајковац. 

Члан 4. 
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 Одлуку доставити: добитнику награде, председнику Општине Лајковац и Одељењу за 

буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-86/21-II од 14.09.2021 године 

 

 СЕКРЕТАР                          ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

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

 

 На основу члана 40.став 1. тачка 62) Статута општине Лајковац (,,Сл.гласник општине 

Лајковац“, бр. 2/19), члана 2.ст.2.,чл.5. ст.2. и члана 14. Одлуке о установљавању награда, 

других јавних признања и додели звања ,,почасни грађанин“ Општине Лајковац (,,Сл.гласник 

општине Лајковац“, бр. 4/21), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 

14.09.2021. године, донела је 

О Д Л У К У 

о додели награде и јавног признања општине Лајковац 

у области социјалне заштите и хуманитарног рада за 2021.годину 

 

Члан 1. 

 

 Додељује се награда, односно јавно признање општине Лајковац у виду ПЛАКЕТЕ, 

 

  ЦРВЕНОМ КРСТУ ЛАЈКОВАЦ за изузетне резултате и акције којима је појединац 

помогао другим појединцима и изванредне хуманитарне акције и подухвате 

 

Члан 2. 

 

 Награду, односно јавно признање из члана 1. ове Одлуке,  представнику добитника 

уручиће председник општине Лајковац , поводом обележавања Празника Општине – 16. 

септембра. 

 

Члан 3. 

 

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

општине Лајковац. 

Члан 4. 

 

 Одлуку доставити: добитницима награде, председнику Општине Лајковац и Одељењу 

за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-86/21-II од 14.09.2021 године 

 

 СЕКРЕТАР                          ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

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

 

На основу члана 35. Закона о култури (''Службени гласник Републике Србије'', број: 

72/09, 13/16,  30/16-испр., 6/20, 47/21и 78/21), члана 18. Закона о јавним службама (''Службени 

гласник Републике Србије'', број: 42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-

испр.др.закона и 84/14-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 13) Статута општине Лајковац 
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(''Службени гласник општине Лајковац'', број: 2/19), Скупштина општине Лајковац, на седници 

одржаној дана 14.09.2021. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ''ХАЏИ РУВИМ'' ЛАЈКОВАЦ 

 

 

I ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Културног центра '',Хаџи Рувим'' Лајковац, на период од 

четири године,  

 

Снежана Шкорић, из Боговађе.  

 

II Решење доставити именованој и Културном центру ''Хаџи Рувим'' Лајковац. 

 

III Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Лајковац''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-86/21-II од 14.09.2021 године 

 

 СЕКРЕТАР                          ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

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

 

 

На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту ('''Службени гласник 

Републике Србије'', број: 62/06, 65/08-др.закон, 41/09,  112/15, 80/17, 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 14.06.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ   ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 

КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ 

ЛАЈКОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

I Даје се сагласност на Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за територију општине Лајковац за 2021. годину. 

 

II Решење о давању сагласности на Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за територију општине Лајковац за 2021. годину, доставити 

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

Општинске управе општине Лајковац. 

 

III Решење о давању сагласности на Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за територију општине Лајковац за 2021. годину, објавити у 

''Службеном гласнику општине Лајковац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-86/21-II од 14.09.2021 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 14.09.2021. године, доноси 

 

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Врше се измене и допуне Програма унапређења квалитета здравствене заштите 

становништва општине Лајковац за 2021. годину (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 

21/2020), тако што се у члану 7. Програма врши допуна алинеје четрнаест 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. 

 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 2021. годину 7.335.001,00 

2. Доктори консултанти 2.210.376,00 

3. Трошкови  комуналија и телефона за све амбуланте 430.000,00 

4. Остале медицинске услуге - читање папа теста  300.000,00 

5. Одржавање рачунара (хардвер и софтвер) 500.000,00 

6. Средства за одрж. хигијене све амбуланте 330.000,00 

7. Поправка амбуланте у Јабучју 894.623,00 

 УКУПНО: 12.000.000,00 

 

Члан 3. 

 У свему осталом Програм унапређења квалитета здравствене заштите становништва 

општине Лајковац за 2021. годину (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 21/2020), 

остаје непромењен. 

 

Члан 4. 

Прве измене и допуне Програма унапређења квалитета здравствене заштите 

становништва општине Лајковац за 2021. годину ступају на снагу даном доношења, а објавиће 

се у ''Службеном гласнику општине Лајковац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-86/21-II од 14.09.2021 године 

 СЕКРЕТАР                          ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

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