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На основу члана 88. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' 

број: 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 22. члана 47. Закона 
о јавно-приватном партнерству и концесијама (''Службени гласник Републике Србије'', број: 

88/2011, 15/2016 и 104/2016) и члана 40. Статута Општине Лајковац  (''Службени гласник општине 

Лајковац'', број: 2/19), Скупштина општина Лајковац, на седници одржаној  дана 20.04.2022. 

године, донела је  

О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ ТЕКСТА УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ЗАМЕНУ, 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

Члан 1. 

 
УСВАЈА се текст уговор о јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију и 

одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине 

Лајковац. 
  

Члан 2. 

 
Овлашћује се председник општине Лајковац  Андрија Живковић да потпише  уговор о 

јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног 

осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Лајковац 

 
Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Лајковац''. 
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На основу члана 2. Закона о правобранилаштву („Службени гласник Републике Србије“, 

број 55/14), члана 20. тачка 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана  40. Статута општине 

Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', бр. 2/2019), Скупштина општине Лајковац, на 

седници одржаној дана  20.04.2022. године,  донела је 
 

О Д Л У К У 

О ИСТУПАЊУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ИЗ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА 

ВАЉЕВА, ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ЉИГ И ОСЕЧИНА  
 

Члан 1. 

 
        У циљу обезбеђивања ефикасније организације послова правне заштите имовинских права 

и интереса Општина Лајковац иступа из Заједничког првобранилаштва града Ваљева, општина 

Лајковац, Љиг и Осечина, основаног Одлуком,  број: 011-1/2014 од 18.12.2014. године, као 

Заједничко јавно правобрнилаштво града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина. 
Члан 2. 

 

 Општина Лајковац ће у најкраћем року донети одлуку о оснивању сопственог 
правобранилаштва, а по доношењу исте ће у року од шест месеци преузети све предмете из 

поступака пред свим државним органима Републике Србије у којима је Заједничко 

првобранилаштво града Ваљева, општина Лајковац, Љигц и Осечина заступало Општину Лајковац. 
Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику општине Лајковац''. 

 
Члан 4. 

 

 Ову Одлуку доставити граду Ваљево и општинама Љиг и Осечина. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
Број: 06-34/22-II од 20.04.2022. године 

           СЕКРЕТАР                                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

На основу члана 2. став 4. Закона о правобранилаштву (''Службени гласник Републике 

Србије'', број: 55/14), члана 13. став 1. и члан 88. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“, бр.129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон, 47/2018 и  111/21), 

члана 40. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 2/19), 

Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 20.04.2022. године, донела је  

О Д Л У К У 

 О ЗАЈЕДНИЧКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ И ЉИГ 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком уређује се положај, надлежност, уређење и организација, као и друга 
питања од значаја за рад Заједничког правобранилаштва општина Лајковац и Љиг (у даљем тексту: 

Заједничко правобранилаштво). 

Члан 2. 

 
 Заједничко правобранилаштво је орган који обавља послове правне заштите имовинских 

права и интереса општина Лајковац и Љиг (у даљем тексту: оснивачи). 
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Члан 3. 

 

 Седиште Заједничког  правобранилаштва је у Лајковцу, улица Омладински трг број 1. 

 

Члан 4. 

 

 Заједничко правобранилаштво има печат који садржи назив и седиште Заједничког 

правобранилаштва и назив и грб Републике Србије, у складу са законом.   
 На згради у којој се налази седиште Заједничког правобранилаштва морају бити истакнути 

назив Заједничког правобранилаштва,  грб и застава Републике Србије, у складу са законом.  

 

Члан 5. 

 

 Средства за рад Заједничког правобранилаштва обезбеђују се у буџетима оснивача у 

једнакој сразмери.  
 Износ средстава из става 1. овог члана утврђује се међусобним споразумом оснивача. 

 

Члан 6. 

 

 Правобранилац општина Лајковац и Љиг (у даљем тексту: правобранилац), заменик  

правобраниоца, правобранилачки помоћници и правобранилачки приправници у вршењу послова 
из надлежности Заједничког  правобранилаштва користе службену легитимацију.  

 Образац, изглед и начин употребе службене легитимације ближе се уређује Правилником о 

управи у Заједничком правобранилаштву.  

 

Члан 7. 

 

 Трошкови заступања у поступцима пред судом, органом управе и другим надлежним 
органима, признају се Заједничком правобранилаштву према прописима о награди и накнади 

трошкова за рад адвоката. 

 Остварени приходи у заступању представљају приход буџета оснивача. 
 Приходи из става 2. овог члана уплаћују се на рачун буџета оснивача у вези са чијим је 

имовинским интересима и правима предузето заступање. 

 

II ПОЛОЖАЈ ПРАВОБРАНИОЦА И ЗАМЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА 

 

Члан 8. 

 
 Правобранилачку функцију у Заједничком правобранилаштву обавља правобранилац и 

заменик  правобраниоца.  

 

Члан 9. 

 

 Правобраниоца, на предлог председника општина Лајковац и Љиг, бирају скупштине 

оснивача на период од пет година и може бити поново постављен. 
 Када  правобраниоцу истекне мандат, а не буде поново постављен или му мандат престане 

на лични захтев, поставља се за заменика правобраниоца, под условом да је постављен за  

правобраниоца из реда заменика правобраниоца. 
 Правобраниоца, на предлог председника општина Лајковац и Љиг, разрешавају скупштине 

оснивача. 

 

Члан 10. 
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 Скупштине оснивача, председника општина Лајковац и Љиг, постављају заменика  

правобраниоца, на период од пет година и  може бити поново постављен. 
 Заменик правобраниоца који не буде поново постављен или ако му мандат престане на 

лични захтев има право да буде распоређен на радно место правобранилачког помоћника. 

 Заменика правобраниоца, на предлог председника општина Лајковац и Љиг, разрешавају 
скупштине оснивача. 

Број заменика правобраниоца утврђује се актом којим се утврђује унутрашње уређење и 

систематизација радних места у Заједничком правобранилаштву.  

 

Члан 11. 

 

 За правобраниоца и заменика  правобраниоца може бити постављен држављанин 
Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио 

правни факултет, положио правосудни испит и достојан је правобранилачке функције. 

 

Члан 12. 

 

 За правобраниоца и заменика  правобраниоца може бити постављено лице које, поред 

општих услова, има радно искуство у правној струци после положеног правосудног испита, и то: 
1) десет година за  правобраниоца; 

2) осам  године за заменика  правобраниоца. 

 

Члан 13. 

 

 Правобранилац руководи радом и представља Заједничко правобранилаштво.  

 За свој рад и рад Заједничког правобранилаштва правобранилац je одговоран  скупштинама 
оснивача. 

 Заменик правобраниоца одговоран је за свој рад правобраниоцу и скупштинама оснивача. 

 

 III НАДЛЕЖНОСТ  ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА  

 

Члан 14. 

 

 Заједничко правобранилаштво у поступцима пред судовима,  управним и другим 

надлежним органима заступа осниваче ради заштите њихових имовинских права и интереса.   

 Заједничко правобранилаштво пред судовима, органима управе и другим надлежним 
органима, у правним поступцима у којима субјекти из овог става  учествују као странке или 

умешачи о чијим имовинским правима и обавезама се одлучује у том поступку, заступа: 

 - органе оснивача, 
 - посебне организације које немају својство правног лица, а чије се финансирање 

обезбеђује из буџета оснивача, 

 - посебне организације који имају својство правног лица, а чије се финансирање обезбеђује 

из буџета оснивача и 
  - јавне установе оснивача чије се финансирање обезбеђује из буџета оснивача.   

 Заједничко правобранилаштво прати и проучава правна питања од значаја за рад органа 

оснивача и правног лица које заступа, посебно из области њихове надлежности, као и питања у 
вези са применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити, од значаја за предузимање 

било које правне радње органа оснивача и правно лице које заступа, посебно за спречавање 

штетних имовинско-правних и друштвено негативних последица по орган оснивача и правно лице 
које заступа. 

 Заједничко правобранилаштво даје мишљења приликом закључивања уговора које 

закључује орган оснивача односно правно лице које заступа, посебно уговора из области 

имовинско-правних односа, привредно-правних уговора и даје правне савете свим органима 
оснивача и правног лица које заступа. 
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Члан 15. 

 
 Заједничко правобранилаштво може, на основу посебно датог пуномоћја, заступати у 

поступку пред судовима, органима управе и другим надлежним органима и друга правна лица 

оснивача. 
 Када је прописано да је у одређеном поступку или за предузимање само одређене радње у 

поступку обавезно заступање странке од стране адвоката, Заједничко правобранилаштво је 

овлашћено да предузима заступање под истим условима као и адвокат. 

 Када у истом поступку учествују странке са супротстављеним интересима, које према овој 
одлуци заступа Заједничко правобранилаштво, а једна од тих странака је оснивач, Заједничко 

правобранилаштво ће заступати оснивача. 

 Када у истом поступку учествују странке са супротстављеним интересима, које према овој 
одлуци заступа заједничко правобранилаштво, а ниједна од тих странака није оснивач, Заједничко 

правобранилаштво ће заступати странку која је иницирала покретање поступка. 

 

Члан 16. 

 

 Органи оснивача и правна лица које заступа дужни су да обавесте Заједничко 

правобранилаштво о правној ствари у којима је оно овлашћено да предузима правне радње и 
правна средства ради остваривања њихових права и интереса, односно права и интереса оснивача. 

 Органи оснивача, као и друге организације и правна лица дужни су да Заједничком 

правобранилаштву, на његов захтев, доставе списе и обавештења, односно пруже податке и 
објашњења потребна за предузимање радњи за које је Заједничко  правобранилаштво надлежно. 

 Када Заједничко правобранилаштво везује законски рок за поступање, органи, организације 

и правна лица из става 1. и 2. овог члана дужни су да списе и обавештења неодложно доставе, 

односно податке и објашњења неодложно пруже. 
 Ако услед непоступања, односно неблаговременог поступања органа, организација и 

субјеката  из става 1. и 2. овог члана наступи штета за осниваче и друге субјекте које заступа, 

Заједничко правобранилаштво ће о томе обавестити Општинско веће оснивача, а од одговорног 
лица у том органу или организацији захтеваће накнаду причињене штете. 

 Заједничко  правобранилаштво је овлашћено да затражи увид, издавање извода и копирање 

исправа и других списа из сваког јавног регистра, предмета и електронске базе података о стању у 
предметима које води суд, други државни орган, орган аутономне покрајине, орган јединице 

локалне самоуправе или носилац јавних овлашћења, без накнаде. 

 

Члан 17. 

 

 Судови, органи управе и други надлежни органи дужни су да у стварима у којима је 

предвиђено заступање од стране Заједничког правобранилаштва достављају сва писмена 
непосредно Заједничком  правобранилаштву.  

 

Члан 18. 

 
 Заједничко правобранилаштво је овлашћено да покрене, односно поднесе иницијативу за 

покретање поступка пред судом или другим надлежним органом поводом питања из своје 

надлежности. 
 Заједничко правобранилаштво поступа и по писменим налозима и захтевима правног лица  

које заступа и које је о свом правном мишљењу, односно о предузетим радњама  дужно обавестити 

у разумном року, који не може бити дужи од 30 дана.  
 У случају да је правно мишљење потребно дати, односно радњу предузети у року краћем 

од рока из става 2. овог члана, правно лице који се обратио Заједничком правобранилаштву дужан 

је да то посебно истакне и образложи у писменом захтеву, уз означавање да се захтев упућује као 

приоритет, са јасно назначеним роком за поступање, који не може бити краћи од осам дана, 
односно три дана када се ради о захтеву органа оснивача. 
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 Када оцени да се налогом или захтевом правног лица које заступа крши Устав или закон 

или угрожавају имовинска права и интереси оснивача, Заједничко правобранилаштво ће о томе 
одмах, а најкасније у року од три дана од дана пријема налога или захтева, писменим путем 

обавести издаваоца налога, односно подносиоца захтева, са образложеним разлозима за одбијање 

поступања. 
 Ако заступани правног лица и после обавештења из става 4. овог члана остане при издатом 

налогу или поднетом захтеву, Заједничко правобранилаштво ће поступити по том налогу или 

захтеву. 

 Заједнички правобранилац и заменик заједничког правобраниоца не могу трпети штетне 
последице уколико поступе у складу са одредбама става 1. до 5. овог члана. 

 

Члан 19. 

 

 Заједничко правобранилаштво ће пре покретања поступка пред судом, органом управе или 

другим надлежним органом, односно у поступку одговора на тужбу, предлог или други акт којим је 

покренут поступак против заступаног субјекта, размотрити могућност споразумног решавања 
спорног односа, на своју иницијативу или на иницијативу супротне стране. 

 Када Заједничко правобранилаштво процени да нису испуњени материјални или формални 

услови да се спорни однос реши споразумно или да предложено споразумно решење није у 
интересу оснивaча односно другог  субјекта кога заступа, о томе ће га писмено обавестити.  

 Пре закључења постигнутог споразума за решавање спорног односа, Заједничко 

правобранилаштво је дужно да прибави сагласност председника општине оснивача за закључење 
тог споразума, односно руководиоца субјекта ког заступа. 

 Разматрање могућности споразумног решавања спорног односа не ослобађа Заједничко 

правобранилаштво обавезе да у покренутом судском, управном или другом поступку пред 

надлежним органом истовремено предузима све потребне правне радње, а посебно законом 
предвиђене процесне радње, односно не ослобађа га обавезе поступања у оквиру законом 

утврђених рокова за предузимање правних радњи у тим поступцима. 

 За сваки коначни споразум у поступку за алтернативно решавање спора у коме не учествује 
Заједничко правобранилаштво, мора бити прибављено правно мишљење Заједничког 

правобранилаштва. 

 

Члан 20. 

 

 Заједничко правобранилаштво не може супротној страни у преговорима у поступку за 

споразумно решавање спора, односно у судском, управном или другом поступку, као ни трећим 
лицима, давати податке добијене од заступаног субјекта, осим ако заступани субјекат није то 

претходно одобрио. 

Члан 21. 
 

 На захтев скупштина оснивача, Oпштинског већа оснивача, председника општине оснивача 

или субјекта кога заступа, Заједничко правобранилаштво доставља извештај о поступању у 

појединим предметима.  
 

 

 IV УРЕЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

Члан 22. 

 

 Послове из надлежности Заједничког правобранилаштва обављају правобранилац и 
заменик правобраниоца. 

 Правобранилац може предузети сваку радњу из надлежности Заједничког   

правобранилаштва. 

 У оквиру надлежности Заједничког правобранилаштва правобранилац је искључиво 
надлежан за покретање поступка оцене уставности и законитости, подношење извештаја и 

обавештења оснивачима и обављање других послова утврђених законом и овом Одлуком. 
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 Заменик правобраниоца може предузети сваку радњу из надлежности Заједничког 

правобранилаштва која није у искључивој надлежности  правобраниоца. 
 

Члан 23. 

 
 Правобранилац издаје у писменој форми општа обавезна упутства за рад и поступање 

заменика правобраниоца и запослених у Заједничком правобранилаштву, ради постизања 

законитости, делотворности и једнообразности у поступању. 

 Општа обавезна упутства правобранилац може да изда и на предлог Колегијума 
Заједничког правобранилаштва. 

 

Члан 24. 
  

Правобранилац може издати упутство за обавезно поступање заменика  правобраниоца у 

појединим предметима. 

 Упутство за обавезно поступање издаје се у писменој форми. 
 Заменик правобраниоца који сматра да је упутство за обавезно поступање незаконито или 

неосновано може изјавити приговор са образложењем правобраниоцу, у року од три дана од дана 

пријема упутства. 
 Заменик  правобраниоца који је изјавио приговор је дужан да поступа по упутству до 

одлуке правобраниоца по приговору, ако поступање по упутству у конкретном случају не трпи 

одлагање. 
 Правобранилац ће одлучити о приговору најкасније у року од осам дана. 

 Ако правобранилац одбије приговор, заменик правобраниоца ће поступити по упутству.  

 

Члан 25. 

 

 Правобранилац може предузети све радње у предмету којим је задужен заменик  

правобраниоца. 
 Правобранилац може писменим путем овластити заменика  правобраниоца да поступа у 

поједином предмету којим је задужен други заменик правобраниоца, када је тај заменик 

правобраниоца спречен из правних или стварних разлога да поступа у том предмету. 
 

Члан 26. 

 

 Правобранилачки помоћник може предузети радње заступања у поступку пред судом, 
органом управе или другим надлежним органом, у границама писменог овлашћења заменика  

правобраниоца. 

 

Члан 27. 

 

 Правобранилац руководи  Заједничким правобранилаштвом и одговоран је за правилан и 

благовремен рад Заједничког правобранилаштва. 
 Правобранилац уређује организацију и рад Заједничког правобранилаштва, одлучује о 

правима по основу рада заменика  правобраниоца, о радним односима запослених у Заједничком 

правобранилаштву, изузев коефицијента за обрачун и исплату плате заменика правобраниоца, 
отклања неправилности и одуговлачења у раду и врши друге послове на које је овлашћен законом 

или другим прописом.  

 Ако је правобранилац одсутан или спречен да руководи Заједничким  правобранилаштвом, 
замењује га заменик правобраниоца одређен актом  правобраниоца. 

 Правобранилац и заменици правобраниоца остварују права из радног односа у складу са 

прописима који уређују положај запослених у органима локалне самоуправе. 

 

Члан 28. 

 



20.04.2022.                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                              Број 4 

 

 

 

 Правилником о управи у Заједничком правобранилаштву уређују се: однос Заједничког 

правобранилаштва према грађанима и јавности, начин вођења евиденција, начин расподеле 
предмета, руковање предметима, поступање са архивским материјалом и друга питања од значаја 

за рад Заједничког правобранилаштва. 

 Правилник о управи у Заједничком правобранилаштву доноси правобранилац уз сагласност 
председника општина оснивача. 

 Правилник из става 1. овог члана објављује се у службеним гласилима општина оснивача. 

 

Члан 29. 

 

 Колегијум Заједничког правобранилаштва чине  правобранилац и заменици  

правобраниоца. 
 

Члан 30. 

 

 Колегијум Заједничког правобранилаштва сазива и њиме руководи  правобранилац. 
 Правобранилац сазива Колегијум када оцени да је то потребно. 

 Колегијум Заједничког правобранилаштва: 

1) разматра извештај о раду Заједничког правобранилаштва за претходну годину; 
2) разматра питања од значаја за правилно вршење послова из надлежности Заједничког 

правобранилаштва; 

3) разматра питања од значаја за рад и организацију Заједничког правобранилаштва; 
4) разматра нацрте закона и других прописа од значаја за рад Заједничког правобранилаштва; 

5) разматра потребу покретања поступка оцене уставности и законитости; 

6) врши и друге послове одређене законом, овом Одлуком и Правилником о управи у Заједничком  

правобранилаштву. 
 

 

 V ЗАПОСЛЕНИ У ЗАЈЕДНИЧКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 
  

Члан 31. 

 
 У Заједничком правобранилаштву, поред правобраниоца и заменика правобраниоца, раде и 

правобранилачки помоћници, правобранилачки приправници и други запослени на 

административним, рачуноводственим, информационим и другим пратећим пословима значајним 

за рад Заједничког правобранилаштва.   
Број запослених у Заједничком правобранилаштву одређује се актом којим се утврђује 

унутрашње уређење и систематизација радних места у Заједничком правобранилаштву. 

  

Члан 32. 

 

 Правобранилачки помоћници помажу заменику правобраниоца у обављању послова из 

делокруга Заједничког правобранилаштва, израђују правобранилачке поднеске и акте, предузимају 
радње заступања на расправама пред судом, органом управе или другим надлежним органом и 

врше друге послове предвиђене законом, овом Одлуком и актом о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места. 
 

Члан 33. 

 
 За правобранилачког приправника прима се лице које је завршило правни факултет и 

испуњава опште услове за рад у органима локалне самоуправе. 

 Правобранилачки приправник прима се у радни однос на три године. 

 Правобранилачки приправник који је положио правосудни испит у току трајања времена на 
које је засновао радни однос може се преузети у радни однос на неодређено време, у својству 

правобранилачког помоћника. 
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 Дипломирани правник може бити примљен на обуку у Заједничко правобранилаштво, без 

заснивања радног односа, ради стицања радног искуства и услова за полагање правосудног испита 
(волонтер). 

Члан 34. 

 
 Програм обуке правобранилачког приправника и волонтера утврђује правобранилац. 

 

Члан 35. 

 
 На заснивање радног односа, права, обавезе, стручно усавршавање, оцењивање и 

одговорност запослених у Заједничком правобранилаштву примењују се прописи који уређују 

радне односе у органима локалне самоуправе.  
 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 36. 

 

Скупштине оснивача ће изабрати правобраниоца у року од 90 дана од дана ступања на 

снагу ове Одлуке.  
Заменици правобраниоца биће изабрани у року од 90 дана од дана доношења акта о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Заједничком правобранилаштву. 

 

Члан 37. 

 

Правобранилац ће донети акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Заједничком правобранилаштву у року од 15 дана од дана избора.  
Правобранилац ће донети Правилник о управи у Заједничком правобранилаштву у року од 

60 дана од дана избора.  

 

Члан 38. 

 

Заједничко правобранилаштво ће најкасније у року од шест месеци од дана ступања на 
снагу ове Одлуке преузети предмете субјеката које заступло Заједничко правобранилаштво града 

Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина, а који се односе на Општину Лајковац и Општину 

Љиг. 

 

Члан 39. 

 

Одредбе прописа којима је одређена надлежност Заједничког јавног правобранилаштва 
града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина или јавног правобраниоца за 

предузимање одређених радњи и вршење одређених послова, или којима је прописана обавеза 

неког органа оснивача или другог правног субјекта према Заједничком јавном правобранилаштву 

града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина или према јавном правобраниоцу, 
примењују се на Заједничко правобранилаштво.  

Члан 40. 

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

Лајковац'' и у службеном гласилу Општине Љиг. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-34/22-II од 20.04.2022. године 

           СЕКРЕТАР                                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
        Горан Илић,с.р.                                                                                            Ненад Џајевић,с.р. 
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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 20.04.2022. 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 2021. ГОДИНУ 

 

I Усваја се Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за подручје општине Лајковац за 2021. годину. 

 

II Закључак о усвајању Извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за подручје општине Лајковац за 2021. 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 2021. годину, објавити у ''Службеном гласнику 

општине Лајковац''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-34/22-II од 20.04.2022. године 

           СЕКРЕТАР                                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

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