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Службени 

гласник 

општине 

Лајковац 
 

ГОДИНА MMXXII БРОЈ 6                01.06.2022. ГОДИНЕ ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

 

Рeпублика Србија 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 

Председник општине Лајковац  

Број: 344-92/I-2022 

Датум: 01.06.2022. године. 

Л а ј к о в а ц 

 

 

На основу чл. 7. Јавног уговора о поверавању обављања  делатности градско-

приградског превоза путника на територији Општине Лајковац, бр. 344-125/I-18 од 

09.07.2018. године, закљученог између Општине Лајковац, ул. Омладински трг бр. 1. 

Лајковац, коју заступа председник Андрија Живковић и Саобраћајног 

предузећа ,,Ластра“ д.о.о. Лазаревац, ул. Владике Николаја Велимировића бр. 29, ПИБ: 

101764335, МБ 17417924, т.р. 190-9460-28, председник Општине Лајковац доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности  на измену цена у градско-приградском  превозу путника  на  

територији Општине Лајковац 

 

 

Члан 1. 

 

   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на на измену цена у градско-приградском  превозу 

путника на територији Општине Лајковац, на основу чл. 7. Јавног уговора о поверавању 

обављања  делатности градско-приградског превоза путника на територији Општине 

Лајковац, бр. 344-125/I-18 од 09.07.2018. године, закљученог између Општине Лајковац, 

ул. Омладински трг бр. 1. Лајковац, коју заступа председник Андрија Живковић и 

Саобрћајног предузећа ,,Ластра“ д.о.о. Лазаревац, ул. Владике Николаја Велимировића бр. 

29, ПИБ: 101764335, МБ 17417924, ,т.р. 190-9460-28. 
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Члан 2. 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се почев од 

01.06.2022.године. 

 

Члан 3. 

 

 Ово Решење објавиће се у ,,Службеном гласнику општине Лајковац“. 

 

Члан 4. 

 

 Решење доставити Саобраћајном предузећу ,,Ластра“ д.о.о. Лазаревац, ул. Владике 

Николаја Велимировића бр. 29,  11550 Лазаревац, Одељењу за буџет и финансије Општине 

Лајковац и архиви. 

               

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

   Саобраћајно предузеће ,,Ластра“ д.о.о. Лазаревац, ул. Владике Николаја 

Велимировића бр. 29, упутило је, у складу са чланом 7. Јавног уговора о   оповеравању 

обављања  делатности градско-приградског превоза путника на територији Општине 

Лајковац, бр. 344-125/I-18 од 09.07.2018. године, дана 11.04.2022. године Општини 

Лајковац захтев за и измену цена у градско-приградском превозу путника, наводећи у 

истом да је, према званичним статистичким подацима, цена течних горива и мазива виша 

за 50.55% закључно са претходним месецом у односу на цену у моменту уговарања 

(потписивања) наведеног уговора, те даље да на основу учешће у укупној цени од 37,39% 

исказаној у структури трошкова пословања у градском и приградском друмском 

путничком саобраћају ПУ ДС ,,Србијатранспорт“ АД Београд, на основу које је 

обрачуната цена коштања превоза и која је саставни део концесионог акта, повећање цене 

појединачних карата (а самим тим и месечних карата, јер се месечна карта обрачунава на 

основу појединачне карте), што износи 18,90%. 

 

    Уз предметни захтев, друга уговорна страна доставила је и месечне индексе 

цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште по изабраним групама 

производа, односно, месечне индексе за течна горива и мазива, преузетих са сајта 

Републичког завода за статистику Србије, као и предлоге нових цена са заокружењем, у 

складу са напред наведеним параметрима. 

 

    Чланом 7. Јавног уговора о поверавању обављања  делатности градско-

приградског превоза путника на територији Општине Лајковац, бр. 344-125/I-18 од 

09.07.2018. године, између Општине Лајковац, ул. Омладински трг бр. 1. Лајковац, коју 

заступа председник Андрија Живковић и Саобрајног предузећа ,,Ластра“ д.о.о. Лазаревац, 

ул. Владике Николаја Велимировића бр. 29, ПИБ: 101764335, МБ 17417924,т.р. 190-9460-

28, предвиђено је да ће Општина Лајковац давати сагласност на евентуалне измене цена 

само по основу повећања цена горива више од 10% од цене у моменту уговарања према 

званичним статистичким подацима, а на основу учешћа горива у укупној цени исказаној у 

структури трошкова пословања у градском и приградском  друмском путничком 

саобраћају ПУ ДС ,,Србијатранспорт“ АД Београд на, основу које је обрачуната цена 

коштања превоза и која је саставни део концесионог акта. 
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  Са свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву. 

 

   

                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                      ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

                     .............................................. 

                                Андрија Живковић 

 

 

********** 

 
 

С А Д Р Ж А Ј 

 

__________________________________________________________________________________ 
Назив акта                                                                                                                                Страна 

Решење о давању сагласности на измену цена у градско-приградском превозу путника на 

територији Општине Лајковац ..............................................................................................   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Лајковац, Омладински трг број 1,  Лајковац 

ТЕЛЕФОН: 014/ 3433 – 109 
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Горан Илић, секретар Скупштине општине Лајковац 

РЕДАКЦИЈА: Ж.Молеровић, Д. Милинковић, И.Исајловић 


