01.03.2016. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Број 1

Службени
гласник
општине
Лајковац
ГОДИНА XVI

БРОЈ 1

01.03.2016. ГОДИНЕ

На основу члана 39. Статута
општине Лајковац (''Службени гласник
општине
Лајковац'',
број:
11/08),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној дана 01.03.2016. године, донела је

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-20/II-16 од 01.03.2016. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРЕНОМ
ПРОГРАМУ РАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
''ХАЏИ РУВИМ'' ЛАЈКОВАЦ ЗА ПЕРИОД
01.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ

На основу члана 39. Статута
општине Лајковац (''Службени гласник
општине Лајковац'', број: 11/08 ),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној дана 01.03.2016. године, донела је

I Усваја се Извештај о оствареном
Програму рада Културног центра ''Хаџи
Рувим'' Лајковац за период 01.01.31.12.2015. године.

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ
ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА
ПЕРИОД 01.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ

II Закључак о усвајању Извештаја о
оствареном Програму рада Културног
центра ''Хаџи Рувим'' Лајковац за период
01.01.-31.12.2015. године, доставити КЦ
''Хаџи Рувим'' и Одељењу за буџет и
финансије Општинске управе општине
Лајковац.

I Усваја се Извештај о извршењу
Плана и Програма рада Градске библиотеке
Лајковац за период 01.01.-31.12.2015.
године.

III Закључак о усвајању Извештаја о
оствареном Програму рада Културног
центра ''Хаџи Рувим'' Лајковац за период
01.01.-31.12.2015. године објавити у
''Службеном гласнику општине Лајковац''.

II Закључак о усвајању Извештаја о
извршењу Плана и Програма рада Градске
библиотеке Лајковац за период 01.01.31.12.2015. године, доставити Градској
библиотеци Лајковац и Одељењу за буџет и
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финансије
Лајковац.

управе

Општинске

општине

Број 1

На основу члана 39. Статута
општине Лајковац (''Службени гласник
општине Лајковац'', број: 11/08 ),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној дана 01.03.2016. године, донела је

III Закључак о усвајању Извештаја о
извршењу Плана и Програма рада Градске
библиотеке Лајковац за период 01.01.31.12.2015. године објавити у ''Службеном
гласнику општине Лајковац''.

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРЕНОСА
ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА
НЕПОКРЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-20/II-16 од 01.03.2016. године

Члан 1.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

ПРЕДЛАЖЕ СЕ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ пренос из јавне својине Републике

Србије у јавну својину општине Лајковац
следећих катастарских парцела:
-кп.бр. 859/3, кп.бр. 922, кп.бр. 923
све уписане у лист непокретности
бр. 565 КО Лајковац као јавна својина
Република Србије.

На основу члана 39. Статута
општине Лајковац (''Службени гласник
општине Лајковац'', број: 11/08 ),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној дана 01.03.2016. године, донела је

Члан 2.

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
ГРАДА ВАЉЕВО И ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ,
ЉИГ И МИОНИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ

Поступак се покреће ради изградње
саобраћајница у улици Димитрија Туцовића
у Лајковцу, са саобраћајницама у зони
''триангле''.

I Усваја се Извештај о раду
Заједничког
правобранилаштва
града
Ваљево и општина Лајковац, Љиг и
Мионица за 2015. годину.
II Закључак о усвајању Извештаја о
раду Заједничког правобранилаштва града
Ваљево и општина Лајковац, Љиг и
Мионица за 2015. годину, доставити
Заједничком
правобранилаштву
и
Одељењу за буџет и финансије Општинске
управе општине Лајковац.
III Закључак о усвајању Извештаја о
раду Заједничког правобранилаштва града
Ваљево и општина Лајковац, Љиг и
Мионица за 2015. годину објавити у
''Службеном гласнику општине Лајковац''.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у ''Службеном
гласнику општине Лајковац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-20/II-16 од 01.03.2016. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

На основу члана 39. Статута
општине Лајковац (''Службени гласник
општине Лајковац'', број: 11/08 ),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној дана 01.03.2016. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-20/II-16 од 01.03.2016. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ
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I Даје се сагласност на Програм
мера
подршке
за
спровођење
пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Лајковац за 2016.
годину.

Број 1

Одељењу за привреду и имовинско-правне
послове и Одељењу за буџет и финансије
Општинске управе општине Лајковац.
III Закључак о усвајању Извештаја
о реализацији Програм мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине
Лајковац у 2015. години, објавити у
''Службеном гласнику општине Лајковац''.

II Решење о давању сагласности на
Програм мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Лајковац за 2016.
годину, доставити Одељењу за привреду и
имовинско-правне послове и Одељењу за
буџет и финансије Општинске управе
општине Лајковац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-20/II-16 од 01.03.2016. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

III Решење о давању сагласности на
Програм мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Лајковац за 2016.
годину, објавити у ''Службеном гласнику
општине Лајковац''.

На основу члана 39. Статута
општине Лајковац (''Службени гласник
општине Лајковац'', број: 11/08 ),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној дана 01.03.2016. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-20/II-16 од 01.03.2016. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА
ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

На основу члана 39. Статута
општине Лајковац (''Службени гласник
општине Лајковац'', број: 11/08 ),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној дана 01.03.2016. године, донела је

I Усваја се Извештај о реализацији
Програма за унапређење услова живота
локалне заједнице за 2015. годину.
II Закључак о усвајању Извештаја о
реализацији Програма за унапређење
услова живота локалне заједнице за 2015.
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 2015.
годину, објавити у ''Службеном гласнику
општине Лајковац''.

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА МЕРА
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ У 2015. ГОДИНИ

I Усваја се Извештај о реализацији
Програм мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Лајковац у 2015.
години.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-20/II-16 од 01.03.2016. године

II Закључак о усвајању Извештаја о
реализацији Програм мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине
Лајковац у 2015. години,
доставити

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
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На основу члана 39. Статута
општине Лајковац (''Службени гласник
општине Лајковац'', број: 11/08 ),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној дана 01.03.2016. године, донела је

Број 1

Члан 1.
У члану 1. Одлуке, иза речи ''места''
ставља се тачка, а бришу се речи ''на
територији општине Лајковац''.

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О КОРИШЋЕЊУ
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ
ЛАЈКОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 2.
У свему осталом Одлука о начину
пресељења гробља из Скобаља, број: 06109/15-II од 25.12.2015. године, остаје
непромењена.

I Усваја се Извештај о коришћењу
средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Лајковац за 2015.
годину.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осам дана
од дана објављивања у ''Службеномм
гласнику општине Лајковац''.

II Закључак о усвајању Извештаја о
коришћењу средстава буџетског фонда за
заштиту
животне
средине
општине
Лајковац за 2015. годину, доставити
Одељењу за привреду и имовинско-правне
послове и Одељењу за буџет и финансије
Општинске управе општине Лајковац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-20/II-16 од 01.03.2016. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

III Закључак о усвајању Извештаја о
коришћењу средстава буџетског фонда за
заштиту
животне
средине
општине
Лајковац за 2015. годину, објавити у
''Службеном гласнику општине Лајковац''.

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,
142/2014, 68/2015 и 103/2015), члана 39.
Статута општине Лајковац (''Службени
гласник општине Лајковац'', број: 11/2008)
и
Сагласности
Државне
ревизорске
институције РС бр. 400-1334/2016-04 од
11.02.2015. године, Скупштина општине
Лајковац на седници одржаној дана
26.02.2015. године, доноси

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-20/II-16 од 01.03.2016. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

На основу члана 39. Статута
општине Лајковац (''Службени гласник
општине Лајковац'', број: 11/08 ),
Правилника о условима и начину
ископавања и преношења умрлих лица
(''Службени гласник РС'', број: 56/76 и
52/82) и Одлуке о стављању ван употребе
гробља у Скобаљу, Скупштина општине
Лајковац, на седници одржаној дана
01.03.2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ЛАЈКОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ

1.Екстерну
ревизију
завршног
рачуна буџета општине Лајковац за 2015.
годину обавиће лице које испуњава услове
за
обављање
послова
ревизије
финансијских извештаја прописане законом
којим се уређује рачуноводство и ревизија.

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О НАЧИНУ ПРЕСЕЉЕЊА ГРОБЉА ИЗ
СКОБАЉА
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2.Задужују се стручне службе
Општинске управе општине Лајковац за
реализацију ове Одлуке.

Број 1

се обрате за правну помоћ Служби правне
помоћи.
Члан 4.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-20/II-16 од 01.03.2016. године

-

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

-

Скупштина општине Лајковац, на
седници одржаној дана 01.03.2016. године,
на основу члана 20.ст.1.тач.31. и чл. 32.
ст.1. тач.6. и 13.Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС“ бр.129/07) и
чл. 14.ст.1.тач.31.Статута општине Лајковац
(,,Сл. гласник општине Лајковац“ )
бр.11/08, донела је

-

Пружање правне помоћи обухвата:
Давање усмених правних савета
Састављање поднесака којима се
иницира
покретање
одређених
поступака
(тужбе,
захтеви,
предлози, представке, молбе и други
поднесци)
Састављање правних лекова (осим
ревизије)
Састављање
исправа
(уговори,
изјаве, овлашћења и сл.)
Давање обавештења о поступку,
условима
и
роковима
за
остваривање права и извршавање
обавеза код надлежних органа.
Члан 5.

ОДЛУКУ
О ПРУЖАЊУ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

Члан 1.

-

Овом
Одлуком
уређује
се
организација, делокруг и начин пружања
правне помоћи грађанима који имају
пребивалиште,
одн.
боравиште
на
територији Општине Лајковац у поступку
остваривања њихових права и извршавању
обавеза код органа управе, правосудних и
других органа, висина накнаде за пружање
правне помоћи ,случајеви када се правна
помоћ пружа без накнаде, као и друга
питања везана организацију и рад Службе
правне помоћи.

-

-

-

Правна помоћ неће бити пружена:
уколико би то штетило интересима
странке
уколико би пружање правне помоћи
било у супротности са законом,
одредбама поступка или интересима
општине
уколико је у истој правној ствари
пружена помоћ противној странци
уколико се ради о изради поднесака
против аката општинске Управе
општине Лајковац
уколико је лице већ ангажовало
адвоката за остваривање,односно
заштиту својих права.

Члан 2.

Члан 6.

Послове пружања правне помоћи
обавља Служба правне помоћи, као
унутрашња организациона јединица у
оквиру
Општинске управе општине
Лајковац.
Послове из става 1. овог члана
обавља дипломирани правник.

Правна помоћ пружа се без накнаде
следећим категоријама лица:
-корисницима
сталне
новчане помоћи код Центра за
социјални рад, као и подносиоцима
жалби, захтева и других писмена
Центру за социјални рад
- лицима која примају
минималну зараду
- лицима
која примају
минималну пензију
- незапосленим лицима
- лицима са избегличким
статусом и статусом расељеног лица

Члан 3.
Правна помоћ пружа се усменим
или писаним путем, без накнаде или уз
накнаду, грађанима општине Лајковац који
5
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- корисницима борачкоинвалидске заштите и заштите
цивилних инвалида рата, када
правну помоћ остварују у вези са
тим статусом
жртвама
насиља
у
породици, када правну помоћ
остварују у вези са тим статусом
- самохраним родитељима,
када правну помоћ остварују у вези
са тим статусом
- лицима која остварују
право на законско издржавање, када
правну помоћ остварују у вези са
тим статусом
странкама
које
су
ослобођене плаћања трошкова по
основу закона (сиромашко право)

Број 1

Члан 8.
Право на давање усмених правних
савета без накнаде, имају сви грађани са
пребивалиштем, одн. боравиштем на
територији општине Лајковац, без додатних
услова.
Члан 9.
Правна помоћ пружа се уз накнаду
и то:
- за састављање поднесака којима се
иницира покретање било ког поступка пред
судом или другим органима – у висини од
30% од најнижег износа важеће адвокатске
тарифе у време састављања поднеска, без
обзира на вредност спора
- за састављање уговора о промету
непокретности, уговора о доживотном
издржавању и сл. у висини важеће
адвокатске тарифе у време састављања
уговора
- за остале поднеске, изјаве, молбе и сл. ,
половина износа из тач.1. овог члана.
Накнада за пружену правну помоћ
уплаћује се
непосредно по пруженој
правној помоћи на прописани уплатни
рачун јавних прихода општине Лајковац
број 840-745151843-03 са позивом на број
97-30-055.
Копију признанице, као доказ о
извршеној
уплати
накнаде,
странка
доставља овлашћеном лицу Службе правне
помоћи и иста се прилаже уз предметни
поднесак.

Члан 7.
Поседовање неког од статуса
наведених у чл. 6. ове Одлуке, странка је
дужна да докаже одговарајућом исправом.
У том смислу, својство доказног
средства имају:
- Решење Центра за социјални рад за
кориснике права на новчану
социјалну помоћ
- Потврда послодавца о просечној
заради исплаћеној у претходна три
месеца за кориснике минималне
зараде
- Последњи чек од пензије за
кориснике најниже пензије
- Уверење Националне службе за
запошљавање да је корисник
незапослено лице
- Решење надлежног органа о
својству војног, одн. цивилног
инвалида рата, за кориснике
борачко-инвалидске
заштите
и
заштите цивилних инвалида рата
- Избегличка,
одн. легитимација
расељеног лица, за лица са
избегличким
статусом,
одн.
статусом расељеног лица
- Решење-потврда надлежног органа
о статусу жртве насиља у породици
- Решење-потврда надлежног органа
о статусу самохраног родитеља
Одговарајућа
исправа
се
у
оригиналу ставља на увид, а у препису
оставља уз поднесак, са назнаком да је
правна помоћ пружена без накнаде.

Члан 10.
За оверавање сачињених исправа,
одн. поднесака о пруженој правној помоћи
користи се штамбиљ.
Штамбиљ о пруженој правној
помоћи садржи следеће ознаке
- Општина Лајковац
- Оштинска управа
- Служба правне помоћи
- Број, датум и година
- Службено лице
Члан 11.
На сваку исправу, одн. поднесак о
пруженој правној помоћи,
ставља се
6
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потпис овлашћеног службеног лица које је
пружило правну помоћ, уз напомену да ли
је исти урађен уз накнаду и у ком износу
или је урађен без накнаде у случајевима
предвиђеним овом Одлуком.

Број 1

Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ,,Службеном
гласнику општине Лајковац“.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о пружању правне
помоћи грађанима број: 06-18/06-01 од
20.04.2006. године.

Члан 12.
О пруженој правној помоћи води се
службена евиденција
кроз
Уписник
странака и пружених услуга.
Уписник садржи: редни број, датум
пружене услуге правне помоћи, име и
презиме странке, адресу странке, опис
правног проблема, облик пружене правне
помоћи , да ли је правна помоћ пружена у
писаној или усменој форми, без накнаде
или уз накнаду, износ накнаде и евентуалне
примедбе.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-20/II-16 од 01.03.2016. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

На основу члана 34. Закона о јавној
својини („Службени гласник Републике
Србије“ број 72/11), Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда
(„Службени гласник Републике Србије“
број 24/2012., 99/2015) и члана 39. Статута
општине Лајковац („Сл. гласник општине
Лајковац“, бр. 11/08) Скупштина општине
Лајковац на седници одржаној дана
01.03.2016. године донела је

Члан 13.
Запослени на пословима пружања
правне помоћи дужни су, да по примљеном
захтеву за састављање поднесака, исправа,
уговора и сл., изврше израду писаних
поднесака у примереном року, а најдуже до
седам радних дана од дана пријема уредног
поднеска, водећи рачуна о законским
роковима за поједине поступке.
Члан 14.

ОДЛУКА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Запослени на пословима пружања
правне помоћи самостални су у раду и
дужни су поступају у складу са законом и
овом Одлуком, стручно, савесно и
одговорно.
Запослени
приликом
пружања
правне помоћи не смеју правити разлику
или неједнако поступати према грађанима
због њихових личних својстава која се
односе на расу, боју коже, пол, националну
припадност, друштвени положај, рођење,
вероисповест, политичко убеђење, имовно
стање, културу или језик.
Запослени на пословима правне
помоћи дужни су да чувају као службену
тајну све што им је странка поверила у вези
са пружањем правне помоћи.

Члан 1.
У члану 42. додаје се став 6. који
гласи:
Закупац може бити ослобођен
плаћања
закупнине
током
периода
извођења радова који имају карактер
инвестиционог одржавања на закупљеној
непокретности за период док трају радови, а
најдуже шест месеци, на основу посебно
образложене одлуке надлежног органа
носиоца права јавне својине.
Члан 2.
У члану 48. додају се ставови од 510 који гласе
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У случају када се непокретност не
изда у закуп после два узастопно
спроведена поступка јавног оглашавања,
почетна висина закупнине по којој се
непокретност даје у закуп умањиће се на
80% од почетне висине закупнине.
У случају када се непокретност у
поновљеном поступку јавног оглашавања са
умањеном почетном висином закупнине, на
начин и под условима из става 5. овог
члана, не изда у закуп, висина закупнине се
умањује на 60% од почетне висине
закупнине, по којој цени ће се наставити са
јавним оглашавањем.
Закуподавац задржава право да
сваке године увећа закупнину утврђену
уговором о закупу, имајући у виду висину
закупнине за одређену локацију.
Закуподавац може закупцу који
обавезу плаћања закупнине измирује у року
утврђеном уговором о закупу, по протеку
половине уговореног периода закупа, износ
закупнине умањити до 10% на основу
образложеног захтева закупца.
Хуманитарним организацијама које
имају за циљ помоћ оболелој деци и лицима
са инвалидитетом, удружењима грађана из
области
здравства,
културе,
науке,
просвете, спорта, социјалне и дечје
заштите, парламентарним политичким
странкама, који пословни простор не
користе за стицање прихода, добровољним
организацијама
које
учествују
у
спасилачким акцијама, може се дати у закуп
пословни простор, уз обавезу плаћања
заскупнине у висини од 20% од висине
закупнине.
Агенцијама, дирекцијама, службама
и другим организацијама чији је оснивач
носилац права јавне својине, може се дати у
закуп пословни поростор, ради обављања
послова из њиховог делокруга рада, на
основу образложене одлуке надлежног
органа носиоца права јавне својине, уз
обавезу плаћања закупнине у висини од
30% а највише до 50% од висине закупнине.

Број 1

плаћања, по средњем курсу НБС, без
обрачунатог ПДВ-а и то:
1.У I зони:
* 4,5 еура по 1 м² пословног
простора.
2. У II зони:
* 3,5 еура по 1 м² пословног
простора.
3. У III зони:
* 3
еура по 1 м² пословног
простора.
4. У IV зони:
*2 еура по 1 м² пословног простора.
За комерцијално коришћење холова
у згради Градске куће у Лајковцу, као и у
објекту Спортске хале, који су у јавној
својини Општине, закупци и власници
плаћају 5 еура по м².
За постављање радио- базних
станица за мобилну телефонију на крову
зграде- Магацина у Лајковцу који је у јавној
својини Општине Лајковац, закупци плаћају
8 еура по м².
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од објављивања у „Службеном
гласнику општине Лајковац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-20/II-16 од 01.03.2016. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

На основу члана 37. Закона о
радним односима у државним органима
(''Службени гласник Републике Србије''
48/91, 66/91 и 39/2002, Одлукa УС РС, IУ
број 353/1995 - 49/2005-6. Престао да се
примењује на радне односе у државним
органима а наставља да се примењује на
радне односе у органима аутономне
покрајине и локалне самоуправе до
доношења посебног закона, 79/200512. Одлукa УС РС, IУз-299/2011 - 23/201339), 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 чланова 38. и 39. Статута општине
Лајковац („Службени гласник општине

Члан 3.
Члан 49. мења се и гласи:
Почетна цена за утврђивање
закупнине за давање пословног простора у
закуп утврђује се у месечном износу, у
динарској противвредности еура на дан
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Лајковац“, број 11/08), Скупштина општине
Лајковац, на седници одржаној дана
01.03.2016. године, донела је

Број 1

(„Службени гласник општине Лајковац“ бр.
7/2014) и члана 39. Статута општине
Лајковац („Службени гласник општине
Лајковац“, бр.11/08) Скупштина општине
Лајковац, на седници одржаној дана
01.03.2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ТРЕЋИМ ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ
ЛАЈКОВАЦ И ПЛАТАМА И НАКНАДАМА
ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И
ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРАВОБРАНИОЦА
ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
ГРАДА ВАЉЕВО. ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ,
ЉИГ, МИОНИЦА И ОСЕЧИНА

Члан 1.
Врши се допуна члана 5. 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 3, а који гласи:

I ЉИЉАНА МИТРОВИЋ, дипл.
правник из Ваљева, бира се за
правобраниоца
Заједничког
правобранилаштва града Ваљево и општина
Лајковац, Љиг, Мионица, и Осечина.
II Правобранилац се бира на пет
година.

„Утврђује се накнада за рад
председнику (заменику председника у
случају
одсутности
председника)
и
члановима (заменику члана у случају
одсутности члана) Комисије за вођење
поступка и доношење решења по захтеву за
враћање земљишта на територији општине
Лајковац, у износу од 15% од просечне
бруто зараде по запосленом у Републици
Србији, према последњем објављеном
податку Републичког завода за статистику“.

III Решење доставити: изабраној,
Заједничком
правобранилаштва
града
Ваљево и
општина Лајковац, Љиг,
Мионица, и Осечина, Скупштини града
Ваљево, као и Скупштинама општина Љиг,
Мионица и Осечина.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-20/II-16 од 01.03.2016. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

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),
остаје непромењена.

На основу члана 10. Одлуке о
Заједничком
правобранилаштву
града
Ваљево и општина Лајковац, Љиг,
Мионица, и Осечина, бр. 06-129/14-II
(„Службени гласник општине Лајковац“ бр.
7/2014) и члана 39. Статута општине
Лајковац („Службени гласник општине
Лајковац“, бр.11/08) Скупштина општине
Лајковац, на седници одржаној дана
01.03.2016. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-20/II-16 од 01.03.2016. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА
ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
ГРАДА ВАЉЕВО. ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ,
ЉИГ, МИОНИЦА И ОСЕЧИНА

На основу члана 9. Одлуке о
Заједничком
правобранилаштву
града
Ваљево и општина Лајковац, Љиг,
Мионица, и Осечина, бр. 06-129/14-II
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I АНА МЕШТЕРОВИЋ, дипл.правник
из Лајковца, бира се за заменика
правобраниоца
Заједничког
правобранилаштва града Ваљево и општина
Лајковац, Љиг, Мионица, и Осечина.

Ваљево, као и Скупштинама општина Љиг,
Мионица и Осечина.

II Правобранилац се бира на пет

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-20/II-16 од 01.03.2016. године

година.
III Решење доставити: изабраној,
Заједничком
правобранилаштва
града
Ваљево и
општина Лајковац, Љиг,
Мионица, и Осечина, Скупштини града
Ваљево, као и Скупштинама општина Љиг,
Мионица и Осечина.

На основу члана 12. став 2. и 3. и
члана 13. став 2. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', број:
119/12) и члана и члана 39. Статута
општине Лајковац (''Службени гласник
општине
Лајковац'',
број:
11/08),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној 01.03.2016. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-20/II-16 од 01.03.2016. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ''

На основу члана 10. Одлуке о
Заједничком
правобранилаштву
града
Ваљево и општина Лајковац, Љиг,
Мионица, и Осечина, бр. 06-129/14-II
(„Службени гласник општине Лајковац“ бр.
7/2014) и члана 39. Статута општине
Лајковац („Службени гласник општине
Лајковац“, бр.11/08) Скупштина општине
Лајковац, на седници одржаној дана
01.3.2016. године, донела је

I Мења се Решење о изменовању
председника и чланова Надзорног одбора
ЈП ''Дирекција за уређење и изградњу
општине Лајковац'' (''Службени гласник
општине Лајковац, број: 6/13, 5/15) тако
што се разрешава дужности председника
Надзорног одбора
-Милош
Грчић,
дипл.инжењер
машинства,из Јабучја, због подношења
оставке.

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА
ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
ГРАДА ВАЉЕВО. ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ,
ЉИГ, МИОНИЦА И ОСЕЧИНА

II Мења се Решење о изменовању
председника и чланова Надзорног одбора
ЈП ''Дирекција за уређење и изградњу
општине Лајковац'' (''Службени глансик
општине Лајковац, број: 6/13, 5/15) тако
што се именује за председника Надзорног
одбора:

I JEЛЕНА ЈАНКОВИЋ, дипл.правник
из Ваљева, бира се за заменика
правобраниоца
Заједничког
правобранилаштва града Ваљево и општина
Лајковац, Љиг, Мионица, и Осечина.

-

II Правобранилац се бира на пет
година.

Милун
Дуканац,
магистар
машинства, из Лајковца.

III У свему осталом Решење о
изменовању председника
и чланова
Надзорног одбора ЈП ''Дирекција за
уређење и изградњу општине Лајковац''
(''Службени глансик општине Лајковац,
број: 6/13, 5/15) остаје непромењено.

III Решење доставити: изабраној,
Заједничком
правобранилаштва
града
Ваљево и
општина Лајковац, Љиг,
Мионица, и Осечина, Скупштини града
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III Решење доставити именованимa
из тачке I.

IV Решење доставити именованима
из тачке I и ЈП ''Дирекција за уређење и
изградњу општине Лајковац''.

IV Решење ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Лајковац''.

V Решење ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Лајковац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-20/II-16 од 01.03.2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-20/II-16 од 01.03.2016. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

На основу члана 10, члана 12. и
члана 14. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник Републике Србије“,
129/2007, 54/2011) и члана 39. Статута
општине Лајковац („Службени гласник
општине Лајковац“, број 11/08), Скупштина
општине Лајковац, на седници одржаној
дана 01.03.2016. године, донела је

На основу члана 34., 35. и 42. став
5. и 6. Закона о ванредним ситуацијама
(''Службени гласник Републике Србије'',
број: 111/09, 92/11 и 93/12), Уредбе о
саставу и начину рада штабова за ванредне
ситуације 05 број 110-9437/2010 од 16.
децембра 2010. године (''Службени гласник
Републике Србије'', број: 98/10) и члана 39.
Статута општине Лајковац (''Службени
гласник општине Лајковац'', број: 11/08)
Скупштина општине Лајковац на седници
одржаној дана 01.03.2016. године, донела је
следеће

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

I Мења се Решење о именовању
председника и чланова Општинске изборне
комисије (''Службени гласник општине
Лајковац, број: 13/12, 1/13, 7/13) тако што
се разрешавају дужности:

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О
ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

1.Драгица Крунић, дипл.правник,
председник, коју је предложио ОО
Демократске странке Лајковац;
2.Катарина
Радованчевић,
дипл.правник, заменик председника, коју је
предложио ОО Социјалистичка партија
Србије Лајковац;
3.Душан Петровић, члан, кога је
предложио ОО Српске напредне странке
Лајковац;
4.Душица Грујичић, заменик члана,
коју је предложио ОО Српске напредне
странке Лајковац;
5.Горица Петровић, заменик члана,
коју је предложио ОО Социјалистичке
партија Србије Лајковац;
6.Бранка Лазаревић, заменик члана,
коју је предложио ОО Демократске странке
Лајковац;

I Врши се измена и допуна Решења
о именовању Општинског штаба за
ванредне ситуације (''Службени гласник
општине Лајковац'', број: 1/11, 11/12, 7/13,
2/14 и 5/14, 5/15), тако што се у Општински
штаб за ванредне ситуације, именују
следећи чланови:
-Милош Ђурђевић, рафтинг клуб
„М.Р.И.“ Лајковац;
-Владан Јаковљевић, ПСД „Ћира“
Лајковац.
II У свему осталом Решење о
именовању Општинског штаба за ванредне
ситуације (''Службени гласник општине
Лајковац'', број: 1/11, 11/12, 7/13, 2/14 и
5/14, 5/15) остаје непромењено.
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7.Драгица Милошевић, члан, коју је
предложио ОО Демократске странке
Лајковац;
8.Зорица Шушњаревић, заменик
члана, коју је предложио ОО Демократске
странке Лајковац;
9.Миладинка Митровић, члан, коју
је предложио ОО Демократске странке
Лајковац;
10.Ана Марковић, заменик члана,
коју је предложио ОО Демократске странке
Лајковац;
11.Зоран Јеремић, члан, кога је
предложио ОО Демократске странке Србије
Лајковац;
12.Мирослав Пантелић, заменик
члана, кога је предложио ОО Демократске
странке Србије Лајковац;
13.Недељко Миловановић, заменик
члана, кога је предложио ОО Демократске
странке Србије Лајковац;
14.Живорад Туфегџић, члан, кога је
предложио ОО Демократске странке Србије
Лајковац;
15.Обрад Милутиновић, заменик
члана, кога је предложио ОО Демократске
странке Србије Лајковац;

9.Живорад Шушњаревић, за члана,
кога је предложио ОО Демократске странке
Лајковац;
10.Јована Биљић, за заменика члана,
коју је предложио ОО Демократске странке
Лајковац;
11.Мајда Спасић, за члана, коју је
предложио ОО Српске напредне странке
Лајковац;
12.Тања Петровић, за заменика
члана, коју је предложио ОО Српске
напредне странке Лајковац;
13.Драгана Лончар, за заменика
члана, коју је предложио ОО Демократске
странке Србије Лајковац
14.Радивој Ненадовић, за члана,
кога је предложио ОО Српске напредне
странке Лајковац;
15.Јелена Симеуновић, за члана,
коју је предложио ОО Српске напредне
странке Лајковац;

II Именују се у Општинску изборну
комисију:

IV Решење доставити: разрешеним
из тачке I и именованима из тачке II овог
решења.

III У свему осталом Решење о о
изменовању председника
и чланова
Општинске изборне комисије (''Службени
гласник општине Лајковац, број: 13/12,
1/13, 7/13), остаје непромењено.

1.Душко Обрадовић, дипл.правник,
за председника, кога је предложио ОО
Српске напредне странке Лајковац;
2.Зорана Павловић, дипл.правник,
за заменика председника, коју је предложио
ОО Српске напредне странке Лајковац;
3.Зоран Ђурић, за члана, кога је
предложио ОО Српске напредне странке
Лајковац;
4. Маријана Тасић, за заменика
члана, коју је предложио ОО Српске
напредне странке Лајковац;
5.Владимир Бојичић, за заменика
члана,
кога
је
предложио
ОО
Социјалистичке партија Србије Лајковац;
6.Бранкица Николић, за заменика
члана,
кога
је
предложио
ОО
Социјалистичке партија Србије Лајковац;
7.Драгица Крунић, за члана, коју је
предложио ОО Демократске странке
Лајковац;
8.Јордан Грчић, за заменика члана,
кога је предложио ОО Демократске странке
Лајковац;

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: 06-20/II-16 од 01.03.2016. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

На основу члана 46. став 1. тачка 7),
члана 56. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“
бр.129/07, 83/2014) 61. Статута општине
Лајковац (''Службени гласник општине
Лајковац'', број: 11/08) и чланoва 9. 12. и 13.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Пословника о раду Општинског већа
општине Лајковац (''Службени гласник
општине
Лајковац'',
број:
12/08),
Општинско веће општине Лајковац, на
седници одржаној дана 10.02.2016. године,
донело је

На акт о постављењу начелника,
сваки учесник јавног огласа може поднети
приговор Већу у року од 8 дана од дана
пријема акта о постављењу начелника,
сходно члану 13. Пословника о раду
Општинског већа општине Лајковац.
Одлука Већа по приговору је коначна.
*****************
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
Председник општине Лајковац
Број: 344-7/16-I
Датум: 04.01.2016. године
Лајковац

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ
ЛАЈКОВАЦ

I ПОСТАВЉА СЕ, за начелника
Општинске управе општине Лајковац
Љубица Новаковић,
правник из Стрмова.

Број 1

дипломирани

III Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лајковац“.

На основу члана 7 и 36. Закона о
превозу у друмском саобраћају („Службени
гласник Републике Србије“ бр.46/95, 6/01,
61/05, 62/06, 31/11) и члана 4. Одлуке о
ауто-такси превозу путника („Службени
гласник општине Лајковац“ бр. 16/08),
Председник општине Лајковац, доноси

IV Против овог Решења може се
поднети приговор Општинском већу у року
од 8 дана од дана пријема истог.

ПРОГРАМ
ПОТРЕБЕ ЗА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗОМ У
ОПШТИНИ ЛАЈКОВАЦ У 2016.ГОДИНИ

V Решење доставити: именованом,
осталим кандидатима, Одељењу за општу
управу и друштвене делатности
и
Одељењу за буџет и финансије Општинске
управе општине Лајковац.

1) Овим Програмом, у оквиру планираних
потреба ауто-такси превоза у општини
Лајковац за 2016.годину, утврђује се
потребан број такси возила чијим радом
се задовољавају потребе грађана
општине Лајковац за овом врстом
превоза.

II Именована из тачке I ступиће на
функцију по коначности овог Решења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

2) Полазићи
од
потреба
општине
Лајковац, утврђује се да је за
2016.годину за задовољавање потреба
за ауто-такси превозом у општини
Лајковац потребан број од 30 такси
возила.

Број: 06-13/16-III од 10.02.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Живорад Бојичић, дипл.правник,с.р.
Образложење

3) Правна лица и предузетници, који су на
дан доношења Програма, регистровани
за обављање такси превоза, настављају
са обављањем делатности у складу са
Законом и Одлуком о ауто-такси
превозу.

Чланом 46. став 1. тачка 7), Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ бр.129/07, 83/2014),
предвиђено је да Општинско веће поставља
и разрешава начелника Општинске управе.
Чланом 12. Пословника о раду
Општинског већа општине Лајковац
(''Службени гласник општине Лајковац'',
број: 12/08), предвиђено је да Веће одлучује
о постављењу начелника, након о расправе
о свим кандидатима који испуњавају услове
јавног огласа.

4) Овај Програм објавити у Службеном
гласнику општине Лајковац.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Живорад Бојичић, дипл.правник,.ср.
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Број 1

САДРЖАЈ
______________________________________
Назив акта
Страна
Закључак о усвајању Извештаја о
оствареном Програму рада КЦ ''Хаџи
Рувим'' Лајковац за период 01.0131.12.2015. године .................................
1
Закључак о усвајању Извештаја о извршењу
Плана и Програма рада Градске библиотеке
Лајковац за период 01.01.-31.12.2015. г. ... 1
Закључак о усвајању Извештаја о раду
Заједничког
правобранилаштва
града
Ваљево и општина Лајковац, Љиг и
Мионица за 2015. годину ....................... 2
Одлука о покретању поступка преноса
права јавне својине на непокретности
Републике Србије у јавну својинуопштине
Лајковац .................................................... 2
Решење о давању сагласности на Програм
мера
подршке
за
спровођење
пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Лајковац за 2016.
годину ...................................................
2
Закључак о усвајању Извештаја о
реализацији програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине
Лајковац у 2015. години ......................... 3
Закључак о усвајању Извештаја о
реализацији Програма за унапређење
услова живота локалне заједнице за 2015.
године ...................................................
3
Закључак о усјавању Извештаја о
коришћењу средстава буџетског Фонда за
заштиту
животне
средине
општине
Лајковац за 2015. годину ...................
4
Одлука о измени Одлуке о начину
пресељења гробља из Скобаља .............. 4
Одлука о обављању екстерне ревизије
завршног рачуна буџета општине Лајковац
за 2015. годину ......................................
4

_____________________________________
Назив акта
Страна
Одлука о пружању правне помоћи ........ 5
Одлука о изменама Одлуке о давању у
закуп пословног простора у јавној својини
општине Лајковац ..................................
7
Одлука о трећим допунама Одлуке о
накнадама и другим примањима одборника
у Скупштини општине Лајковац и платама
и накнадама изабраних, именованих и
постављених лица .................................... 9
Решење
о
избору
правобраниоца
Заједничког
правобранилаштва
града
Ваљево и општина Лајковац, Љиг, Мионица
и Осечина .............................................
9
Решење о избору заменика правобраниоца
Заједничког
правобранилаштва
града
Ваљево и општина Лајковац, Љиг, Мионица
и Осечина .............................................
9
Решење о избору заменика правобраниоца
Заједничког
правобранилаштва
града
Ваљево и општина Лајковац, Љиг, Мионица
и Осечина .............................................
10
Решење о измени Решења о именовању
председника и чланова Надзоног одбора ЈП
''Дирекција за уређење и изградњу општине
Лајковац'' ................................................. 10
Решење о измени и допуни Решења о
именовању Општинског штаба за ванредне
ситуације ................................................. 11
Решење о измени Решења о именовању
председника и чланова Општинске изборне
комисије ................................................... 11
Решење
о
постављењу
начелника
Општинске управе општине Лаковац ..... 13
Програм потребе за ауто-такси превозом у
општини Лајковац у 2016. години ......... 13

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
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