30.01.2017. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Број 1

Службени
гласник
општине
Лајковац
ГОДИНА XVII

БРОЈ 1

30.01.2017. ГОДИНЕ

На основу члана 32. став 6., а у вези
члана 68. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'',
број: 129/07 и 83/14), члана 2., 39. и 85.
Статута општине Лајковац (''Службени
гласник општине Лајковац'', број: 11/08),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној
дана
30.01.2017.
године,
разматрајући Грађанску иницијативу групе
грађана ''За слободну Србију – Заветници –
Радован Остојић'', донела је следећи

просторијама ранијег Општинског суда у
Лајковцу, односно Основног Суда у
Ваљеву, судске јединице у Лајковцу,
организује судеће дане у оквиру три радна
дана у току недеље, према постојећем
капацитету самог објекта.
III Препоручује се председнику
Основног Суда Уб, да се у договору са
руководством општине Лајковац, реши
питање преузетог намештаја, опреме и
средстава из ранијег Општинског Суда у
Лајковцу, односно Основног суда у Ваљеву,
судске јединице у Лајковцу, како би се у
циљу задовољавања интереса грађана
општине Лајковац, што боље реализовали
предлози из тачке I и II овог Закључка.

ЗАКЉУЧАК

I У циљу задовољавања интереса
грађана општине Лајковац, предлаже се,
председнику Основног Суда Уб, да у
оквиру својих надлежности, организује рад
Пријемног одељења-канцеларије, ради
послова овере и пријема поднесака, у
просторијама ранијег Општинског Суда у
Лајковцу, односно Основног Суда у
Ваљеву, судске јединице у Лајковцу, у
улици Носилаца Албанске споменице број
4, у Лајковцу, сваког радног дана у периоду
од 8.30 часова до 15.30 часова.
II У циљу што ефикаснијег
економичнијег рада Суда, предлаже
председнику Основног Суда Уб, да
оквиру својих надлежности, да

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

IV Предлаже се да руководство
општине Лајковац, заједно са председником
Основног суда Уб, покрене Иницијативу
код
ресорног
Министарства
правде
Републике Србије, за промену Закона о
седиштима и подручјима судова и јавних
тужилаштава, како би се у Лајковцу,
успоставила судска јединица.

и
се
у
у

V Закључак и предлог Грађанске
иницијативе
доставити:
председнику
Основног Суда Уб и Министарству правде
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Републике Србије у даљу надлежност и
поступање као и групи грађана ''За
слободну Србију – Заветници – Радован
Остојић''.

Број 1

На основу члана
39. Статута
општине Лајковац (''Службени гласник
општине Лајковац'', број: 11/08 ),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној дана 30.01.2017. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-19/17-II од 30.01.2017. године

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ''УСТАНОВА ЗА СПОРТ
И ОМЛАДИНУ'' ЛАЈКОВАЦ

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић ,с.р.
*****************

I Даје се сагласност на Програм рада
за 2017. годину Јавне установе ''Установа за
спорт и омладину'' Лајковац.
II Решење о давању сагласности на
Програм рада за 2017. годину Јавне
установе ''Установа за спорт и омладину''
Лајковац, доставити Јавној установи
''Установа за спорт и омладину'' Лајковац и
Одељењу за буџет и финансије Општинске
управе општине Лајковац.

На основу члана
39. Статута
општине Лајковац (''Службени гласник
општине
Лајковац'',
број:
11/08),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној дана 30.01.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
ЗА 2017. ГОДИНУ

III Решење о давању сагласности на
Програм рада за 2017. годину Јавне
установе ''Установа за спорт и омладину''
Лајковац, објавити у ''Службеном гласнику
општине Лајковац''.

I Даје се сагласност на Програм рада
Туристичке организације општине Лајковац
за 2017. годину.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-19/17-II од 30.01.2017. године

II Решење о давању сагласности на
Програм рада Туристичке организације
општине Лајковац за 2017. годину,
доставити
Туристичкој
организацији
општине Лајковац и Одељењу за буџет и
финансије Општинске управе општине
Лајковац.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић ,с.р.
*****************

III Решење о давању сагласности на
Програм рада Туристичке организације
општине Лајковац за 2017. годину, објавити
у ''Службеном гласнику општине Лајковац''.

На основу члана 12. став 2. Закона о
младима („Службени гласник Републике
Србије“
број: 15/11) и члана 39. Статута општине
Лајковац („Службени гласник општине
Лајковац“ број: 11/08) Скупштина општине
Лајковац на седници одржаној дана
30.01.2017. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-19/17-II од 30.01.2017. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић ,с.р.
*****************

ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
ЗА 2010-2016. ГОДИНУ
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Члан 1.

Број 1

''ХАЏИ РУВИМ'' ЛАЈКОВАЦ ЗА ПЕРИОД
01.01.-31.12.2016. ГОДИНЕ

Врше се измене и допуне Локалног
акционог плана за младе општине Лајковац
за 2010-2016. годину тако што се назив
Локалног акционог плана за младе општине
Лајковац, мења и гласи:
Локални акциони план за младе
општине Лајковац за 2010-2018. годину.

I Усваја се Извештај о оствареном
Програму рада Културног центра ''Хаџи
Рувим'' Лајковац за период 01.01.31.12.2016. године.
II Закључак о усвајању Извештаја о
оствареном Програму рада Културног
центра ''Хаџи Рувим'' Лајковац за период
01.01.-31.12.2016. године, доставити КЦ
''Хаџи Рувим'' и Одељењу за буџет и
финансије Општинске управе општине
Лајковац.

Члан 2.
Локални акциони план за младе
општине Лајковац примењиваће се у 2017.
и 2018. години, до доношења Локалног
акционог плана за младе општине Лајковац
за период 2017 -2025. године, чијим ће
ступањем на снагу престати да важи
Локални акциони план за младе општине
Лајковац за 2010-2018. годину.

III Закључак о усвајању Извештаја о
оствареном Програму рада Културног
центра ''Хаџи Рувим'' Лајковац за период
01.01.-31.12.2016. године објавити у
''Службеном гласнику општине Лајковац''.

Члан 3.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-19/17-II од 30.01.2017. године

У осталом делу Локални акциони
план за младе општине Лајковац за 20102016. годину, остаје непромењен.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић ,с.р.
*****************

Члан 4.
Треће измене и допуне Локалног
акционог плана за младе општине Лајковац
за 2010-2018. годину ступају на снагу даном
доношења, а објавиће се 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, 103/2015 и 99/2016),
члана 39. Статута општине Лајковац
(''Службени гласник општине Лајковац'',
број: 11/2008) и Сагласности Државне
ревизорске институције РС бр. 400369/2017-04
од
24.01.2017.
године,
Скупштина општине Лајковац на седници
одржаној дана 30.01.2017. године, доноси

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-19/17-II од 30.01.2017. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић ,с.р.
*****************

На основу члана 39. Статута
општине Лајковац (''Службени гласник
општине Лајковац'', број: 11/08 ),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној дана 30.01.2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ЛАЈКОВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРЕНОМ
ПРОГРАМУ РАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

1.Екстерну
ревизију
завршног
рачуна буџета општине Лајковац за 2016.
годину обавиће лице које испуњава услове
за
обављање
послова
ревизије
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финансијских извештаја прописане законом
којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Број 1

Члан 2.
ДАЈУ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ БЕЗ
НАКНАДЕ ЈП ''ГРАДСКА ЧИСТОЋА'' из
ЛАЈКОВЦА
*трактор марке BELARUS модел
1221 3, број седеља 1, црвене боје, возило са
погоном на Evro dizel, број шасије:
12101359, број мотора 142894, тежина:
5660, радна снага мотора: 100KW, радна
запремина мотора: 7120, укупне вредности
4.700.000,00 динара са ПДВ-ом;
*тарупа са руком ''KATIA 550'', број
тарупа: FUHED 0298, година производње:
2015, укупне вредности 4.282.000,00 динара
са ПДВ-ом.

2.Задужују се стручне службе
Општинске управе општине Лајковац за
реализацију ове Одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-19/17-II од 30.01.2017. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић ,с.р.
*****************

Члан 3.
Општина
Лајковац
предметно
возило са прикључном машином даје на
коришћење ЈП ''Градска чистоћа'' у
Лајковцу у циљу квалитетнијег обављања
редовних послова из надлежности овог
јавног предузећа.
Овим давањем на коришћење,
предметно возило и прикључна машина и
даље остају у режиму јавне својине.
ЈП ''Градска чистоћа'' из Лајковца
дужно је да поступа са пажњом доброг
домаћина и одговорно је за то у складу са
законом.

На основу члана 6. и 9. Закона о јавној
својини (''Службени гласник РС'', број:
72/11, 88/13, 104/16 и 108/16) и члана 14.
став 1. тачка 25. Статута општине Лајковац
(''Службени гласник општине Лајковац'',
број: 11/08), Скупштина општине Лајковац,
на седници одржаној дана 30.01.2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ МОТОРНОГ
ВОЗИЛА И ПРИКЉУЧНЕ МАШИНЕ
ЈП ''ГРАДСКА ЧИСТОЋА'' ИЗ ЛАЈКОВЦА

Члан 1.
Општина Лајковац је на основу
Одлуке о престанку рада, постојања и
брисању из регистра привредних субјеката
ЈП ''Дирекција за уређење и изградњу
општине Лајковац'' и преузимање имовине,
права, обавеза и послова ЈП ''Дирекција за
уређење и изградњу општине Лајковац'' на
Општину Лајковац, број: 06-115/16-II од
30.11.2016. године, постала власник
моторног возила и прикључне машине

Члан 4.
Међусобна
права
и
обавезе
Општине Лајковац и ЈП ''Градска чистоћа''
из Лајковца регулисаће се посебним
уговором који је саставни део ове Одлуке, а
по претходно прибављеној сагласности
надлежног правобранилаштва.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у ''Службеном
гласнику општине Лајковац''.

*трактор марке BELARUS модел
1221 3, број седења 1, црвене боје, возило са
погоном на Evro dizel, број шасије:
12101359, број мотора 142894, тежина:
5660, радна снага мотора: 100KW, радна
запремина мотора: 7120, укупне вредности
4.700.000,00 динара са ПДВ-ом;

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-19/17-II од 30.01.2017. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић ,с.р.
*****************

*тарупа са руком ''KATIA 550'', број
тарупа: FUHED 0298, година производње:
2015, укупне вредности 4.282.000,00 динара
са ПДВ-ом.
4
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Број 1

Члан 4.
На основу члана 13.став 1.Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ 129/07, 83/14-др.закон)
и члана 39. став 2. тачка 2. Статута општине
Лајковац („Службени гласник општине
Лајковац“ бр.11/08), Скупштина општине
Лајковац, на седници одражној 30.01.2017,
донела је

Након ступања на снагу ове Одлуке,
председник општине Лајковац, потписаће у
име општине Лајковац, Протокол о сарадњи
градова и општина у сливу реке Колубаре.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Лајковац“.

ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ОПШТИНЕ
ЛАЈКОВАЦ СА ГРАДОВИМА И
ОПШТИНАМА У СЛИВУ РЕКЕ КОЛУБАРЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-19/17-II од 30.01.2017. године

Члан 1.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић ,с.р.
*****************

Општина
Лајковац успоставља
сарадњу са градовима и општинама у сливу
реке Колубаре, у складу са потребом
интентзивирања сарадње између градова и
општина у сливу реке Колубаре у циљу
смањивања заједничких ризика и брзог
опоравка након елементарних непогода и
других несрећа.

На основу члана 209. Закона о
општем управном поступку („Службени
лист СРЈ“ 33/97 и 31/2001 и „Службени
гласник Републике Србије 30/2010), а у вези
члана 25. Одлуке о буџету општине
Лајковац за 2017.годину („Службени
гласник општине Лајковац“ бр.15/2016),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној дана 30.01.2017. године, донела је

Члан 2.
Специфични
циљеви
сарадње
градова и општина у сливу реке Колубаре
биће развој једница цивилне заштите опште
намене, прикупљање, обраде и размена
података између градова и општина и
републичких установа
о хазардима,
изложености хазардима и остељивости на
хазарде и капацитетима за одговор и брз
опоравак,
заједничко
планирање
и
спровођење инфраструктурних мера у
складу са препорукама, студијама и
анализама за проблем поплава у сливу реке
Колубаре, оцењивање сеизмичког хазарда,
јачање
хоризонталне
и
вертикалне
комуникације ради унапређења система
ране најаве, развој стратегије планирања
финансијских средстава и унапређење
процеса процене штете и обнове после
елементарне непогоде.

ЗАКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ
КАДРОВСКОГ ПЛАНА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ
ЛАЈКОВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ

Члан 3.

I У Кадровском плану Општинске
управе општине Лајковац за 2017. године,
бр.06-128/16-II од 26.12.2016. године, врши
се исправка техничке грешке у делу „II
Планирани број запослених за 2017. годину,
у табели - Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)“, тако што се у
колонама – „број радних места“ и „број
службеника“ исправљају бројеви:

У скалду са чланом 1.ове Одлуке,
општина Лајковац прихвата одредбе
Протокола о сарадњи градова и општина у
сливу реке Колубаре.

- код млађег саветника, број „2“ у
број „3“ ;
- код млађег сарадника; број „0“ у
број „1“
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- код референта; број „0“ у број „1“:

-Душко Обрадовић, дипл.правник из
Ћелија, за председника,
-Зоран
Симић,
грађевински
инжењер из Лајковца, ул. Поп Бошкова 2/1,
за члана,
-Мирослав Пантелић, економиста из
Стрмова, представник запослених, за члана.

- код млађег референта; број „0“ у
број „1“
У колони „Укупно“ – „број радних
места“ и „број службеника“ исправља се:
-

Број 1

број „6“ у број „10“.

II Решење о именовању председника
и чланова Надзорни одбор Јавног предузећа
за пружање услуга пречишћавања и
одвођења атмосферских и отпадних вода
''Лајковац услуге'' доставити именованима,
ЈП ''Лајковац услуге'' и Одељењу за буџет и
финансије Општинске управе општине
Лајковац.

II У свему осталом Кадровски план
Општинске управе општине Лајковац за
2017. године, бр.06-128/16-II од 26.12.2016.
године, остаје непромењен.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-19/17-II од 30.01.2017. године

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

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић ,с.р.
*****************

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-19/17-II од 30.01.2017. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић ,с.р.
*****************

На основу члана 16. став 2. и 17.
став 3. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник Републике Србије'',
број: 15/16), члана 38. Одлуке о
усклађивању пословања Јавног предузећа за
обављање
комуналних
делатности
''Лајковац услуге'' са Законом о јавним
предузећима (''Службени гласник општине
Лајковац'', број: 11/16) и члана 39. став 1.
тачка 9) Статута општине Лајковац
(''Службени гласник општине Лајковац'',
број: 11/08), Скупштина општине Лајковац
на седници одржаној дана 30.01.2017.
године, донела је

На основу члана 69. став 1. тачка 3.
Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник Републике Србије'', број: 15/16) и
члана 39. Статута општине Лајковац
(''Службени гласник општине Лајковац'',
број: 11/08 ), Скупштина општине Лајковац,
на седници одржаној дана 30.01.2017.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРУЖАЊЕ
УСЛУГА ПРЕЧИШЋАВАЊА И ОДВОЂЕЊА
АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА
''ЛАЈКОВАЦ УСЛУГЕ''

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЦЕНОВНИКА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ГРАДСКА ЧИСТОЋА''
ЛАЈКОВАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ

I Даје се сагласност на Измену и
допуну Ценовника комуналних услуга
Јавног предузећа ''Градска чистоћа''
Лајковац за 2014. годину.

I Именују се у Надзорни одбор
Јавног предузећа за пружање услуга
пречишћавања и одвођења атмосферских и
отпадних вода ''Лајковац услуге'', на
мандатни период од четири године, и то:

II Решење о давању сагласности на
Измену и допуну Ценовника комуналних
услуга Јавног предузећа ''Градска чистоћа''
6

30.01.2017. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Лајковац за 2014. годину, доставити ЈП
''Градска чистоћа'' и Одељењу за буџет и
финансије Општинске управе општине
Лајковац.

Број 1

је поднет захтев за озакоњења по службеној
дужности заведен под бројем 351-91/201703 од 25.01.2017. године, као и катастарске
парцеле 503/27 у пов. од 0.04.25 ха – остало
вештачки створено неплодно земљиште,
уписане у лист непокретности 646 КО
Боговађа као грађевинско земљиште изван
грађевинског подручја.

III Решење о давању сагласности на
Измену и допуну Ценовника комуналних
услуга Јавног предузећа ''Градска чистоћа''
Лајковац за 2014. годину, објавити у
''Службеном гласнику општине Лајковац''.

Члан 2.
Предметне непокретности се отуђује
у поступку јавног надметања путем јавног
оглашавања.
Поступак ће спровести Комисија
именована одстране надлежног органа.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-19/17-II од 30.01.2017. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић ,с.р.
*****************

Члан 3.
Процену
тржишне
вредности
предметне непокретности дала је Пореска
управа – Експозитура Лајковац у свом
записнику
бр.сл/055-464-08-0006/2017Ј1АОЕ од 21.01.2017. године и она износи:
-за објекат – 624.000,00 динара,
-за земљиште – 121.975,00 динара
што укупно износи 745.975,00 динара.
Напред наведена тржишна вредност
непокретности биће почетна цена за
отуђење
непокретности
јавним
надметањем.

На основу члана 29. Закона о јавној
својини (''Службени гласник РС'', број:
72/11, 88/13, 105/14, 104/16 и 108/16), члана
19. и 20. 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 РС'', број: 24/12,.... 83/15), члана 2.
Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у
својини Општине Лајковац (''Службени
гласник општине Лајковац'', број: 1/14) и
члана 39. Статута општине Лајковац
(''Службени гласник општине Лајковац'',
број: 11/08), Скупштина општине Лајковац,
на седници одржаној дана 30.01.2017.
године, донела је

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у ''Службеном
гласнику општине Лајковац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-19/17-II од 30.01.2017. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић ,с.р.
*****************

ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ НЕПОКРЕТНОСТИ
У КО БОГОВАЂА

Члан 1.
ПОКРЕЋЕ СЕ поступак отуђења из
јавне својине општине Лајковац помоћног
објекта, изграђеног без одобрења за
изградњу у површини од 174 м2 постојећег
кп.бр. 503/27 уписане у лн.бр. 646 КО
Боговађа као јавна својина општине
Лајковац, корисништво МЗ Боговађа за који

Република Србија
Oпштинa Лајковац
Општинска управа
Број: 410-2/201616
Датум: 05.01.2017. године
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На основу члана 48.
Одлуке о
буџету општине Лајковац за 2017. годину
број 06-128/16-II од 26. 12. 2016. године (у
даљем тексту: Одлука о буџету) Одељење
за буџет и финансије Општине Лајковац
доноси:

Број 1

III Закључак постаје саставни део Одлуке о
буџету.
IV Закључак се објављује у Службеном
гласнику општине Лајковац и доставља
Министарству финансија РС уз Одлуку о
буџету.
Руководилац Одељења
Татијана Панић,с.р.
********************

З А К Љ У Ч А К
О ТЕХНИЧКОЈ ИСПРАВЦИ
I
У посебном делу Одлуке о буџету
општине Лајковац за 2017. годину
исправља се техничка грешка и то :
- у глави 2.02
шифра програмске активности 2101-002
исправља
се
и
гласи
2101-0002
(Функционисање извршних органа)
- у глави 3.01
- шифра пројекта 0901-0024- исправља се и
гласи 0901-0025
-шифра програмске активности:1102-0014
исправља се и гласи 1102-0004 –
(Зоохигијена) и аналогно се исправља
редослед позиција 41-49
- шифра програмске активности 1301-0003
исправља
се
и
гласи
1301-0004
(функционисање
локалних
спортских
установа).
-Шифра програмске активности 1301-005исправља
се
и
гласи
1301-0005
(Спровођење омладинске политике)
-у програмској активности 1201-0003
шифра функционалне класификација 830
исправља се и гласи 820 (Услуге културе).
-у
програмској
активноси
04010003,позиција 73/0 исправља се шифра
економске класификације 424 и гласи
463(трансфери осталим нивоима власти)
-у пројекту 0901-0022,позиција 111/0
исправља
се
шифра
економске
класификације 472 и гласи 463(трансфери
осталим нивоима власти)
-у пројекту 1301-0033,позиција 130/0
исправља
се
шифра
економске
класификације 511 и гласи 421(стални
трошкови)
II
Техничким исправкама не мењају се
износи
примања и издатака утврђених
Одлуком о буџету
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