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Број 3

Службени
гласник
општине
Лајковац
ГОДИНА XV

БРОЈ 3. 22.05.2015.ГОДИНЕ

На основу члана 14. и 113. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник
РС“, бр. 24/2011), члана 4. и 13. Закона о
јавним службама („Службени гласник
РС“,бр. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05 и 83/05),
члана 39. Статута општине Лајковац („Сл.
гласник Општине Лајковац”, бр. 11/08),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној дана 22.05.2015.године, донела је

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

Члан 2.
Назив Центра је: Заједнички центар
за социјални рад „Солидарност“ за општине
Љиг, Лајковац и Мионица ( у даљем тексту:
Центар).
Члан 3.
Оснивачи Центра су Општина Љиг,
Општина Лајковац и Општина Мионица.
Седиште Центра је у Љигу, Улица
Карађорђева бр.8.
Међусобна права и обавезе оснивача
Центра уређују се Уговором.
Оснивачка
права
у
погледу
именовања директора, чланова управног
одбора и чланова надзорног одбора Центра,
као установе, примењују се прописи о
јавним службама и прописи из области
социјалне заштите.
Оснивачка
права
у
погледу
именовања и разрешења директора,чланова
управног одбора и чланова надзорног
одбора Центра врши Скупштина Општине
Љиг, уз сагласност Скупштина општина
Лајковац и Мионица.

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЧКОГ ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД „СОЛИДАРНОСТ“ ЗА
ОПШТИНЕ ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком оснива се Заједнички
центар за социјални рад „Солидарност“ за
општине Љиг, Лајковац и Мионица ради
остваривања права у области социјалне
заштите и пружања услуга социјалне
заштите, као и ради обављања саветодавних
и других стручних послова у социјалној
заштити.
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Члан 4.

Број 3

1) услуге процене и планирања –
процене снага, потреба, снага и
ризика
корисника
и
других
значајних
особа
у
његовом
окружењу;
процена старатеља,
хранитеља и усвојитеља; израде
индивидуалног плана пружања
услуга и мера правне заштите и
других процена и планова
2) дневне услуге у заједници; помоћ у
кући; свратиште и друге услуге које
подржавају боравак корисника у
породици и непосредном окружењу
3) услуге подршке за самосталан
живот – становање уз подршку;
персонална асистенција; обука за
самосталан живот и друге врсте
подршке неопходне за активно
учешће корисника у друштву
4) саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге – интензивне
услуге подршке породици која је у
кризи; саветовање и подршка
родитеља, хранитеља и усвојитеља;
подршка породици која се стара о
свом детету или одраслом члану
породице са сметњама у развоју;
одржавање породичних односа и
поновно
спајање
породице;
саветовање
и
подршка
у
случајевима насиља; породична
терапија; активација и друге
саветодавне и едукативне услуге и
активности и
5) услуге
смештаја-смештај
у
сродничку, хранитељску или другу
породицу за одрасле и старије;
домски
смештај;
смештај
у
прихватилиште и друге врсте
смештаја.
6) спроводи Одлуке о правима и
услугама социјалне заштите које
доносе
Скупштине
општина
оснивача.

Центар има својство правног лица
са правима обавезама и одговорностима
утврђених законом, овом Одлуком и
Статутом.
Члан 5.
Центар ће у свакој од општинаоснивача организовати Одељења Центра за
непосредно пружање услуга грађанима на
подручјима сваке од општина.
ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА
Члан 6.
Делатност Центра је:
88.10 - Социјална заштита без смештаја за
стара лица и лица са посебним потребама;
88.99 - Остала непоменута социјална
заштита без смештаја.
У оквиру делатности из става 1 овог
члана, Центар одлучује о остваривању
права корисника социјалне заштите
утврђених законом и о коришћењу услуга
социјалне заштите и врши друге послове
утврђене законом, овом Одлуком и другим
прописима.
Члан 7.
Центар у складу са законом и овом
одлуком врши следећа јавна овлашћења:
1) процењује
потребе
и
снаге
корисника и ризике по њега и
планира пружање услуга социјалне
заштите;
2) спроводи поступке и одлучује о
правима на материјална давања и о
коришћењу
услуга
социјалне
заштите;
3) преузима прописане мере, покреће и
учествује у судским и другим
поступцима и
4) води прописане евиденције и стара
се
о
чувању
документације
корисника.

ФИНАНСИРАЊЕ ЦЕНТРА
Члан 9.
Средства за обављање делатности
Центра обезбеђују се:
- из буџета Републике
- из буџета општина Љиг, Лајковац
и Мионица;

Члан 8.
Центар пружа следеће групе услуга:
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непосредно
од
корисникаплаћањем услуга социјалне заштите у
складу са законом;
- путем донација, као и уступањем
имовине
оснивањем
задужбина
и
фондација, у складу са законом;
- из других извора, у складу са
законом.

Број 3

извештаје, извештаје о пословању и
годишњи обрачун, извршава одлуке
Управног одбора, обавља и друге послове у
складу са законом и Статутом Центра.
Члан 15.
Директора Центра именује и
разрешава Скупштина општине Љиг, уз
сагласност Скупштина општина Лајковац и
Мионица.
За директора Центра може бити
именован држављанин Републике Србије,
који је стекао високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке
струковне
студије),
односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године и одговарајући
академски, односно стручни назив утврђен
у области
правних,
економских,
психолошких, педагошких и андрагошких
и социолошких наука, односно стручни
назив дипломирани социјални радник и има
најмање пет година радног искуства у
струци.
Мандат Директора Центра траје
четири године и исто лице може бити
поново именовано за директора.
Директора
Центра
именује
Скупштина општине Љиг, на основу
конкурса, по прибављеном мишљењу
Управног одбора Центра за социјални рад,
уз прибављену сагласност Скупштина
општине Лајковац и Мионица. На
именовање директора Центра претходну
сагласност даје Министарство надлежно за
социјалну заштиту.
Управни одбор Центра расписује
конкурс за директора Центра најкасније 30
дана пре истека мандата раније именованом
директору.
Кандидат за директора Центра, уз
прописану
конкурсну
документацију,
подноси програм рада за мандатни период
за који се врши избор.
Изборни
поступак
спроводи
Управни одбор Центра и у том поступку
разматра приспеле пријаве, сачињава листу
кандидата који су испунили прописане
услове и доставља је, заједно са својим
мишљењем, Скупштини општине Љиг,
Лајковац и Мионица, у року од 15 дана од
дана затварања конкурса.

Члан 10.
Оснивачи обезбеђују средства за
изградњу, опремање и осавремењавање
Центра, као и за учешће у финансирању
програма унапређења социјалне заштите и
за остваривање осталих права утврђених
законом.
ВРШЕЊЕ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА У
ЦЕНТРУ
Члан 11.
Надлежни органи оснивача дају
сагласност на:
- Статут Центра
- статусне промене
- промену седишта и пословног
имена Центра
- промену делатности, сагласно
основној делатности Центра
- Програм рада Центра
акт
о
организацији
и
систематизацији послова Центра
Члан 12.
Центар је дужан да оснивачима
подноси годишњи извештај о раду.
ОРГАНИ ЦЕНТРА
Члан 13.
Органи Центра су: Директор,
Управни одбор и Надзорни одбор.
Члан 14.
Директор Центра представља и
заступа Центар, организује и руководи
радом и води послове Центра, одговара за
законитост рада Центра, предлаже програм
рада и план развоја и предузима мере за
њихово спровођење, подноси финансијске
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Члан 16.

Број 3

- одговоран је за материјалнофинансијско пословање Центра;
- врши и друге послове утврђене
законом и Статутом.

Ако
директор Центра не буде
именован у року од 90 дана од истека рока
из члана 15. став 5. ове Одлуке, Скупштина
општине Љиг уз сагласност Скупштине
општине Лајковац и Мионица именује
вршиоца дужности директора, који дужност
може да обавља најдуже једну годину.
За вршиоца директора Центра може
се именовати лице који испуњава услове из
члана 15. став 2. ове Одлуке и за чије
именовање је прибављена сагласност члана
15. став 4. ове Одлуке.

Члан 19.
Центром управља Управни одбор.
Управни одбор Центра има пет
чланова и чине га два представника по
предлогу запослених и три представника
оснивача, један на предлог општине Љиг и
један на предлог општине Лајковац, а један
из реда чланова удружења чији су циљеви
усмерени на заштиту права социјално
угрожених лица, ако на територији за коју
је основан Центар делује и има седиште
такво удружење. Уколико на територији
оснивача не постоји такво удружење, члан
се именује на предлог општине Мионица.
Ако предлагачи не предложе представнике
у управни, надзорни одбор у року од 30
дана од дана када је оснивач упутио
писмени позив тог представника именује
оснивач.
Председника и чланове управног
одбора Центра именује и разрешава
Скупштина општине Љиг, уз сагласност
Скупштина општине Лајковац и Мионица,
на четири године и могу бити поново
именовани.
Председник
управног
одбора
именује се на предлог општине Љиг.
Представник запослених предлаже
се на начин утврђен Статутом Центра.

Члан 17.
Скупштина општине Љиг ће уз
сагласност Скупштина општине Лајковац и
Мионица разрешити директора Центра пре
истека мандата:
-на лични захтев
-ако
обавља
послове
директора супротно одредбама закона
-ако
нестручним
и
несавесним радом проузрокује штету
Центру или своје обавезе извршава на
начин који може проузроковати веће
сметње у раду Центра
-ако на било којиначин
онемогућава остваривање права и услуга из
надлежности Центра
-ако је правоснажно осуђен
за кривично дело утврђено законом
-из других разлога утврђених
законом и Статутом Центра.

Члан 20.
Члан 18.
Управни одбор Центра:
- доноси Статут;
- доноси друге опште акте
предвиђене законом и Статутом;
- одлучује о пословању Центра;
- доноси програме рада и план
развоја Центра, на предлог директора;
- доноси годишњи финансијски
план;
- усваја годишњи обрачун;
- усваја годишњи извештај о раду и
пословању;
- даје предлог о статусним
променама, у складу са законом;
- расписује конкурс и спроводи
поступак за именовање кандидата за
директора;

Директор Центра:
-представља и заступа Центар;
- организује и руководи радом
Центра;
-предлаже програм рада и план
развоја Центра и предузима мере за њихово
спровођење;
- доноси акт о унутрашњој
организацији и систематизацији послова и
друга општа ипојединачна акта у складу са
законом и статутом;
- учествује у раду и извршава
одлуке управног одбора;
- стара се о законитости рада
Центра;

4

22.05.2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Број 3

- одлучује о другим питањима
утврђеним законом и Статутом.

Скупштина општине Лајковац и Скупштина
општине Мионица у истоветном тексту.

Члан 21.

Члан 25.

Надзор над пословањем Центра
врши надзорни одбор.
Надзорни одбор има три члана од
којих два представника оснивача, и то један
на предлог општине Љиг и један на предлог
општине Лајковац и једног представника из
реда запослених у Центру.
Председника и чланове надзорног
одбора именује и разрешава Скупштина
општине Љиг, уз сагласност Скупштина
општине Лајковац и Мионица, у складу са
законом.
Председник
надзорног
одбора
именује се на предлог општине Лајковац.
Чланови надзорног одбора именују
се на период од четири године и могу бити
поново именовани.
Представник запослених предлаже
се на начин утврђен Статутом Центра.

Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о оснивању
Заједничког центра за социјални рад
„Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и
Мионица број:06-67/05-01 од 27.12.2005.
године, објављена у („Службеном гласнику
општине Лајковац“ бр.8/2015).
Члан 26.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику општине Лајковац".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-32/15-II од 22.05.2015. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

Члан 22.
Надзорни одбор Центра:
- врши надзор над пословањем
Центра, у складу са законом;
врши
контролу
годишњег
извештаја и годишњег обрачуна Центра;
врши
контролу
уредности
пословне документације и њено вођење у
складу са законом;
обавештава
оснивача
о
евентуалним пропустима у раду директора
и управног одбора;
- врши и друге послове у складу са
законом, актом о оснивању и Статутом.

На основу члана 39. Статута
општине Лајковац (''Службени гласник
општине Лајковац'', број: 11/08 ),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној дана 22.05.2015. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И
КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ
ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА
СТУБО-РОВНИ ''КОЛУБАРА'' ВАЉЕВО
ЗА 2014. ГОДИНУ

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
I Усваја се Извештај о раду Јавног
предузећа за управљање и коришћење
Регионалног вишенаменског хидросистема
Стубо-Ровни ''Колубара'' Ваљево за 2014.
годину.

Члан 23.
Статут и други нормативни акти
Центра ускладиће се са одредбама ове
Одлуке у року од 60 дана од ступања на
снагу ове Одлуке.

II Закључак о усвајању Извештаја о
раду Јавног предузећа за управљање и
коришћење Регионалног вишенаменског
хидросистема Стубо-Ровни ''Колубара''
Ваљево за 2014. годину доставити Јавном
предузећу за управљање и коришћење

Члан 24.
је

Ова Одлука сматра се донетом када
усвоје Скупштина општине Љиг,
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Регионалног вишенаменског хидросистема
Стубо-Ровни
''Колубара''
Ваљево
и
Одељењу за буџет и финансије Општинске
управе општине Лајковац.

Број 3

8. Др Јасмина Мандић,
специјалиста опште медицине,
9.
Др
Светлана
Миловановић-Стојаковић,
специјалиста
опште медицине,
10. Др Дијана Живковић,
доктор медицине,
11. Др Јована Радовановић,
доктор медицине,
12. Др Војка Ђурић –
Марковић, доктор медицине,
13. Др Славица Бојовић,
доктор медицине,
14. Др Снежана Петровић,
доктор медицине,
15. Др Гордана Цвитковац,
доктор медицине,
16. Др Јелена Савић, доктор
медицине,
17. Др Марина Гајић, доктор
медицине,
18.
Др
Ана
Пигл,
специјалиста ургентне медицине.

III Закључак о усвајању Извештајао
раду Јавног предузећа за управљање и
коришћење Регионалног вишенаменског
хидросистема Стубо-Ровни ''Колубара''
Ваљево за 2014. годину објавити у
''Службеном гласнику општине Лајковац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-32/15-II од 22.05.2015. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

На основу члана 219. Закона о
здравственој заштити (''Службени гласник
РС'', број: 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11,
119/12, 45/13, 94/14) и члана 39. Статута
општине Лајковац (''Службенигласник
општине
Лајковац'',
број:
11/08),
Скупштина општине Лајковац на седници
одржаној дана 22.05.2015. године, донела је

II Одређује се накнада за преглед
умрлих лица и стручно утврђивање времена
и узрока смрти за лица умрла ван
здравствене установе у нето износу од:
- 1.300,00 динара за насељено место
Лајковац,
- 1.500,00 динара за остала насељена
места на територији општине Лајковац,
- 2.500,00 динара за утврђивање
узрока и времена смрти по захтеву МУП-а.

РЕШЕЊЕ
I Одређују се доктори медицине
запослени у Дому здравља Лајковац, по
предлогу ове здравстене установе, за
стручно утврђивање времена и узрока
смрти умрлих лица изван здравствене
установе и издавање потврде о смрти на
територији општине Лајковац, и то:

III Средства из тачке II обезбеђују
се у буџету Општине и иста ће се месечно
уплаћивати непосредно лекарима из тачке I
овог Решења.
IV
Прихвата се Уговор о
утврђивању смрти лица умрлих ван
здравствене установе који ће закључити
општина Лајковац и Дом здравља Лајковац.

1. Др Јелица Коцић Чаламић,
специјалиста опште медицине,
2. Др Љиљана Молеровић,
специјалиста педијатар,
3. Др Марија Марковић,
доктор медицине,
4. Др Боривоје Пурић,
доктор медицине,
5. Др Љиљана Самарџић,
специјалиста опште медицине,
6. Др Ерика Фехер, доктор
медицине,
7. Др Јелена Софијанић,
доктор медицине,

V
Решење ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Лајковац''.
VI
Овлашћује се председник
Општине да у име општине потпише
Уговор из тачке IV овог Решења.
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VII Ступањем на снагу овог Решења
престаје да важи Решење број: 06-84/14-II
од 16.09.2014. године.

Број 3

На основу члана 39. Статута
општине Лајковац (''Службени гласник
општине Лајковац'', број: 11/08 ),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној дана 22.05.2015. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-32/15-II од 22.05.2015. године

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ЗАЈЕДНИЧКОГ ЈАВНОГ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА ВАЉЕВА И
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ЉИГ, МИОНИЦА И
ОСЕЧИНА
ЗА 2014. ГОДИНУ

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 22.05.2015. године, донела је

I Усваја се Извештај о раду
Заједничког јавног правобранилаштва града
Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица
и Осечина за 2014. годину.
II Закључак о усвајању Извештаја о
раду Заједничког јавног правобранилаштва
града Ваљева и општина Лајковац, Љиг,
Мионица и Осечина за 2014. годину
доставити
Заједничком
јавном
правобранилаштву града Ваљева и општина
Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина и
Одељењу за буџет и финансије Општинске
управе општине Лајковац.

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ
ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА
ПЕРИОД 01.01.2014. ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ

I Усваја се Извештај о извршењу
Плана и програма рада Градске библиотеке
Лајковац за период 01.01.2014. до
31.12.2014. године.

III Закључак о усвајањуИзвештаја о
раду Заједничког јавног правобранилаштва
града Ваљева и општина Лајковац, Љиг,
Мионица и Осечина за 2014. годину
објавити у ''Службеном гласнику општине
Лајковац''.

II Закључак о усвајању Извештаја о
извршењу Плана и програма рада Градске
библиотеке Лајковац за период 01.01.2014.
до 31.12.2014. године доставити Градској
библиотеци Лајковац и Одељењу за буџет и
финансије Општинске управе општине
Лајковац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-32/15-II од 22.05.2015. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

III Закључак о усвајању Извештајао
извршењу Плана и програма рада Градске
библиотеке Лајковац за период 01.01.2014.
до
31.12.2014.
године
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 22.05.2015. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-32/15-II од 22.05.2015. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ОДЕЉЕЊА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
''СОЛИДАРНОСТ'' У ЛАЈКОВЦУ
ЗА 2014. ГОДИНУ
7
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Број 3

Љиг, Лајковац и Мионица за 2015. годину,
објавити у ''Службеном гласнику општине
Лајковац''.

I Усваја се Извештај о раду
Одељења Центра за социјални рад
''Солидарност'' у Лајковцу за 2014. годину.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-32/15-II од 22.05.2015. године

II Закључак о усвајању Извештајао
раду Одељења Центра за социјални рад
''Солидарност'' у Лајковцу за 2014. годину
доставити ЗЦСР ''Солидарност'' и Одељењу
за буџет и финансије Општинске управе
општине Лајковац.

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

III Закључак о усвајањуИзвештаја о
раду Одељења Центра за социјални рад
''Солидарност'' у Лајковцу за 2014. 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 дана22.05.2015. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-32/15-II од 22.05.2015. године

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВЕ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМ РАДА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ''УСТАНОВА ЗА СПОРТ
И ОМЛАДИНУ'' ЛАЈКОВАЦ
ЗА 2015. ГОДИНУ

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 22.05.2015. године, донела је

I Даје се сагласност на Прве измене
и допуне Програма рада Јавне установе
''Установа за спорт и омладину'' Лајковац за
2015. годину.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ РАДА
ЗАЈЕДНИЧКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ''СОЛИДАРНОСТ'' ЗА ОПШТИНЕ ЉИГ,
ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ

II Решење о давању сагласности на
Прве измене и допуне Програма рада Јавне
установе ''Установа за спорт и омладину''
Лајковац за 2015. годину, доставити Јавној
установи ''Установа за спорт и омладину''
Лајковац и Одељењу за буџет и финансије
Општинске управе општине Лајковац.

I Даје се сагласност на Годишњи
програм рада Заједничког центра за
социјални рад ''Солидарност'' за општине
Љиг, Лајковац и Мионица за 2015. годину.

III Решење о давању сагласности на
Прве измене и допуне Програма рада Јавне
установе ''Установа за спорт и омладину''
Лајковац за 2015. годину, објавити у
''Службеном гласнику општине Лајковац''.

II Решење о давању сагласности на
Годишњи програм рада Заједничког центра
за социјални рад ''Солидарност'' за општине
Љиг, Лајковац и Мионица за 2015. годину
доставити ЗЦСР ''Солидарност'' и Одељењу
за буџет и финансије Општинске управе
општине Лајковац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-32/15-II од 22.05.2015. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

III Решење о давању сагласности на
Годишњи програм рада Заједничког центра
за социјални рад ''Солидарност'' за општине
8

22.05.2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Број 3

На основу члана 39. Статута
општине Лајковац (''Службени гласник
општине Лајковац'', број: 11/08 ),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној дана 22.05.2015. године, донела је

I Даје се сагласност на Прву измену
Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике
руралног развоја за општину Лајковац у
2015. години.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
ЗА 2015. ГОДИНУ

II Решење о давању сагласности на
Прву измену Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за општину
Лајковац у 2015. години, доставити
Одељењу за привреду и имовинско-правне
послове и Одељењу за буџет и финансије
Општинске управе општине Лајковац.

I Даје се сагласност на Годишњи
Програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног
земљишта
општине
Лајковац за 2015. годину.

III Решење о давању сагласности на
Прву измену Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за општину
Лајковац у 2015. години, објавити у
''Службеном гласнику општине Лајковац''.

II Решење о давању сагласности на
Годишњи Програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта
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: 06-32/15-II од 22.05.2015. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

III Решење о давању сагласности на
Годишњи Програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта
општине Лајковац за 2015. годину, објавити
у ''Службеном гласнику општине Лајковац''.

На основу члана 60. став 1. тачка 1)
Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник Републике Србије'', 119/12) и члана
39. Статута општине Лајковац (''Службени
гласник општине Лајковац'', број: 11/08 ),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној дана 22.05.2015. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-32/15-II од 22.05.2015. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВЕ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ'', ЛАЈКОВАЦ

На основу члана 39. Статута
општине Лајковац (''Службени гласник
општине Лајковац'', број: 11/08 ),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној дана 22.05.2015. године, донела је

I Даје се сагласност на Прве измене
и допуне Статута ЈП ''Дирекција за уређење
и изградњу општине Лајковац'', Лајковац.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ
ИЗМЕНУ ПРОГРАМА МЕРА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ ЛАЈКОВАЦ
У 2015. ГОДИНИ

II Решење о давању сагласности на
Прве измене и допуне Статута ЈП
''Дирекција за уређење и изградњу општине
Лајковац'',
Лајковац,
доставити
ЈП
''Дирекција за уређење и изградњу општине
Лајковац'' и Одељењу за буџет и финансије
Општинске управе општине Лајковац.
9
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Број 3

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

III Решење о давању сагласности на
Прве измене и допуне Статута ЈП
''Дирекција за уређење и изградњу општине
Лајковац'',
Лајковац,
објавити
у
''Службеном гласнику општине Лајковац''.

На основу члана 15. став 14. Закона
о ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС“, број 111/09, 92/11 и 93/12),
члана 20. тачка 19. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 13. Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите на
територији општине Лајковац („Службени
гласник општине Лајковац“ бр. 12/12) и
члана
39. Статута општине Лајковац
(„Службени гласник општине Лајковац“ бр.
11/08) Скупштина општине Лајковац, на
седници одржаној дана 22.05.2015. године,
донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-32/15-II од 22.05.2015. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

На основу члана 10. Закона о
шумамам (''Службени гласник општине
Лајковац'', број: 30/10 и 93/12) и члана 39.
Статута општине Лајковац (''Службени
гласник општине Лајковац'', број: 11/08),
Скупштина општине Лајковац на својој
седници одржаној дана 22.05.2015. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРОМЕНЕ
НАМЕНЕ К.П.БР. 2464 КО БАЈЕВАЦ

Члан 1.

Члан 1.

Овом Одлуком образују се јединице
цивилне заштите опште намене општине
Лајковац, као оперативне снаге заштите и
спасавања за извршавања задатака цивилне
заштите.
Јединице опште намене општине
Лајковац
намењене су за извршавање
једноставнијих
послова
заштите
и
спасавања у ванредним ситуацијама.

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак промене
намене к.п.бр. 2464, шума 5. класе у КО
Бајевац, која је уписана у лн. бр. 566 КО
Бајевац, као својина РС, корисништво
Општине Лајковац.
Члан 2.
Након прибављања Сагласности
Министарства пољопривреде и заштите
животне средине, Управа за шуме, иста ће
бити прослеђена Служби за катастар
непокретности Лајковац како би се спровео
поступак уписа јавне својине Општине
Лајковац.

Члан 2.
Јединице цивилне заштите опште
намене образују се у складу са Проценом
угрожености општине Лајковац.
Члан 3.
За територију општине Лајковац,
образују се јединице цивилне заштите
опште наменеи то:

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у ''Службеном
гласнику оптшине Лајковац''.

1. У
насељеном
месту
Лајковацједан самосталан вод
цивилне
заштите
опште
намене, састава 3 одељења са по
17 припадника и командиром

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-32/15-II од 22.05.2015. године
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вода (укупно 52 припадника), по
формацији Прилог број 3.;
Мобилизацијско место:
–
двориште ватрогасне јединице
Лајковац,
ул.
Душана
Трифуновића
бр.56.
Време
мобилизације: М+6 часова.

Број 3

2. Самостално одељење цивилне заштите
опште намене, састава 17 припадника и
формацијским средствима и опремом
(Прилог број 2);
3.Самостални вод цивилне заштите опште
намене, састава 52 припадника и
формацијским средствима и опремом
(Прилог број 3);

2. У насељеном месту Јабучје
једно самостално одељење
цивилне
заштите
опште
намене, састава 17 припадника,
по формацији Прилог број 2;
Мобилизацијско
место:
Центар,двориште
основне
школе. Време мобилизације М+6
часова.

Личне и материјалне формације
јединица цивилне заштите опште намене
саставни су део ове Одлуке.
Члан 5.
Јединице цивилне заштите опште намене
образују се од војних обвезника, радно
способног
становништва,
односно
запослених (првенствено из редова органа
и служби чији је оснивач општина) и
добровољаца.
У јединице цивилне заштите опште
намене могу се распоредити и здравствено
способни мушкарци и жене који нису војни
обвезници, а старости су од 16 до 60
(мушкарци) односно од 16 до 55 године
(жене).

3. У насељеном месту Боговађа
једно самостално одељење
цивилне
заштите
опште
намене, састава 17 припадника,
по формацији Прилог број 2;
Мобилизацијско место: МЗ
Боговађа. Време мобилизације
М+6 часова.
4. У насељеном месту
Ћелије
једно самостално одељење
цивилне
заштите
опште
намене, састава 13 припадника,
по формацији Прилог број 1;
Мобилизацијско
место:
Двориште основне школе. Време
мобилизације М+6 часова.

Члан 6.
Јединице цивилне заштите опште
намене образовати, опремити и оспособити
у року од 12 месеци од дана ступања на
снагу ове Одлуке.
Попуну, опремање, обуку, стручне и
друге административне послове врши
Одељење за општу управу и заједничке
послове – Одсек за заједничке послове.

5. У насељеном месту Словац
једно самостално одељење
цивилне
заштите
опште
намене, састава 13 припадника,
по формацији Прилог број 1;
Мобилизацијско место: МЗ
Словац. Време мобилизације 6
часова.

Члан 7.
Јединице цивилне заштите опште
намене опремају се одговарајућом опремом
и средствима по материјалној формацији.
Набавка средства
и опреме
припадника јединица цивилне заштите
финансира се из буџета општине.

Члан 4.
Утврђују се следеће личне и
материјалне формације за јединице цивилне
заштите опште намене и то:
1. Самостално одељење цивилне заштите
опште намене, састава 13 припадника и
формацијским средствима и опремом
(Прилог број 1);

Члан 8.
Мобилизацију
и
активирање
јединица цивилне заштите опште намене
наређује командант Штаба за ванредне
ситуације општине.
Планом заштите и спасавања
одредити мобилизацијска зборишта и
11
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магацински простор за смештај припадајуће
опреме јединица цивилне заштите опште
намене.

Број 3

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

Члан 9.
Општинска управа одговорна је за
планирање и организовање обучавања
припадника јединица цивилне заштите
опште намене.
Припадници јединица цивилне
заштите опште намене обучавају се и
оспособљавају за извршавање задатака
цивилне заштите кроз курсеве, семинаре,
тренинге, вежбе и пробне мобилизације.

На основу члана 55. став 5. Закона
о водама (''Службени гласник Републике
Србије'', број: 30/10), члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број: 129/07 и 83/14) и
члана
39. Статута општине Лајковац
(''Службени гласник општине Лајковац'',
број: 11/08 ), Скупштина општине Лајковац,
на седници одржаној дана 22.05.2015.
године, донела је

Члан 10.

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД
ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ ДРУГОГ РЕДА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ

Јединице цивилне заштите опште
намене употребљавају се у складу са
Планом заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама по наредби Штаба за ванредне
ситуације општине Лајковац, на подручју
општине и изузетно на подручју суседних
општина.
Јединицама цивилне заштите опште
намене руководе командири, које решењем
поставља и разрешава командант штаба за
ванредне ситуације.
За извршење задатака командири су
одговорни повереницима и заменицима
повереника цивилне заштите насељеног
места и Штабу за ванредне ситуације.
Припаднике јединица
цивилне
заштите опште намене ангажовати у свему
према Закону о ванредним ситуацијама и
прописима које доноси Влада.

I Усваја се План одбране од поплава
за воде другог реда општине Лајковац за
2015. годину.
II Решење о усвајању Плана одбране
од поплава за воде другог реда општине
Лајковац за 2015. годину, доставити
Одељењу за општу управу и друштвене
делатности – Одсек за заједничке послове и
Одељењу за буџет и финансије Општинске
управе општине Лајковац.
III Решење о усвајању Плана
одбране од поплава за воде другог реда
општине Лајковац за 2015. годину, објавити
у ''Службеном гласнику општине Лајковац''.

Члан 11.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-32/15-II од 22.05.2015. године

Припадник
јединице
цивилне
заштите остварује право на надокнаду и
здравствену заштиту у складу са законом.
Средства за накнаду обезбеђују се из
буџета општине.

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

Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласник општине Лајковац''.

На основу члана 21. став 2., члана
25. и члана 31. став 3. Закона о јавним
предузећима
(''Службени
гласник
Републике Србије'', број: 119/12) и члана 39.
Статута општинe Лајковац (''Службени
гласник општине Лајковац'', број: 11/08),

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-32/15-II од 22.05.2015. године
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Скупштина општине Лајковац на седници
одржаној дана 22.05.2015. године, донела је

Општинско веће општине Лајковац,
на основу Листе за именовање директора ЈП
''Градска чистоћа'' Лајковац и записника о
изборном поступку бр: 06-25/2015-II од
27.03.2015. године, утврдило је предлог
Решења о именовању директора ЈП
''Градска чистоћа'' Лајковац и исти упутило
Скупштини
општине
Лајковац
на
разматрање.
На основу члана 31. став 3. Закона
о јавним предузећима (''Службени гласник
Републике Србије'', број: 119/12) и члана 39.
Статута општинe Лајковац (''Службени
гласник општине Лајковац'', број: 11/08),
Скупштина општине Лајковац одлучила је о
именовању директора ЈП ''Градска чистоћа''
Лајковац, доношењем Решења о именовању
директора ЈП ''Градска чистоћа'' Лајковац и
то предложеног кандидата Мирослава
Лукића из Пепељевца.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈП ''ГРАДСКА ЧИСТОЋА'' ИЗ ЛАЈКОВЦА

I Именује се за директора ЈП
''Градска чистоћа'' из Лајковца, на период
од 4 године
-Мирослав Лукић,
економиста из Пепељевца.

Број 3

дипломирани

II Решење доставити именованом,
ЈП ''Градска чистоћа'' из Лајковца и
Одељењу за буџет и финансије Општинске
управе општине Лајковац.
III Решење ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном гласнику
Републике Србије''.

КОМИСИЈА
ЗА ИМЕНОВАЊА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Владан Јевтић, с.р.
***************

IV Решење објавити у ''Службеном
гласнику Републике Србије'', ''Службеном
гласнику општине Лајковац'' и на интернет
страници Општине Лајковац.

На основу члана 21. став 2., члана
25. и члана 31. став 3. Закона о јавним
предузећима
(''Службени
гласник
Републике Србије'', број: 119/12) и члана 39.
Статута општинe Лајковац (''Службени
гласник општине Лајковац'', број: 11/08),
Скупштина општине Лајковац на седници
одржаној дана 22.05.2015. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-32/15-II од 22.05.2015. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ''
ИЗ ЛАЈКОВЦА

Образложење
Скупштина општине Лајковац је на
седници одржаној 30.12.2014. године,
донела је Одлуку о спровођењу јавног
конкурса за именовање директора ЈП
''Градска чистоћа'' из Лајковац.
Конкурс је објављен у ''Службеном
гласнику РС'' бр. 11 од 30.01.2015. године, у
листу ''Вечерње новости'' и интернет
страници општине Лајковац.
Комисија за именовања је спровела
јавни конкурс за именовање директора ЈП
''Градска чистоћа'' Лајковац и Општинском
већу општине Лајковац доставила Извештај
о спроведеном конкурсу, Листу за
именовање директора ЈП ''Градска чистоћа''
Лајковац и записник о изборном поступку
бр: 06-25/2015-II од 27.03.2015. године.

I Именује се за директора ЈП
''Дирекција за уређење и изградњу општине
Лајковац'' из Лајковца, на период од 4
године
-Марина Петровић, дипломирани
инжењер пољопривреде из Јабучја.
II Решење доставити именованој, ЈП
''Дирекција за уређење и изградњу општине
Лајковац'' из Лајковца и Одељењу за буџет
и финансије Општинске управе општине
Лајковац.
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III Решење ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном гласнику
Републике Србије''.

Број 3

именовању директора ЈП ''Дирекција за
уређење и изградњу општине Лајковац'' из
Лајковца, доношењем Решења о именовању
директора ЈП ''Дирекција за уређење и
изградњу општине Лајковац'' из Лајковца и
то
предложеног
кандидата
Марину
Петровић из Јабучја.

IV Решење објавити у ''Службеном
гласнику Републике Србије'', ''Службеном
гласнику општине Лајковац'' и на интернет
страници Општине Лајковац.

КОМИСИЈА
ЗА ИМЕНОВАЊА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Владан Јевтић, с.р.
***************

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-32/15-II од 22.05.2015. године

На основу члана 4. Закона о јавним
службама (''Службени гласник РС'', број:
42/91, 71/94, 79/05), члана 32. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број: 129/07 и 83/14), члана 4.
Уговора о међусобним правима, обавезама
и
одговорностима
за
установу
''Међуопштински
историјски
архив''
Ваљево, потписаног од стране председника
општина, оснивача архива – Ваљево,
Лајковац, Љиг, Мионица и Уб, за општину
Лајковац број: 63-2/I-05 од 12.08.2005.
године, и члана 39. тачка 9. Статута
општине Лајковац (''Службени гласник
општине
Лајковац'',
број:
11/08),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној дана 22.05.2015. године, донела је

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

Образложење
Скупштина општине Лајковац је на
седници одржаној 30.12.2014. године,
донела је Одлуку о спровођењу јавног
конкурса за именовање директора ЈП
''Дирекција за уређење и изградњу општине
Лајковац'' из Лајковца.
Конкурс је објављен у ''Службеном
гласнику РС'' бр. 11 од 30.01.2015. године, у
листу ''Вечерње новости'' и интернет
страници општине Лајковац.
Комисија за именовања је спровела
јавни конкурс за именовање директора ЈП
''Дирекција за уређење и изградњу општине
Лајковац'' из Лајковца и Општинском већу
општине Лајковац доставила Извештај о
спроведеном конкурсу, Листу за именовање
директора ЈП ''Дирекција за уређење и
изградњу општине Лајковац'' из Лајковца и
записник о изборном поступку бр: 0625/2015-II од 09.04.2015. године.
Општинско веће општине Лајковац,
на основу Листе за именовање директора ЈП
''Дирекција за уређење и изградњу општине
Лајковац'' из Лајковца и записника о
изборном поступку бр: 06-25/2015-II од
09.04.2015. године, утврдило је предлог
Решења о именовању директора ЈП
''Дирекција за уређење и изградњу општине
Лајковац'' из Лајковца и исти упутило
Скупштини
општине
Лајковац
на
разматрање.
На основу члана 31. став 3. Закона
о јавним предузећима (''Службени гласник
Републике Србије'', број: 119/12) и члана 39.
Статута општинe Лајковац (''Службени
гласник општине Лајковац'', број: 11/08),
Скупштина општине Лајковац одлучила је о

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРАМЕЂУОПШТИНСКОГ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ВАЉЕВО

I Разрешава се дужности члана
Управног
одбора
Међуопштинског
историјског архива Ваљево
- Милутин Ранковић, из Лајковца.
II Решење доставити разрешеномј
и Међуопштинском историјском архиву
Ваљево.
III
Ово Решење објавити у
''Службеном гласнику општине Лајковац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-32/15-II од 22.05.2015. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар, с.р.
***************

14

22.05.2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

На основу члана 4. Закона о јавним
службама (''Службени гласник РС'', број:
42/91, 71/94, 79/05), члана 32. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број: 129/07 и 83/14), члана 4.
Уговора о међусобним правима, обавезама
и
одговорностима
за
установу
''Међуопштински
историјски
архив''
Ваљево, потписаног од стране председника
општина, оснивача архива – Ваљево,
Лајковац, Љиг, Мионица и Уб, за општину
Лајковац број: 63-2/I-05 од 12.08.2005.
године, и члана 39. тачка 9. Статута
општине Лајковац (''Службени гласник
општине
Лајковац'',
број:
11/08),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној дана 22.05.2015. године, донела је

Број 3

На основу члана 39. Статута
општине Лајковац (''Службени гласник
општине Лајковац'', број: 11/08 ),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној дана 22.05.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ
ИЗМЕНУ ПРОГРАМА МЕРА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ ЛАЈКОВАЦ
У 2015. ГОДИНИ

I Даје се сагласност на Другу измену
Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике
руралног развоја за општину Лајковац у
2015. години.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРАМЕЂУОПШТИНСКОГ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ВАЉЕВО

II Решење о давању сагласности на
Другу измену Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за општину
Лајковац у 2015. години, доставити
Одељењу за привреду и имовинско-правне
послове и Одељењу за буџет и финансије
Општинске управе општине Лајковац.

I Именује се за члана Управног
одбора
Међуопштинског
историјског
архива Ваљево
- Милутин Ранковић, из Лајковца.

III
Ово Решење објавити у
''Службеном гласнику општине Лајковац''.

III Решење о давању сагласности на
Дргу измену Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за општину
Лајковац у 2015. години, објавити у
''Службеном гласнику општине Лајковац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-32/15-II од 22.05.2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-32/15-II од 22.05.2015. 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.
***************

II Решење доставити именованом и
Међуопштинском
историјском
архиву
Ваљево.
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Број 3

На основу члана 15. тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Србије“, број: 111/09 и 92/11), члана 15. Одлуке о организацији и функиционисању
цивилне заштите на територији општине Лајковац („Службени гласник Општине Лајковац“,
број: 12/12), члана 14. тачка 19. Статута Општине Лајковац („Службени гласник Општине
Лајковац“, број: 11/08) и члана 9. Пословника о раду Општинског већа („Службени гласник
Општине Лајковац“, број: 12/08) Општинско веће општине Лајковац на седници одржаној дана
24.04.2015.године, донело је:
ОДЛУКУ
о одређивању оспособљених правних лица
за заштиту и спасавање у општини Лајковац
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се привредна друштва и друга правна лицa оспособљена за
спровођење мера заштите и спасавање у општини Лајковац (у даљем тексту: оспособљена
правна лица).
Члан 2.
Оспособљена правна лица у смислу члана 1. ове Одлуке су:
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА
Дом здравља „Лајковац“
Ветеринарска станица Лајковац
Центар за социјални рад Лајковац
ЈП „Дирекција за уређење и изградњу
општине Лајковац“
ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац
„С.И.И. Турс“ д.о.о. Лајковац
„Виндија“ д.о.о. Лајковац

8.

Колубара Метал Вреоци, профитни
центар Елмонт Лајковац

9.
10.

Cevas Co, Дoo - Лазаревац
Хотел „ Лајковац“ Лајковац

11.
12.
13.
14.
15.

„Хигијена Томић“ Лајковац
„Ива Аграр“ Лајковац
„Борверк Еуротраде“ Лајковац
Рафтинг клуб „М.Р.И.“ Лајковац
ГАПР „Марковић Драган“

ДЕЛАТНОСТ
СЕДИШТЕ
здравство
Лајковац
ветерина
Лајковац
збрињавање
Лајковац
урбанизам и
Лајковац
грађевинарство
комунална
Лајковац
транспорт
Рубрибреза, Лајковац
очување добара
Лајковац
израда и одржавање
електро-машинске
Лајковац
опреме
грађевинарство
Лазаревац
збрињавање
и Лајковац
угоститељство
дезинфекција
Рубрибреза, Лајковац
грађевинарство
Лајковац
снабдевање
Лајковац
евакуација
Лајковац
транспорт
Лајковац
Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Лајковац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Бр. 06-28/15-III од 24.04.2015. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Живорад Бојичић, дипл. правник,с.р
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САДРЖАЈ
______________________________________
Назив акта
Страна
Одлука о оснивању Заједничког Центра за
социјални рад ''Солидарност'' за општине
Љиг, Лајковац и Мионица......................... 1
Закључак о усвајању Извештаја о раду
Јавног предузећа за управљање и
коришћење Регионалног вишенаменског
хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“
Ваљево за 2014. годину .......................... 5
Решење, којим се одређују доктори
медицине запослени у Дому здравља
Лајковац, за стручно утврђивање времена и
узрока смрти умрлих лица...................... 6
Закључак о усвајању Извештаја о извршењу
Плана и Програма рада Градске библиотеке
Лајковац за период 01.01.2014. до
31.12.2014. године...................................
7
Закључак о усвајању Извештаја о раду
Заједничког јавног правобранилаштва града
Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица
и Осечина за 2014. годину....................... 7
Закључак о усвајању Извештаја о раду
Одељења Центара за социјални рад
„Солидарност“ у Лајковцу за 2014. год. ...7
Решење о давању сагласности на Годишњи
Програм рада Заједничког Центра за
социјални рад „Солидарност“ за општине
Љиг, Лајковац и Мионица за 2015. год. .. 8
Решење о давању сагласности на Прве
измене и допуне Програма рада Јавне
установе ''Установа за омладину и спорт''
Лајковац за 2015. годину.......................... 8
Решење о давању сагласности на Годишњи
програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног
земљишта
општине
Лајковац за 2015. годину........................
9

Број 3

САДРЖАЈ
______________________________________
Назив акта
Страна
Решење о давању сагласности на Прву
измену Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за општину
Лајковац у 2015. години.........................
9
Решење о давању сагласности на Прве
измене и допуне Статута ЈП ''Дирекција за
уређење и изградњу општине Лајковац''
Лајковац..................................................... 9
Одлука о покретању поступка промене
намене кп.бр. 2464 КО Бајевац............... 10
Одлука о образовању јединица цивилне
заштите опште намене на територији
општине Лајковац..................................... 10
Решење о усвајању Оперативног Плана
одбране од поплава за воде другог реда
општине Лајковац за 2015. годину.......... 12
Решење о именовању директора ЈП
''Градска чистоћа'' Лајковац.................... 13
Решење о именовању директора ЈП
''Дирекција за уређење и изградњу општине
Лајковац''................................................. 13
Решење о разрешењу члана Управног
одбора
Међуопштинског
историјског
архива Ваљево.......................................... 14
Решење о именовању члана Управног
одбора
Међуопштинског
историјског
архива Ваљево........................................ 15
Решење о давању сагласности на Другу
измену Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за општину
Лајковац у 2015. години.......................... 15
Одлука о одређивању
оспособљених
правних лица за заштиту и спасавање у
општини Лајковац .................................
16

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Лајковац, Омладински трг бр.1, Лајковац
ТЕЛЕФОН: 014/ 3433 – 109
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Горан Илић, секретар Скупштине општине Лајковац
РЕДАКЦИЈА: Н. Ковачевић – Милошевић, М. Марковић, С.Ћирић, Д. Милинковић

17

