16.09.2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

БРОЈ 4

Службени
гласник
општине
Лајковац
ГОДИНА XIV

БРОЈ 4

16.09.2014. ГОДИНЕ

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Србије“, број 129/07), члана 53. Статута општине Лајковац (,,Службени гласник општине
Лајковац“, број 11/08) и члана 41. став 2. Пословника о раду Скупштине општине Лајковац
(„Службени гласник општине Лајковац“, број 14/08), Скупштина општине Лајковац, на
седници одржаној дана 16.09.2014.године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О КОНСТАТАЦИЈИ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
I Констатује се престанак функције секретара Скупштине општине Лајковац:
- ЈЕЛЕНИ ЖИВОЈИНОВИЋ, дипломираном правнику из Лајковца, због
подношења оставке.
II Ово Решење доставити Јелени Живојиновић из Лајковца и Одељењу за буџет и
финансије Општинске управе општине Лајковац.
III Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
IV Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику општине Лајковац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-84/14-II од 16.09.2014.. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар с.р.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

БРОЈ 4

На основу члана 40. став 2. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
Републике Србије“, број 129/07) и члана 53. став 1. и 2. Статута општине Лајковац
(,,Службени гласник општине Лајковац“, број 11/08), Скупштина општине Лајковац, на
седници одржаној дана 16.09.2014. године., донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
I Поставља се за секретара Скупштине општине Лајковац:
- ГОРАН ИЛИЋ, дипломирани правник из Лајковца, на мандатни период од
четири године.
II Ово Решење доставити Горану Илићу из Лајковца и Одељењу за буџет и финансије
Општинске управе општине Лајковац.
III Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
IV Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику општине Лајковац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-84/14-II од 16.09.2014.. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар с.р.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

БРОЈ 4

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) и члана 39.Статута општине Лајковац
(„Службени гласник општине Лајковац“, број 11/08), Скупштина општине Лајковац на
седници одржаној дана 16.09.2014 године донела је
РЕШЕЊЕ
I Одређују се доктори медицине запослени у Дому здравља Лајковац, по предлогу
ове здравствене установе, за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван
здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији општине Лајковац, и то:
1. Др Јелица Коцић Чаламaћ, 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,
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
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.
III Средства из тачке II обезбеђују се у буџету Општинe 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 ..
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.
VII Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење бр.06-20/14-II од
21.03.2014 године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-84/14-II од 16.09.2014 године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар с.р.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

БРОЈ 4

На основу члана 39. Статута општине Лајковац (,,Службени гласник општине
Лајковац,, бр. 11/08) и чл. 12. и 13. Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Фонда
солидарне стамбене изградње општине Лајковац (,,Службени гласник општине Лајковац,, бр.
4/05), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 16.09.2014.године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ФОНДА СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
I РАЗРЕШАВА СЕ функције вршиоца дужности директора Фонда солидарне
стамбене изградње Општине Лајковац, Владан Чоловић, дипл. инж. грађевине, из
Лајковца, услед престанка мандата.

II Решење доставити Владану Чоловићу из Лајковца и Фонду солидарне
стамбене изградње општине Лајковац.
III Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном
гласнику општине Лајковац,,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-84/14-II од 16.09.2014.године.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Горан Илић с.р.

Јагош Лончар с.р.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

БРОЈ 4

На основу члана 39. Статута општине Лајковац (,,Службени гласник општине
Лајковац,, бр. 11/08) и чл. 12. и 13. Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Фонда
солидарне стамбене изградње општине Лајковац (,,Службени гласник општине Лајковац,, бр.
4/05), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 16.09.2014. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ФОНДА СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

I ПОСТАВЉА СЕ за вршиоца дужности директора Фонда солидарне стамбене
изградње Општине Лајковац, на мандатни период од годину дана.
Марина Петровић, дипл. инж. пољопривреде, из Јабучја
II Решење доставити Марини Петровић из Јабучја и Фонду солидарне стамбене
изградње општине Лајковац.
III Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном
гласнику општине Лајковац,,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-84/14-II од 16.09.2014.године.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Горан Илић с.р.

Јагош Лончар с.р.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

БРОЈ 4

На основу члана 39. Статута општине Лајковац (,,Службени гласник општине
Лајковац“, број 11/08) и члана 6. Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Фонда
солидарне стамбене изградње општине Лајковац и начина коришћења средстава за
солидарну стамбену изградњу („Службени гласник општине Лајковац“ број 4/05),
Скупштина општине Лајковац на седници одржаној дана 16.09.2014 године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
I Мења се Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда
солидарне стамбене изградње општине Лајковац, бр.06-44/09-II од 05.06.2009. године (
„Службени гласник општине Лајковац“, број: 3/09), тако што се:
- Разрешава дужности члана Управног одбора Фонда солидарне стамбене изградње
општине Лајковац, Раде Радовановић из Малог Борка.
- Именује се за члана Управног одбора Фонда солидарне стамбене изградње општине
Лајковац, Душан Богићевић из Јабучја.
- Разрешава дужности члана Управног одбора Фонда солидарне стамбене изградње
општине Лајковац, Драган Мирковић из Пепељевца.
- Именује се за члана Управног одбора Фонда солидарне стамбене изградње општине
Лајковац, Миломир Негић из Јабучја.
- Разрешава дужности члана Управног одбора Фонда солидарне стамбене изградње
општине Лајковац, Зоран Миловановић из Врачевића.
- Именује се за члана Управног одбора Фонда солидарне стамбене изградње општине
Лајковац, Перица Грујичић из Лајковца.
II У свему осталом, Решење о именовању председника и чланова управног одбора
Фонда солидарне стамбене изградње општине Лајковац, бр.06-44/09-II од 05.06.2009. године
( „Службени гласник општине Лајковац“, број:3/09), остаје неизмењено.
III Ово Решење доставити именованима из тачке I овог Решења.
IV Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику
општине Лајковац,,.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-84/14-II од 16.09.2014.. године
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На основу члана 52.ст. 6. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС,,
бр. 72/09,81/09, 64/10 и 24/11, 121/12) и члана 9. Статута општине Лајковац (,,Службени
гласник општине Лајковац,, бр. 11/08), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној
дана 16.09.2014., донела је
Р Е Ш Е ЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
I У Решењу о именовању председника и чланова Комисије за планове општине Лајковац,
(,,Службени гласник општине Лајковац бр. 11/12, 12/12 и 7/13), врши се измена у ставу I,
тачка 1. тако што се:
- разрешава дужности председника Комисије за планове општине Лајковац, Владан
Чоловић, дипл.инж.грађевине, а
- именује за председника Комисије за планове општине Лајковац, Зоран Марковић,
дипл. правник
II У Решењу о именовању председника и чланова Комисије за планове општине
Лајковац, (,,Службени гласник општине Лајковац бр. 11/12, 12/12 и 7/13), врши се измена,
тако што се брише тачка III у целости, а тачке IV и V, постају тачке III и IV.
III У свему осталом Решењу о именовању председника и чланова Комисије за
планове општине Лајковац, (,,Службени гласник општине Лајковац бр. 11/12, 12/12 и 7/13),
остаје непромењено.
IV Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику
општине Лајковац,,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-84/14-II од 16.09.2014.године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

БРОЈ 4

На основу члана 27. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник
Републике Србије“, број 119/12) и члана 39. Статута општине Лајковац (,,Службени гласник
општине Лајковац“, број 11/08), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана
16.09.2014. године , донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ГРАДСКА ЧИСТОЋА,, ЛАЈКОВАЦ
У КОМИСИЈУ ЗА ИМЕНОВАЊА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
I Мења се Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Градска
чистоћа,, Лајковац у Комисију за именовања општине Лајковац, „Службени гласник општине
Лајковац“, број: 3/13), тако што се
-

Разрешава дужности члан Надзорног одбора Јавног предузећа „Градска чистоћа“
Лајковац у Комисији за именовања општине Лајковац, Зоран Милошевић из
Непричаве;

-

Именује се за члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Градска чистоћа“
Лајковац у Комисију за именовања општине Лајковац, Пантелија Бркић из
Ратковца.

II У свему осталом, Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа
,,Градска чистоћа,, Лајковац у Комисију за именовања општине Лајковац, „Службени
гласник општине Лајковац“, број: 3/13, остаје неизмењено.
III Ово Решење доставити Зорану Милошевићу и Пантелији Бркићу, Комисији за
именовања општине Лајковац, Надзорном одбору Јавног предузећа ,,Градска чистоћа,,
Лајковац и Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац.
IV Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику
општине Лајковац,,.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-84/14-II од 16.09.2014.. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар с.р.
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На основу члана 15. ст. 1. Одлуке о оснивању Заједничког центра за социјални рад
,,Солидарност,, за општине Љиг, Лајковац и Мионица (,,Службени гласник општине
Лајковац,, бр. 8/05) и члана 39. Статута општине Лајковац (,,Службени гласник општине
Лајковац,, бр. 11/08), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 16.09.2014.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА МИШЉЕЊЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЗАЈЕДНИЧКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ,,СОЛИДАРНОСТ,,
ЗА ОПШТИНЕ ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦА ОД 29.08.2014 ГОДИНЕ
I Даје се сагласност на Мишљење Управног одбора Заједничког центра за социјални
рад ,,Солидарност,, за општине Љиг, Лајковац и Мионица од 29.08.2014. године, да се за
директора Центра именује
МИЛАН ЈОВАНОВИЋ, дипломирани социјални радник из Мионице.
II Решење доставити Скупштини општине Љиг и Заједничком центру за социјални
рад ,,Солидарност,, за општине Љиг, Лајковац и Мионица
III Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику
општине Лајковац,,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-84/14-II од 16.09.2014.године.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Горан Илић с.р.

Јагош Лончар с.р.
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На основу члана 28. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 119/12) и члана 39. Статута општине Лајковац („Службени гласник
општине Лајковац“, број 11/08), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној 16.09.
2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ
ЛАЈКОВАЦ“
Члан 1.
Овом одлуком започиње спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног
предузећа „Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац“ .
Члан 2.
Расписује се Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за
уређење и изградњу општине Лајковац“ .
Члан 3.
Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за уређење и
изградњу општине Лајковац“ спроводи Комисија за именовање општине Лајковац.
Члан 4.
Ову одлуку доставити Комисији за именовања општине Лајковац и Надзорном одбору
Јавног предузећа „Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац“.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Лајковац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-84/14-II од 16.09.2014. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар с.р.
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На основу члана 29. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 119/12) и члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/07) и члана 39. став. 1. тачка 9. Статута
општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број 11/08), Скупштина општине
Лајковац, на седници одржаној 16.09.2014. године, објављује:
ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ“
1. Подаци о јавном предузећу:
Пословно име предузећ: ЈП „Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац“.
Седиште предузећа: улица Омладински трг број 1 у Лајковцу.
Претежна делатност: 41 Изградња зграда.
Оснивач предузећа: Општина Лајковац
2. Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног предузеће „Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац“.
3. Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим општих услова
прописаних одредбама Закона о раду ( „Службени гласник“ РС“, број: 24/05, 61/05, 54/09 и
32/13), испуњавају и следеће посебне услове:
- да има високу школску спрему, VII-1 степен стручне спреме (дипломирани
економиста, дипломирани правник, дипломирани инжењер техничке струке);
- да има најмање 5(пет) година радног искуства од тога 3(три) године на руководећем
месту;
4.

Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
- Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);
- Доказа да има општу здравствену способност;
- Доказ о стручној спреми;
- Доказ о радном искуству;
- Доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
директора;

5. У изборном поступку, усменим разговором пред Комисијом, проверава се
поседовање знања из области које су надлежност и одговорност директора јавног предузећа
сходно важећим законским прописима, као и стручних организационих и других
способности неопходних за успешно организовање о обављање функција директора.
6. Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“ Комисија за именовања
општине Лајковац, на адреси Општинска управа општине Лајковац, улица Омладински трг
број 1 или преко писарнице Општинске управе општине Лајковац.
7. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора
Марко Пауновић, телефон 014/ 34 33 396.
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8.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, Комисија за именовање општине Лајковац одбациће се закључком.
9. Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за
уређење и изградњу општине Лајковац“ објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије“, најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији
Републике Србије и на интернет страници општине Лајковац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-84/14-II од 16.09.2014. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар с.р.

На основу члана 28. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 119/12) и члана 39. Статута општине Лајковац („Службени гласник општине
Лајковац“, број 11/08), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној 16.09.2014
године, донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ ЛАЈКОВАЦ
Члан 1.
Овом одлуком започиње спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног
предузећа „Градска чистоћа“ Лајковац.
Члан 2.
Расписује се Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „ Градска
чистоћа“ Лајковац.
Члан 3.
Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Градска чистоћа“ Лајковац
спроводи Комисија за именовања општине Лајковац.
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Члан 4.
Ову одлуку доставити Комисији за именовања општине Лајковац и Надзорном одбору
Јавног предузећа „Градска чистоћа“ Лајковац.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Лајковац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-84/14-II од 16.09.2014. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар с.р.

На основу члана 29. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 119/12) и члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/07) и члана 39. став. 1. тачка 9. Статута
општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број 11/08), Скупштина општине
Лајковац, на седници одржаној 16.09.2014 године, објављује:
ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ ЛАЈКОВАЦ
3. Подаци о јавном предузећу:
Пословно име предузећ: Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Градска
чистоћа“ Лајковац.
Седиште предузећа: улица Војводе Мишића број 116 у Лајковцу.
Претежна делатност: 38.11 САКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН
Оснивач предузећа: Општина Лајковац
4. Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног предузећа
„Градска чистоћа“Лајковац.
3. Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим општих услова
прописаних одредбама Закона о раду ( „Службени гласник“ РС“, број: 24/05, 61/05, 54/09 и
32/13), испуњавају и следеће посебне услове:
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- да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог
степена ( мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године ( техничког, правног, економског и пољопривредног смера);
- да има најмање пет година радног искуства и најмање три године на руководећим
положајима;
- да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене
делатности;
- да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је
претежна делатност јавног предузећа;
5.
-

Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);
Доказа да има општу здравствену способност;
Доказ о стручној спреми;
Доказ о радном искуству;
Доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
директора;

5. У изборном поступку, усменим разговором пред Комисијом, проверава се
поседовање знања из области које су надлежност и одговорност директора јавног предузећа
сходно важећим законским прописима, као и стручних организационих и других
способности неопходних за успешно организовање о обављање функција директора.
6. Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“ Комисија за именовања
општине Лајковац, на адреси Општинска управа општине Лајковац, улица Омладински трг
број 1 или преко писарнице Општинске управе општине Лајковац.
7. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора
Марко Пауновић, телефон 014/ 34 33 396.
8.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, Комисија за именовање општине Лајковац одбациће се закључком.
9.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за „Градска
чистоћа“ Лајковац објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, најмање једним
дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на
интернет страници општине Лајковац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-84/14-II од 16.09.2014. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар с.р.
14
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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, 79/2005-12. Одлукa УС РС, IУз-299/2011 - 23/2013-39), члана
1,2,5,9 Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник
Републике Србије'' бр.34/01, 92/2011, 10/2013 и 55/2013) и члана 38. и 39. Статута општине
Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број 11/08), Скупштина општине
Лајковац, на седници одржаној дана 16.09.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА У
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ И ПЛАТАМА И НАКНАДАМА
ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
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, бр.06-57/II-12 од 24.09.2012. године, („Службени гласник општине Лајковац“, број
11/12), тако што се додаје нови став који гласи:
„Утврђује се накнада за рад председнику, члановима и секретару Комисије за планове
општине Лајковац у износу од 15% од просечне бруто зараде по запосленом у Републици
Србији, према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику“.
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 бр.0657/II-12 од 24.09.2012. године („Службени гласник општине Лајковац“, број 11/12), остаје
непромењена.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Бр. 06-84/14-II од 16.09.2014. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Горан Илић, с.р.

Јагош Лончар с.р.
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На основу члана 110, члана 111. и 209. Закона о социјалној заштити ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 24/11), члана 32.став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи ( "Службени гласник Републике Србије" бр. 24/11) и члана 39. тачка 20. Статута
општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 11/08), Скупштина општине
Лајковац, на седници одржаној дана 16.09.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац (''Службени
гласник општине Лајковац'', број: 11/12, измене 12/12 и 7/13), врше се следеће измене и
допуне:
Врши се измена члана 3. Одлуке у делу ''Права која се утврђују овом Одлуком'', тако
што се тачка 9. мења и гласи:
''право на помоћ у грађевинском материјалу''.
У осталом делу члан 3. Одлуке остаје непромењен.
Члан 2.
Тачка 9. после члана 16.Одлуке мења се и гласи:
''9. Право на помоћ у грађевинском материјалу''
Члан 3.
Члан 16а. мења се и гласи:
''Право на помоћ у грађевинском материјалу, може се признати појединцу са
пребивалиштем/боравиштем на територији општине Лајковац, који је власник стамбеног
објекта а који је корисник новчане социјалне помоћи или другог вида помоћи код Центра за
социјални рад, у текућој години, осим права из члана 6а. Одлуке о правима и услугама
социјалне
заштите
општине
Лајковац,
као
и
подносиоцу
захтева
са
пребивалиштем/боравиштем на територији општине Лајковац чији је члан породице власник
стамбеног објекта а бар један од чланова породице је корисник новчане социјалне помоћи
или другог вида помоћи код Центра за социјални рад, у текућој години, осим права из члана
6а. Одлуке о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац и то:
- за завршетак започетог стамбеног објекта
- за текуће инвестиционо одржавање, санацију и реконструкцију постојећег стамбеног
објекта.
Помоћ у грађевинском материјалу, одобраваће се само за стамбени објекат који се налази на
територији општине Лајковац, а највише до двоструког износа просечне зараде по
запосленом у општини Лајковац у месецу који претходи месецу у коме се признаје право на
помоћ.
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Члан 4.
После члана 16а. додаје се члан 16б. и гласи:
'' Захтев за помоћ у грађевинском материјалу подноси се надлежном Одељењу Општинске
управе општине Лајковац ( у даљем тексту: Одељење)
Уз захтев се прилаже:
- Доказ о пребивалишту/боравишту за подносиоца захтева и чланове његове
породице
- Изјава о броју чланова породице оверена од стране два сведока
- Доказ да је подносилац захтева корисник новчане социјалне помоћи или другог
вида помоћи код Центра за социјални рад,у текућој години, осим права из члана
6а. Одлуке о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац ,или члан
његове породице (решење, потврда и сл.)
- Доказ о власништву објекта за који се тражи грађевински материјал (препис
поседовног листа, наследно решење, оверен уговор о поклону и сл.)
- Спецификација потребног грађевинског материјала ''.

Члан 5.
После члана 16б. додаје се члан 16в. и гласи:
''Комисија за давање предлога за доделу грађевинског материјала коју образује
Општинско веће
општине Лајковац (у даљем тексту: Комисија), разматра поднете захтеве, изласком на терен
утврђује оправданост поднетог захтева у смислу траженог грађевинског материјала и
доставља писани извештај надлежном Одељењу са предлогом потребног грађевинског
материјала.
По прибављеном извештају Комисије из става 1. овог члана, надлежно Одељење
доноси решење, на које се може изјавити жалба Општинском већу општине Лајковац у року
од 15 дана од дана пријема решења''.
Члан 6.
После члана 16в. додаје се члан 16г. и гласи:
''Корисник помоћи у грађевинском материјалу, код овлашћеног и у поступку јавне
набавке изабраног продавца грађевинског материјала, узима профактуру за грађевински
материјал и доставља је Комисији.
Комисија проверава да ли је профактура у складу са одобреним материјалом, одобрава
профактуру и доставља је надлежном Одељењу ради уплате грађевинског материјала из
профактуре .Након уплате од стране Општине Лајковац, корисник помоћи је дужан да у року
од три дана од дана уплате, преузме од продавца грађевинског материјала фискални рачун,
рачун и отпремницу за купљени материјал и да исте достави надлежном Одељењу''.
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Члан 7.
После члана 16г. додаје се члан 16д. и гласи:
''По завршетку набавке и складиштења свог материјала на градилишту, корисник је
дужан да позове Комисију, ради увида у набавку и складиштење материјала, о чему
Комисија сачињава записник и доставља га надлежном Одељењу''.
Члан 8.
После члана 16д. додаје се члан 16ђ. и гласи:
''Корисник помоћи је дужан да купљени материјал угради у објекат у року од три
месеца од дана преузимања и да о томе обавести Комисију која излази на лице места,
сачињава записник којим се контатује да ли је помоћ у грађевинском материјалу правилно и
наменски искоришћена и доставља га надлежном Одељењу''.
Члан 9.
После члана 16ђ. додаје се члан 16е. и гласи:
''Комисија је овлашћена да у свакој фази коришћења помоћи у грађевинском
материјалу, врши контролу коришћења и у случају да се помоћ неправилно користи, може
обуставити даљу реализацију помоћи, о чему сачињава записник и доставља га надлежном
Одељењу.
На основу достављеног записника из става 1. овог члана, Одељење доноси решење о
повраћају целог износа помоћи''.

Члан 10.
Члан 23. Одлуке мења се и гласи:
''По захтевима за остваривање права и услуга утврђених овом Одлуком, осим права на
помоћ у грађевинском материјалу, решава у првом степену Центар за социјални рад, по
поступку утврђеном Законом о општем управном поступку и Законом о социјалној заштити,
осим права из члана 7. Ове Одлуке и права из тачке 9. Право на помоћ у грађевинском
материјалу .
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Члан 11.
У свему осталом, Одлука о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац
(''Службени гласник општине Лајковац'', број: 11/12, измене 12/12 и 7/13), остаје
непромењена.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-84/14-II од 16.09.2014. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар с.р.

На основу члана 28. став 4.Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Србије“, број 62/2006,65/2008 – др. закон и 41/2009) као и члана 39. став 1. тачка
6. Статута општине Лајковац („Службени гласник Општине Лајковац“, број: 11/08) ,
Скупштина Општине Лајковац на седници одржаној дана 16.09.2014. године донела
ОДЛУКУ
О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ПОЉСКИХ ПУТЕВА И
КАНАЛА ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ И СПАЉИВАЊА ОРГАНСКИХ ОСТАТАКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се у циљу заштите пољопривредног земљишта и имања на територији
општине Лајковац (у даљем тексту: Општина) уређује заштита усева и засада на
пољопривредном земљишту од пољске штете и номадске испаше, заштита пољопривредног
земљишта, опреме и објеката на истом (систем за наводњавање, противградне станице,
грађевински објекти), заштита пољских путева и канала заодводњавање и наводњавање, као
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и друга питања од значаја за заштиту пољопривредног земљишта и имања натериторији
Општине.
Члан 2.
Предмет заштите у смислу ове одлуке су усеви и засади на пољопривредном земљишту,
пољопривредно земљиште без обзира на облик својине, опрема, објекти и пољопривредна
механизација на истом, пољски путеви и канали за наводњавање и одводњавање.
Под пољопривредним земљиштем у смислу ове одлуке подразумевају се : њиве, вртови,
воћњаци,виногради, ливаде, пашњаци, трстици и мочваре, без обзира на облик својине на
територији општине Лајковац
Под усевима у смислу ове одлуке подразумевају се засејане пољопривредне културе
намењене за људску и сточну исхрану и индустријску прераду.
Под засадима у смислу ове одлуке подразумевају се воћњаци и виногради.
Под пољским путевима подразумевају се некатегорисани путеви који повезују парцеле
пољопривредног земљишта.
Под каналима за наводњавање и одводњавање подразумевају се канали који се граниче са
парцелама и пољским путевима и служе за прилив односно одлив воде, а у циљу унапређења
пољопривредне производње.
Под опремом и објектима подразумевају се рибњаци, грађевински објекти у функцији
пољопривредне производње, системи за наводњавање, бунари, црпне станице и
противградне станице.
II МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ПОЉСКИХПУТЕВА И
КАНАЛА
Члан 3.
У циљу заштите усева и засада, пољопривредног земљишта, опреме и објеката на истом,
пољских путева и канала од пољске штете забрањено је:
1. уништавање и оштећење усева, садница, стабала и засада на пољопривредном земљишту и
пољопривредне механизације на пољопривредним имањима,
2. убирати пољопривредне усеве, плодове, воће или косити траву на туђем пољопривредном
земљишту,
3. неовлашћено скупљати остатке пољопривредних производа на туђем пољопривредном
земљишту,
4. прелазити превозним средством или прогонити стоку преко туђег обрађеног или
необрађеног пољопривредног земљишта,
5. правити пешачке прелазе преко туђег пољопривредног земљишта,
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6. вршити испашу стоке на обрадивом пољопривредном земљишту осим насопственом,
7. остављати стоку у пољу без чувара, или поверити чување стоке лицу које није у стању
њоме да влада, ван ограђеног простора,
8. прогонити стоку преко туђег пољопривредног земљишта без одобрења власника, односно
корисника,
9. бацати разне биљне остатке, смеће и разне отпатке, грађевински шут, као и лешеве
угинулих животиња и други отпад у чврстом и течном стању на своју или туђу њиву, јавни
пут, канале за наводњавање и одводњавање и друге водене токове,
10. спаљивати органске остатке после жетве усева на пољопривредном земљишту,
11. оштетити усеве или засаде на суседној парцели приликом вршења послова обраде
земљишта, убирања усева и плодова и заштите биља хемијским средствима,
12. преоравати, сужавати, прекопавати, засипати и затрпавати пољске путеве, пашњаке,
утрине, стазе, насипе, јарке или канале у пољу,
13. остављати или заоравати употребљене пластичне масе у виду фолија, амбалаже и слично,
као и других тешко разградивих материјала, на пољопривредном земљишту, пољским
путевима и каналима,
14. испуштати и одлагати опасне и штетне материје на пољопривредном земљишту и
каналима за наводњавање и одводњавање,
15. присвојити, кидати и ломити опрему на противградним станицама, црпним станицама и
системима за наводњавање,
16. уклонити, срушити, уништити или оштетити на туђем пољопривредно мземљишту
подигнуту ограду, постављени знак, колибу или сличан ограђени простор који служи за
смештај пољопривредног алата, машина или прибора за коришћење пољопривредног
земљишта,
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
Надзор над спровођењем ове Одлуке и аката донетих на основу ове Одлуке врши Општинска
управа Општине Лајковац, преко органа надлежаног за послове пољопривреде и комуналног
инспектора.
Надлежни орган о утврђеном стању на терену по потреби информише Општинско веће
Општине Лајковац, Министарство пољопривреде и заштите животне средине и друге
надлежне државне органе.

21

16.09.2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

БРОЈ 4

Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Лајковац “.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-84/14-II од 16.09.2014. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагош Лончар с.р.
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