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Службени
гласник
општине
Лајковац
ГОДИНА XVII

БРОЈ 1028.11.2017.ГОДИНЕ

На основу члана 39. Статута
општине Лајковац (''Службени гласник
општине
Лајковац'',
број:
11/08),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној дана 28.11.2017. године, донела је

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

године објавити у ''Службеном гласнику
општине Лајковац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-155/17-II од 28.11.2017. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић,с.р.

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР –СЕПТЕМБАР 2017.
ГОДИНЕ

****************
На основу члана 39. Статута
општине Лајковац („Службени гласник
општине
Лајковац“,
број:
11/08),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној дана 28.11.2017. године, донела је

I Усваја се Извештај о извршењу
Одлуке о буџету општине Лајковац за
период јануар-септембар 2017. године.

II Закључак о усвајању Извештаја о
извршењу Одлуке о буџету општине
Лајковац за период јануар-септембар 2017.
године доставити Одељењу за буџет и
финансије Општинске управе општине
Лајковац.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И
КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ
ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА
СТУБО-РОВНИ „КОЛУБАРА“ ЗА
2017.ГОДИНУСА ПРОГРАМОМ
КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА ВАЉЕВА
ЗА 2017. ГОДИНУ

IIIЗакључак о усвајању Извештаја о
извршењу Одлуке о буџету општине
Лајковац за период јануар-септембар 2017.
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I Даје се, сагласност на Измене и
допуне Програма пословања Јавног
предузећа за управљање и коришћење
Регионалног вишенаменског хидросистема
Стубо-Ровни ''Колубара'' за 2017. годину са
Програмом коришћења субвенција из
буџета града Ваљева за 2017. годину.

Број 10

I Даје се сагласност на Треће измене
и допуне Програмаза унапређење услова
живота локалне заједнице за 2017. годину.
II Решење о давању сагласности на
Треће измене и допуне Програмаза
унапређење
услова
живота
локалне
заједнице за 2017. годину, доставити
Одељењу за привреду и имовинско-правне
послове и Одељењу за буџет и финансије
Општинске управе општине Лајковац.

II Решење о давању сагласности на
Измене и допуне Програма пословања
Јавног предузећа за управљање и
коришћење Регионалног вишенаменског
хидросистема Стубо-Ровни ''Колубара'' за
2017. годину са Програмом коришћења
субвенција из буџета града Ваљева за 2017.
годину, доставити ЈП „Колубара“ Ваљево и
Одељењу за буџет и финансије Општинске
управе општине Лајковац.

III Решење о давању сагласности на
Треће измене и допуне Програмаза
унапређење
услова
живота
локалне
заједнице за 2017. годину, објавити у
''Службеном гласнику општине Лајковац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-155/17-II од 28.11.2017. године

III Решење о давању сагласности на
Измене и допуне Програма пословања
Јавног предузећа за управљање и
коришћење Регионалног вишенаменског
хидросистема Стубо-Ровни ''Колубара'' за
2017. годину са Програмом коришћења
субвенција из буџета града Ваљева за 2017.
годину, објавити у ''Службеном гласнику
општине Лајковац''.

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 28.11.2017. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-155/17-II од 28.11.2017. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић,с.р.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ОД
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И
ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ
ЛАЈКОВАЦ
ЗА 2017. ГОДИНУ

****************
На основу члана 39. Статута
општине Лајковац (''Службени гласник
општине Лајковац'', број: 11/08 ),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној дана 28.11.2017. године, донела је

I Даје се сагласност на Програм
расподеле средстава од накнаде за
коришћење шума и шумског земљишта
општине Лајковац за 2017. годину.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТРЕЋЕ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМАЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА
ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ

II Решење о давању сагласности на
Програм расподеле средстава од накнаде за
коришћење шума и шумског земљишта
општине Лајковац за 2017. годину,
доставити Одељењу за привреду и
имовинско-правне послове и Одељењу за
буџет и финансије Општинске управе
општине Лајковац.
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III Решење о давању сагласности на
Програм расподеле средстава од накнаде за
коришћење шума и шумског земљишта
општине Лајковац за 2017. годину, објавити
у ''Службеном гласнику општине Лајковац''.
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за 2017. годину са пречишћеним текстом
Прогама уређивања грађевинског земљишта
општине Лајковац за 2017. годину, објавити
у ''Службеном гласнику општине Лајковац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-155/17-II од 28.11.2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-155/17-II од 28.11.2017. године

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

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 28.11.2017. године, донела је

На основу члана 2. и члана 4. Закона о
комуналним делатностима ("Службени
гласник РС" број 88/2011 и 104/16), члана
20. став 1. тачка 5. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник републике
Србије“, број 129/2007) и члана 39. Статута
општине Лајковац, ("Службени лист
општине Лајковац", бр. 11/08), Скупштина
општине Лајковац, на седници одржаној
дана 28.11.2017. године, донела је,

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТРЕЋЕ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕЧИШЋЕНИМ
ТЕКСТОМ ПРОГРАМАУРЕЂИВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ
ЛАЈКОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

О Д Л У К У
О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

I Даје се сагласност на Треће измене
и допуне Прогама уређивања грађевинског
земљишта општине Лајковац за 2017.
годину са пречишћеним текстом Прогама
уређивања
грађевинског
земљишта
општине Лајковац за 2017. годину.

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком одређују се комуналне
делатности пружања комуналних услуга од
значаја за остваривање животних потреба
физичких и правних лица код којих је
општина Лајковац дужна да створи услове
за обезбеђење одговарајућег квалитета,
обима, доступности и континуитета, надзор
над њиховим вршењем.

II Решење о давању сагласности на
Треће измене и допуне Прогама уређивања
грађевинског земљишта општине Лајковац
за 2017. годину са пречишћеним текстом
Прогама уређивања грађевинског земљишта
општине Лајковац за 2017. годину,
доставити Одељењу за комунално-стамбене
и грађевинске послове и Одељењу за буџет
и финансије Општинске управе општине
Лајковац.

Члан 2.
Комуналне делатности у смислу ове Одлуке
су:
1
2
3

III Решење о давању сагласности на
Треће измене и допуне Прогама уређивања
грађевинског земљишта општине Лајковац

4
5

3

Снабдевање водом за пиће;
Пречишћавање
и
одвођење
атмосферских и отпадних вода;
Производња
и
дистрибуција
топлотне енергије;
Управљање комуналним отпадом;
Градски и приградски превоз
путника;
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Управљање гробљима и погребне
услуге;
Управљање
јавним
паркиралиштима;
Обезбеђивање јавног осветљења;
Управљање пијацама;
Одржавање улица и путева;
Одржавање чистоће на површинама
јавне намене
Одржавање
јавних
зелених
површина;
Димничарске услуге;
Делатност зоохигијене;

Број 10

снабдевање водом ( у даљем тексту јавни
водовод) и инсталације корисника (кућни
водовод).
Под јавним водоводом подразумева се
систем за водоснабдевање водом за пиће и
друге потребе, који
има уређено и
заштићено извориште, каптажу, црпну
станицу, резервоар, уређај за прераду,
односно, пречишћавање воде и водоводну
мрежу укључујући и водомер корисника.
Под кућним водоводом подразумевају се
сви уређаји
водовода од водомера
корисника до точећих места у објекту или
дворишту корисника, који служе за
снабдевање водом корисника из јавног
водовода.
Изграђени јавни водоводи обавезно се
предају на коришћење, управљање и
одржавање Комуналном предузећу.

1. СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ

Члан 3.
Снабдевање водом за пиће је захватање,
пречишћавање, прерада и испорука воде
водоводном
мрежом
до
мерног
инструмента потрошача, обухватајући и
мерни инструмент ( у даљем тексту
водомер).

Члан 6.
ЈКП је дужно да корисницима обезбеди
континуирану испоруку, довољан притисак
и количину здравствено и хигијенскисанитарно исправне воде .
Обавеза из става 1. овог члана престаје у
случају више силе или већих техничких
сметњи на јавном водоводу.
Под вишом силом у смислу претходног
става подразумевају се елементарне
непогоде, прекид испоурке енергената за
рад постројења,
епидемије, смањење
издашности изворишта, хаварије на
цевоводима и сл.
Под већим техничким сметњама на јавном
водоводу подразумевају се:
кварови на цевоводу од изворишта,
пумпним станицама, резервоарима, главним
изворним правцима и сл. ако кваорови нису
могли бити спречени или предвиђени.
ЈКП је дужно да корисницима обезбеди
довољне количине воде и за време штрајка.

Снабдевање водом за пиће, као комунална
делатност мора да испуњава:
• прописане стандарде и нормативе у
погледу
здравствене
и
хигијенске
исправности;
• тачност у погледу рокова испоруке;
• сигурност и заштиту корисника у
добијању услуга;
• поузданост, приступачност и трајност у
пружању услуга.
Члан 4.
Комуналну делатност снабдевања водом за
пиће обавља Јавно комунално предузеће
Градска чистоћа Лајковац, које је општина
основала за трајно обављање комуналне
делатности снабдевање водом за пиће (у
даљем тексту: ЈКП).
Корисник ове комуналне делатности је
физичко лице (грађанин и предузетник) и
правно лице, као инвеститор или власник,
односно закупац стана на неодређено
време, чија је стамбена зграда, стан,
пословна просторија или друга просторија
прикључена на систем за испоруку воде.

Члан 7.
ЈКП врши испоруку воде корисницима и
стара се о одржавању водовода који су им
предати на управљање, а нарочито је дужно
да:
− редовно
одржава
све водоводне
уређаје (јавни водовод), укључујући и
водомер корисника и да обезбеђује
њихову техничку исправност,
− изводи радове на повезивању кућног на
јавни водовод о трошку власника,
односно корисника кућног водовода,

Члан 5.
Снабдевање водом за пиће врши се путем
одговарајућег система за водоснабдевање
који чине комунална инфраструктура за
4
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прекид вршења делатности и
учињену штету.

редовно очитава водомере и о стању
обавештава
власника,
односно
корисника,
уредно снабдева кориснике довољним
количинама
хигијенско-санитарно и
здравствено исправне воде за пиће,
редовно контролише исправност воде за
пиће свих јавних водовода.
наплаћује накнаде за изведене радове за
прикључак кућног на јавни водовод и
наплаћује накнаду за утрошену воду,
врши и друге послове из области
пречишћавања и дистрибуције воде.

Члан 12.
Корисник воде из јавног водовода дужан је
да:
− за свој објекат, двориште и зграду или
други објекат обезбеди услове за
постављање
главног
мерног
инструмента (водомера), те да као
власник
или
инвеститор
плати
надокнаду за прикључак из које ће се
извршити набавка,
− квар
на
водомеру,
инсталацији
корисника
или
комуналној
инфраструктури одмах пријави ЈКП,
− водомер смести у прописано изграђен
шахт на својој парцели, по условима
ЈКП, тако да исти буде доступан за
очитавање,
− утрошену воду плати према утошку
утврђеном очитавањем водомера,
− утрошену воду, код квара водомера,
плати према аконтацији утврђеној, на
основу задње тромесечне потрошње за
физичка лица,
− поднесе захтев за ослобађање од
плаћања употребљене воде за гашење
пожара,
− не омета друге кориснике и не угрожава
животну средину,
− не угрожава објекте и опрему, који су у
функцији снабдевања водом,
− изврши прикључење на јавни водовод у
складу са Законом и овом Одлуком.

Члан 8.
У случају прекида испоруке воде због
реконструкције водоводних објеката или у
случају већих поправки, као и у случају
планираног прекида воде ЈКП је обавезно
да путем средстава јавног информисања
обавести кориснике најкасније 24 часа пре
почетка извођења радова односно прекида у
пружању услуга.
Члан 9.
У случају више силе или већих техничких
сметњи на јавном водоводу ЈКП је обавезно
да на други адекватан начин обезбеди
снабдевање корисника водом за пиће.
Члан 10.
У случају наступанја непланираних или
неочекиваних поремећаја или прекида у
пружању услуга, ЈКП је дужно да обавести
Општинско веће и Општинску управу и да
предузме све мере на отклањању
поремећаја.

Члан 13.
Све кварове на јавном водоводу, корисници
су дужни да одмах пријаве ЈКП.
Кварове на јавном водоводу ЈКП је дужно
да отклони одмах, а најкасније у року од 24
часа.
За извођење поправки и промена на споју
кућног водовода са уличном водоводном
мрежом
није
потребна
сагласност
корисника, али је ЈКП дужно да га о томе
претходно
обавести.
Власник или корисник непокретности
дужан је да омогући ЈКП интервенцију на
изграђеној комуналној инфраструктури и
постројењима
уз
обавезу
вршиоца
комуналне делатности да надокнади штету
насталу услед интервенције или на други

Члан 11.
По пријему обавештења о непланираном
прекиду испоруке, односно по утврђивању
поремећаја или прекида у пружању услуга,
Општинска управа је дужна да:
1) одреди ред првенства и начин
пружања услуга оним корисницима
код којих би услед прекида настала
опаснос по живот и рад грађана или
рад правних и физичких лица, или
би настала значајна, односно
ненадокнадива штета;
2) предузме мере за хитну заштиту
комуналних објеката и друге
имовине која је угрожена;
3) утврди разлоге и евентуалну
одговорност за поремећај, односно
5
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начин отклони последице извршене
интервенције.
ЈКП је дужно да отклони последице
извршене интервенције најкасније у року од
седам дана од дана завршетка интервенције.

Када у поступку контроле, општинска
комунална инспекција утврди да је објекат
прикључен на јавни водовод противно
одредбма ове одлуке наложиће решењем
ЈКП да исти искључи о трошку власника,
односно корисника објекта.
Уколико ЈКП не поступи по налогу
општинске
комуналне
инспекције,
искључење објекта прикљученог на јавни
водовод противно одредбама ове одлуке
извршиће се принудним путем,
преко
трећег лица а на терет ЈКП.

Члан 14.
Забрањено је неовлашћено руковање јавним
водоводом.
За штету коју претрпе корисници, а која је
настала услед више силе или већих
техничких сметњи на јавном водоводу, ЈКП
не одговара.

Члан 18.
Утрошак воде утврђује се очитавањем
водомера потрошача.
Очитавање водомера врше овлашћени
радници ЈКП.
Очитавање водомера се врши:
− код грађана – једном месечно, уколико
дозволе временске прилике,
− код предузећа, установа, радњи и
слично – једном месечно,
− код промене цена за утрошену воду.

Члан 15.
ЈКП може извршити прикључак на јавни
водовод само ако постоји одобрење за
изградњу објекта издато од стране
надлежног органа, (осим ако законом није
другачије
предвиђено),
на
основу
техничких услова за прикључак на јавни
водовод издаје ЈКП, и уговора који
закључује ЈКП и власник објекта,
по
уплати накнаде за прикључак на јавни
водовод.
Прикључак на јавни
извршити само ЈКП.

водовод

Број 10

Члан 19.
Цена воде утврђује се према м3 утрошене
воде.
Корисници плаћају воду по обрачуну и
аконтационо.
Аконтације се утврђују ( ако се због више
силе, временских прилика, квара водомераи
др. не могу очитати водомери) на основу
потрошње воде у протеклом месецу за
правна лица и предузетнике, а на основу
задње тромесечне потрошње за физичка
лица.
Дужничко-поверилачки однос за плаћање
аконтације настаје првог дана у месецу за
текући месец.
Корисници су дужни да аконтациони износ
плаћају до 15-ог у месецу за текући месец, а
који је утврђен у посебном примљеном
обрачуну за утрошену воду.
Уколико се вода плаћа по обрачуну, ЈКП
мора доставити правним лицима и
предузетницима обрачун најкасније у року
од пет дана од дана настанка дужничкоповерилачког односа, а физичким лицима
до 15-ог у месецу по истеку месеца за који
се врши очитавање.
Количина испоручене воде за стамбене
зграде са заједничким водомером дели се на
сваког власника, односно закупца стана, а

може

Члан 16.
За квалитет радова на прикључку на јавни
водовод одговара:
− за прикључак до кућне инсталације ЈКП ,
− за остале радове – власник, односно
корисник објекта.
Све трошкове настале око увођења
водоводне инсталације и спајања
са
уличном водоводном мрежом сноси
власник, односно корисник објекта.
Члан 17.
Забрањено је самовласно прикључење на
јавни водовод, односно прикључења на
јавни водовод противно одредбама закона и
ове Одлуке.
У случају самовласног прикључења на
јавни водовод, ЈКП је дужно да такав
објекат искључи на
терет власника,
односно корисника објекта.
Комунална инспекција врши контролу
прикључења на јавни водовод, сходно
одредбама закона и ове одлуке, по сазнању
или на основу пријаве правних и физичких
лица.
6
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према броју
чланова породичног
домаћинства који се њим живе.
Закупац, односно, власник стана, дужан је
све промене броја чланова породичног
домаћинства који са њим живе, да пријави
ЈКП у року од 5 дана.
Обрачун потрошње код неисправних
водомера вршиће се у висини и на начин
одређен за аконтационо плаћање, а висину
аконтације утврђује Надзорни одбор ЈКП
уз сагласност СО-е Лајковац.
Аконтациони
начин плаћања може се
вршити само до замене водомера.

Број 10

Члан 22.
Сваки објекат, по правилу, има свој
прикључак и водомер.
Ако не постоји улична водоводна мрежа,
може се изузетно дозволити узимање воде
са суседног објекта, уколико то дозвољавају
технички услови.
У стамбеним зградама за колективно
становање, уколико постоје техички услови,
ЈКП одобриће постављање водомера у
сваком стану, о трошку власника стана.
Приликом претварања стамбеног и другог
простора или дела истог у пословни
простор обавезно је издвајање инсталације
за пословни простор и постављање
посебног
водомера
по
претходно
прибављеном
одобрењу
и
издатим
условима од стране ЈКП.

Члан 20.
Власник,
односно
корисник
кућног
водовода је дужан да радницима ЈКП
омогући очитавање водомера.
Уколико власник, односно, корисник
кућног водовода није присутан или постоје
сметње за слободан прилаз водомеру,
власник, односно, корисник ће бити
обавештен о времену накнадног очитавања.
Уколико ни у заказаном времену није
могуће очитавање водомера, власник,
односно, корисник је обавезан да сам очита
стање на водомеру и исто достави ЈКП у
року од 3 дана од дана када је очитавање
било заказано.
Уколико у остављеном року власник,
односно, корисник стање на водомеру не
достави ЈКП је овлашћено да утрошак воде
утврди по потрошњи
из претходног
периода, а тачан обрачун утрошене воде
изврши приликом
следећег редовног
очитавања.

Члан 23.
Редовну
и
повремену
контролу
исправности водомера врши ЈКП уз
обавезно присуство власника, односно
корисника.
Редовна контрола врши се на пет година, а
повремена контрола приликом сваког
очитавања или на захтев корисника.
Уколико
се
контролом
установи
неисправност водомера, ЈКП је дужно
даизврши замену истог.
Уколико
се
контролом
установи
неисправност водомера настала услед
радњи корисника, ЈКП је дужно да изврши
замену водомера, о трошку корисника.
Уколико корисник посумња у неисправност
водомера
пре времена одређеног за
редовну контролу и затражи да се изврши
превара водомера од стране овлашћеног
предузећа, ЈКП је
обавезно да такву
контролу
изврши.
Уколико
налаз
овлашћеног предузећа буде да је водомер
неисправан, трошкове контроле сноси ЈКП,
а ако налаз буде да је водомер исправан,
трошкове контроле сноси власник, односно
корисник водомера.

Члан 21.
Забрањено је спајање кућног са јавним
водоводом испред водомера.
Забрањено је преко инсталације корисника,
који
је
прикључен
на
комуналну
инфраструктуру, коришћење воде из
приватних бунара или других изворишта.
Забрањено
је
физичко
спајање
индивидуалног и водовода колективног
становања са кућним инсталацијама већ
прикљученог објекта на јавни водовод.
Спајање инсталација објекта на инсталације
већ прикљученог
објеката је изузетно
могуће под условима ЈКП и уз сагласност
власника већ прикљученог објекта.

Члан 24.
У случају веће несташице воде и других
тешкоћа у снабдевању водом за које се
очекује да ће трајати дуже од 24 сата и у
другим изузетним околностима ЈКП је
дужно да у средствима јавног информисања
или на други погодан начин обавести
кориснике о планираним или очекиваним
сметњама и прекидима у испоруци воде
7
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Након окончања оставинске расправе
наследници су дужни да пријаве ЈКП
обвезнике плаћања воде.

најкасније 24 сата пре очекиваног прекида
пружања услуге, као и да да обезбеди
снабдевање корисника водом
путем
цистерни или на други адекватан начин.

Члан 29.
Корисник воде може отказати коришћење
исте писменим захтевом ЈКП.
Отказ може бити привремен или трајан.
У случају отказа коришћења воде
искључење врши ЈКП.
Трајно искључење воде може да се одјави
само за зграде које су предвиђене за
рушење и из којих су станари и други
корисници исељени.
Трајно искључење воде власник објекта
може да одјави и из других разлога уз
накнаду свих трошкова који настају
приликом трајног искључења.
Привремено коришћење може да се одјави
када се зграда или друга непокретност
привремено престане користити.
Коришћење воде отказује се у писменој
форми Комуналном предузећу у року од 15
дана од дана престанка коришћења објекта.
У случају отказа коришћења воде или
промене корисника, бивши корисник је
дужан да приложи доказе да је измирио
своју
обавезу
према
Комуналном
предузећу.
Трошкове искључења коришћења воде, као
и трошкове поновног прикључивања, сноси
подносилац захтева.
Привремени отказ коришћења воде може се
извршити у случају већег броја корисника
само уз писмену сагласност осталих
корисника, којом ће бити регулисано
очитавање и расподела потрошње.

Члан 25.
Уколико дође до смањења количине воде у
извориштима и услед тога буде неопходно
увођење редукције воде ЈКП је дужно да, на
начин предвиђен чланом 24. ове одлуке,
обавести
кориснике
о
намераваним
редукцијама воде, времену - распореду
привременог прекида пружања услуге и
забрани ненаменског коришћења воде како
би се свим корисницима створили
приближно исти услови за снабдевање
водом.
За време редукције воде сви корисници су
дужни да се придржавају обавештења које
издаје ЈКП и смање потрошњу воде, ради
равномернијег снабдевања.
Члан 26.
ЈКП ће у случајевима ненаменског
коришћења воде, од стране корисника који
је благовремено обавештен о времену
снабдевања водом и забрани ненаменског
коришћења воде за време редукције, истог
привремено искључити са јавног водовода
у случају да се не придржава пиеменог
обавештења о начину коришћења воде у
време рестрикције.
Члан 27.
Под ненаменском потрошњом воде за време
редукције сматра се:
Поливање башта са повртарским и другим
културама, прање и поливање улица,
паркова, поливање цвећа и травњака,
пуњење базена и сл.)

Члан 28.
ЈКП ће привремено ускратити испоруку
воде корисницима у следећим случајевима:
− код отказа коришћења воде;
− ако је шахт водомера загађен, затрпан
или на други начин неприступачан, а
корисник не отклони те недостатке ни
после опомене ЈКП;
− ако на кућном водоводу корисник нема
водомер;
− ако је прикључак извршен
испред
водомера;
− ако настане квар, оштећење или сметње
на водоводној инсталацији корисника;
− ако се корисник не придржава наредбе
или упутства о штедњи воде;

Члан 28.
Промена корисника се обавезно пријављује
ЈКП-у року од 8 дана од дана настале
промене.
Уколико се промена корисника не пријави у
року предвиђеном у претходном ставу овог
члана, дотадашњи корисник је дужан да
плати утрошену воду све до редовног
очитавања водомера и до пријаве новог
корисника.
У случају смрти корисника, до оставинске
расправе код надлежног суда, утрошену
воду ће платити
фактички корисници
објекта.
8
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правно лице, као инвеститор или власник,
односно закупац стана на неодређено
време, чија је стамбена зграда, стан,
пословна просторија или друга просторија
прикључена на систем за пречишћавање
воде.

ако дуже од три месеца не плаћа
утрошену воду;
− ако воду испушта на улицу или на другу
јавну површину или на други начин
штети јавне објекте или угрожава
здравље људи;
− када
прикључени
објекат
нема
грађевинску дозволу;
− ако воду користи ненаменски;
− ако воду користи преко дозвољеног
обима или другог прописаног услова;
− ако
је
извршено
самовласно
прикључење.
− у случајевима привременог искључења,
ЈКП је дужно да по престанку разлога за
привремено искључење настави пружање
комуналне услуге у року од 3 дана од дана
подношења захтева корисника, уз
измирење свих трошкова ЈКП од стране
корисника.

−

Члан 31.
Под комуналном инфраструктуром за
прикупљање и одвођење атмосферских и
отпадних вода ( у даљем тексту јавна
канализација) подразумева се целокупна
улична мрежа канализације, канализациони
прикључци (од главног колектора до првог
ревизионог шахта), објекти за прихватање и
одвођење вода до постројења за њихово
пречишћавање, објекти постројења за
пречишћавање и опрему у њима, као и
канал - цевовод за одвођење пречишћених
вода.
Под инсталацијом корисника (у даљем
тексту кућна канализација) подразумевају
се хоризонтални и вертикални водови у
објекту, дворишту и кругу, укључујући
први ревизиони шахт.
Атмосферска
канализација
обухвата
отворену
канализациону
мрежу
за
сакупљање и одвођење атмосферских вода
и површинских вода са јавних површина
путем
цевовода,
тунела,
канала,
акумулације и сл. и све објекте за њихово
пречишћавање и испуштање из мреже.

2. ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ
АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

Члан 29.
Пречишћавање и одвођење атмосферских и
отпадних вода је сакупљање, одвођење,
пречишћавање и испуштање отпадних,
атмосферских и површинских вода са
површина јавне намене, односно од
прикључка корисникакорисника на уличну
канализациону мрежу, третман отпадних
вода у постројењу за пречишћавање,
црпљење, одвоз и третирање фекалија из
септичких јама.

Члан 32.
Предузеће које врши пречишћавање и
одвођење атмосферских и отпадних вода
стара се о канализационој мрежи као јавном
комуналном добру и обавезно је да:
− канализационе објекте и уређаје
редовно одржава у исправном стању и
обезбеди њихову техничку исправност.
− изводи радове на повезивању кућне на
јавну канализацију о трошку власника,
односно, корисника кућне канализације,
− редовно
контролише
састав
атмосферских и отпадних вода у циљу
заштите канализационих објеката и
уређаја и животне средине,
− наплаћује накнаду за прикључак на
јавну канализацију, изведене радове на
прикључење и накнаду за испуштање
отпадних вода,
− одржава канале, сливнике и друге
објекте за одвођење атмосферских вода

Пречишћавање и одвођење атмосферских и
отпадних вода, као комунална делатност
мора да испуњава:
• прописане стандарде и нормативе у
погледу
здравствене
и
хигијенске
исправности;
• сигурност и заштиту корисника у
добијању услуга;
• поузданост, приступачност и трајност у
пружању услуга.
Члан 30.
Комуналну делатност може обављати јавно
предузеће,
привредно
друштво,
предузетник или други привредни субјект
(у даљем тексту: предузеће).
Корисник ове комуналне делатности је
физичко лице (грађанин и предузетник) и
9
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техничких сметњи, а као једино решење је
прелаз преко туђе непокретности, на захтев
предузећа,
уз
сагласност корисника
непокретности, комунална инспекција ће
донети
решење
за
привремено
прикључивање кућног на јавни водовод уз
накнаду трошкова.
Радове на прекопавању и повезивању кућне
канализације са јавном може да изводи
само предузеће.
За канализациони прикључак се плаћа
накнада.
Висину накнаде из претходног става овог
члана утврђује предузеће својим актом уз
сагласност Скупштине општине Лајковац.

и
врши
интервенције
приликом
изливања отпадних и атмосферских
вода,
после интервенције на продувавању
инсталације очисти и дезинфикује
место излива отпадних и атмосферскх
вода, и
врши друге послове из области
одвођења и пречишћавања отпадних и
атмосферских вода.

Члан 33.
Трошкове изградње кућне канализације и
канализационог прикључка и трошкове
одржавања
сноси власник односно
корисник.
Радове на изградњи кућне канализације
власник односно корисник може поверити
извођачу радова по свом избору, а
прикључење кућне на јавну канализацију
може извршити искључиво предузеће, уз
претходни технички преглед изведених
радова кућне канализације.

Члан 36.
Предузеће не може дозволити прикључење
на јавну канализацију ако нису испуњени
услови из ове Одлуке, а нарочито:
− ако је објекат изграђен без одобрења
(грађевинске
дозволе)
надлежног
органа,
− ако
би
прикључак
угрозио
функционисање
канализационих
уређаја и објеката,
− ако би састав отпадних вода угрозио
сигурност канализационих објеката и
уређаја,
− ако није изграђен посебан скупљач
масти по условима предузећа,
− ако не постоји уређај предтретмана код
опасних, отровних и агресивних
материја,
− ако није плаћена накнада за прикључак,
− у другим оправданим случајевима.

Члан 34.
Кућна канализација спаја се са јавном
канализацијом
преко
канализационог
прикључка.
Канализациони прикључак је цевни спој од
главног колектора јавне канализације до
првог ревизионог шахта.
Власник кућнеканализације је обавезан да
изградиревизионишахт у свом дворишту
под условима које даје предузеће и исту
одржава у исправном стању.
Инвеститор је дужан да обавести све
власнике објеката пре почетка радова о
изградњи уличне канализације у улици у
којој се ти објекти налазе и о њиховој
обавези из става 3. овог члана.

Члан 37.
Уколико не постоје услови за прикључење
на јавну канализацију, власник, односно
корисник објекта је дужан да изгради
септичку јаму на земљишту које се користи
за редовну употребу објекта, у складу са
хигијенско-техничким
прописима
и
урбанистичко-техничким
условима
за
изградњу ових јама.

Члан 35.
Услове за повезивање кућне на јавну
канализацију
и
услове
постављања
канализационог
прикључка
одређује
предузеће,
Уколико инвеститор, односно, власник
кућне канализације, не поступи по датим
условима предузеће не може дозволити
прикључак, односно извршиће искључење
истог
са
јавне
канализације.
Ако се канализациони спој кућне
канализације са јавном канализацијом не
може
непосредно
извести
због
конфигурације
терена
или
других

Члан 38.
Пражњење септичких јама
врши се
специјалном цистерном на захтев и о
трошку корисника.
Испуштање фекалија из цистерни у јавну
канализацију врши се на постројењу за
прераду отпадних вода.
10
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Члан 44.
Власник,
односно,
корисник
кућне
канализације, дужан је да омогући приступ
овлашћеним радницима за контролу
квалитета отпадних вода и исправности
кућне канализације.
Када се приликом редовне контроле утврди
одступање од прописаног квалитета
отпадних вода, власник, односно корисник
кућне канализације, може затражити да се
о његовом трошку изврши
поновна
анализа.
Предузеће које врши анализу квалитета
отпадних вода, свој налаз и мишљење
доставља власнику, односно, кориснику
објекта,
предузећу
и
комуналној
инспекцији.

Члан 39.
Сагласност за прикључење на јавну
канализацију, као и услове за прикључење
даје предузеће.
Члан 40.
Предузеће је обавезно да објекте и уређаје
јавне
канализације
и
атмосферске
канализације непрекидно одржава у
исправном стању и да стално контролише
састав испуштених вода.
Власник или корисник непокретности
дужан је да омогући вршиоцу комуналне
делатности интервенцију на изграђеној
комуналној
инфраструктури
и
постројењима
уз
обавезу
вршиоца
комуналне делатности да надокнади штету
насталу услед интервенције или на други
начин отклони последице извршене
интервенције.
Вршилац комуналне услуге је дужан да
отклони последице извршене интервенције
најкасније у року од седам дана од дана
завршетка интервенције.

Члан 45.
Забрањено је:
1.Самовољно спајање кућне са
јавном канализацијом;
2.Одвођење атмосферских вода
прикључењем олука на кућну
канализацију;
3.Одвођење у јавну канализацију
отпадних материја које могу
оштетити канализационе објекте и
уређаје а нарочито:
киселина, соли, алкохола,
бензина, масти, уља и других
разарајућих и запаљивих отровних
материја
које могу угрозити
сигурност
канализације,
преко
одређене концентрације;
- материја које развијају отровне
или експлозивне појаве које могу
отежати
или
оштетити
функционисање
канализационих
објеката и уређаја;
- узрочника заразних и паразитних
болести и материја заражених
таквим урзочницима;
- бацање чврстих отпадака и
материјала (ђубре, пепео, песак,
шут, конфискате и сл.) који могу
оштетити
или
угрозити
функционисање
канализационих
објеката и уређаја;
4.
Отварати
поклопце
канализационих шахти.

Члан 41.
Предузеће је обавезно да путем средстава
јавног
информисања
благовремено
обавештава грађане о прекидима у
функционисању јавне канализације.
Члан 42.
Власници, односно корисници кућних
канализација који имају отпадне воде са
механичким, запаљивим или експлозивним
састојцима, штетним хемијским састојцима
изнад дозвољене концентрације, као и друге
штетне материје обавезни су да изграде
уређај за пречишћавање.
Услове
за
изградњу
уређаја
за
пречишћавање даје овлашћена стручна
организација.
Члан 43.
Корисници јавне канализације, накнаду за
коришћење јавне канализације плаћају
према м3 утрошене воде из јавног водовода,
на начин и у роковима предвиђеним чланом
18. ове Одлуке.
Ако објекат из ког се испушта отпадна
вода није прикључен на јавни водовод,
количина испуштене воде утврђује
се
према техничким нормативима за обављање
одређене врсте делатности.

Члан 46.
Власник, односно, корисник објекта,
прикљученог на јавну канализацију који
11
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3 УПРАВЉАЊЕ
ОТПАДОМ

неправилном употребом кућне канализације
проузрокује квар или штету на јавној
канализацији, сноси трошкове отклањања
квара, односно, трошкове поправке настале
штете.

КОМУНАЛНИМ

Члан 49.
Управљање комуналним отпадом је
сакупљање комуналног отпада, његово
одвожење, третман и безбедно одлагање
укључујући
управљање,
одржавање,
санирање и затварање депоније, као и
селекција
секундарних
сировина
и
одржавање,
њихово
складиштење и
третман.

Члан 47.
Предузеће ће привремено ускратити
кориснику испуштање отпадних вода у
јавну
канализацију
у
следећим
случајевима:
1 када
власник,
односно
корисник,
изврши
самовласно
прикључење на јавну канализацију;
2 - када кућна канализација није
изграђена према датим условима;
3 - када је кућна канализација
изграђена тако да негативно утиче
на
функционисање
јавне
канализације;
4 - када се из кућне канализације у
јавну
канализацију
испуштају
отпадне воде које се не мере, а
власник, односно корисник, одбије
да плати утврђени износ накнаде;
5 - када се из кућне канализације у
јавну
канализацију
испуштају
отпадне
воде
са
већом
концентрацијом штетних материја и
супстанци, а власник, односно
корисник, одбија да угради уређај за
пречишћавање - таложник масти
или одбије да плати увећане
трошкове
одржавања
јавне
канализације;
6 - када се власник, односно,
корисник објекта прикљученог на
јавну канализацију не придржава
упутства предузећа;
7 - када накнаду за испуштање
отпадних вода не плати дуже од 3
месеца;
8 - када се утврди да је кућна
канализација
прикључена
на
атмосферску
канализацију
и
обрнуто и
9 у
другим
оправданим
случајевима.

Члан 50.
Ова комунална делатност регулише се
посебном одлуком Скупштине општине
Лајковац.
4 ГРАДСКИ
ПУТНИКА

И

ПРИГРАДСКИ

ПРЕВОЗ

Члан 51.
Приградски превоз је обављање јавног
линијског превоза путника на територији
општине унутар насељеног места или
између два или више насељених места,
обезбеђивање
и отпрема путника на
станицама
и
стајалиштима,
као
саобраћајним објектима који се користе у
тим врстама превоза.
Члан 52.
Ова комунална делатност регулише се
посебном одлуком Скупштине општине
Лајковац.
5. УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА
Члан 53.
Управљање гробљима је одржавање гробља
и објеката, који се налазе у склопу гробља
(мртвачница, капела и крематоријума),
сахрањивање или кремирање, одржавање
пасивних гробаља и спомен обележја, као и
превоз посмртних остатака умрлог од места
смрти до мртвачнице на гробљу или до
крематоријума.
Члан 54.
Ова комунална делатност регулише се
посебном одлуком Скупштине општине
Лајковац.

Члан 48.
У
случају
привременог
искључења,
предузеће је обавезно да по престанку
разлога искључења, а најкасније у року од 3
дана од дана подношења захтева корисника,
настави са пружањем услуге.

6.УПРАВЉАЊЕ
ПАРКИРАЛИШТИМА
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Члан 61.
Одржавање улица и путева у граду и
другим насељима је извођење радова којима
се обезбеђује несметано и безбедно
одвијање саобраћаја и чува и унапређује
вредност улица, путева, тргова, платоа и сл.

Члан 55.
Управљање јавним паркиралиштима је
стварање
и
одржавање
услова
за
коришћење јавних саобраћајних површина
и посебних простора одређених за
паркирање моторних возила, као и
укљањање и премештање паркираних
возила и постављање уређаја којима се
спречава одвожење возила по налогу
надлежног органа.

Члан 62.
Обављање ове комуналне делатности
регулише
се
посебним
одлукама
Скупштине општине Лајковац.

Члан 56.
Ова комунална делатност ближе се уређује
посебном одлуком Скупштине општине
Лајковац.
7.

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
ОСВЕТЉЕЊА

Број 10

10.
ОДРЖАВАЊЕ
ЧИСТОЋЕ
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

НА

Члан 63.
Одржавање чистоће на површинама јавне
наменеје чишћење и прање асфалтираних,
бетонских, поплочаних и других површина
јавне намене, прикупљање и одвожење
комуналног отпада
са тих површина,
одржавање и пражњење посуда за отпатке
на површинама јавне намене као и
одржавање јавних чесми, бунара, фонтана,
купалишта, плажа и тоалета.

ЈАВНОГ

Члан 57.
Обезбеђивање јавног осветљења обухвата
одржавање, адаптацију, и унапређење
објеката и инсталација јавног осветљења
којима се осветљавају саобраћајне и друге
површине јавне намене.
Комуналну делатност може обављати јавно
предузеће, привредно друштво,
предузетник или други привредни субјект
коме је поверено обављање те делатности, у
складу са законом (у даљем тексту:
предузеће).

Члан 64.
Обављање ове комуналне делатности
регулише се Одлуком о комуналном
уређењу.
11. ОДРЖАВАЊЕ
ПОВРШИНА

Члан 58.
Ова комунална делатност ближе се уређује
посебном одлуком Скупштине општине
Лајковац.

ЈАВНИХ

ЗЕЛЕНИХ

Члан 65.
Одржавање јавних зелених површина је
уређење, текуће и инвестиционо одржавање
и санација зелених рекреативних површина
и приобаља.

8. УПРАВАЊЕ ПИЈАЦАМА

Члан 59.
Управљање
пијацама
је
комунално
опремање, одржавање, и организација
делатности на затвореним и отвореним
просторим, који су намењени за обављање
промета пољопривредно-прехрамбених и
других производа.

Члан 66.
Обављање ове комуналне делатности
регулише се Одлуком о комуналном
уређењу.
12. ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Члан 67.
Под димничарским услугама подразумева
се преглед и чишћење димњака и осталих
димоводних и ложишних објеката и
уређења као и контрола исправности ових
објеката и уређаја.

Члан 60.
Ближи услови за обављање ове делатности
регулишу се Одлуком о комуналном
уређењу.
9. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА
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заштите животне средине инспектори су
овлашћени да:
− контролишу да ли се комуналне
делатности обављају на начин у смислу
Закона и ове Одлуке,
− контролишу стање
комуналних
објеката,
− контролишу да ли се комуналне услуге
врше у складу са прописима,
− нареди извршење утврђених обавеза и
предузимање мера за отклањање
недостатака,
− изриче и наплаћује новчане казне из
своје надлежности у складу са
прописима општине,
− предузима друге мере утврђене законом
и прописима општине.

Члан 68.
Обављање ове комуналне делатности
регулише се посебном одлуком Скупштине
општине Лајковац.
13. ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 69.
Делатност
зоохигијене
је
хватање,
збрињавање, ветеринарска нега и смештај
напуштених и изгубљених животиња (паса
и мачака) у прихватилишта за животиње,
лишвање живота за неизлечиво болесне и
повређене
напуштене
и
изгубљене
животиње, контрола и смањење популације
напуштених паса и мачака, нешкодљиво
уклањање лешева животиња са површина
јавне намене до објекта за сакупљање,
прераду
или
унуштавање
отпада
животињског порекла, спровођење мера
контроле и смањење популације штетних
организама,
глодара
и
инсеката
спровођењем
мера
дезинфекције,
дезинсекције и дератизације на површинама
јавне намене.

Члан 75.
У поступку извршења послова из своје
надлежности инспектор, у зависности од
природе посла сарађује са грађанима,
месним заједницама и другим субјектима.
Члан 76.
Предузеће, установа и друге организације,
односно грађани су дужни да инспектору
омогуће несметано вршење прегледа и
ставе на увид потребна документа и да у
року који инспектор одреди доставе
потребне податке.

Члан 70.
Обављање
ове
комуналне
делатности регулише се посебном одлуком
Скупштине општине Лајковац.
14. ПРОИЗВОДЊА И
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Број 10

ДИСТРИБУЦИЈА

Члан 77.
Кад инспектор утврди да је повредом
прописа учињен
прекршај привредни
преступ или кривично дело, дужан је да без
одлагања поднесе захтев за покретање
прекршајног поступка, односно поднесе
пријаву за привредни преступ тј. кривично
дело.

Члан 71.
Призводња и дистрибуција топлотне
енергије представља централизовану
и
дистрибуцију у више објеката водене паре,
топле или вреле воде за потребе грејања.
Члан 72.
Ова комунална делатност регулише се
посебном Одлуком Скупштине општине.

Члан 78.
Када инспектор у поступку вршења
службене дужностди утврди повреду
прописа чију примену контролише други
орган, односно, инспекција, дужан је да о
томе одмах
обавести надлежни орган,
односно иснепкцију.

НАДЗОР

Члан 73.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши
Одељење
за
комунално-стамбене
и
грађевинске послове и Служба за
инспекцијске послове.

Члан 79.
По жалби на решење инспекције одлучује
Општинско веће Скупштине општине
Лајковац.

Члан 74.
При вршењу надзора над извршавањем ове
одлуке и прописа из области комуналних
делатности као и из области саобраћаја и
14
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(Службени гласник општине Лајковац број
11/2008 ), Скупштина општина Лајковац на
седници одржаној дана 28.11.2017. године,
донела је

XVIII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 80.
За непоступање по одредбама ове Одлуке
или за поступање супротно одредбама ове
Одлуке казниће се:
1 Новчаном
казном у износу од
50.000,00 до 1.000.000,00 динара
ЈКП и друго правно лице;
2 Новчаном казном у износу од
2.500,00 до 75.000,00 динара
одговорно лице у правном лицу;
3 Новчаном
казном у износу од
5.000,00 до 250.000,00 динара
предузетник;
4 Новчаном
казном у износу од
2.500,00 до 75.000,00 динара
физичко лице.

О Д Л У К У
О УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ
ОТПАДОМ НАТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЛАЈКОВАЦ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком прописује се начин обавања
комуналне
делатности
управљања
комуналним отпадом, односно сакупљање
комуналног отпада, његово одвожење,
третван и безбедно одлагање укључујући
управљање,
одвожење,
санирање
и
затварање депонија, као и селекција
секундарних сировина и одржавање,
њихово складиштење и третман.
Комунални отпад у смислу ове одлуке је
кућни отпад и други отпад који је због своје
природе или састава сличан отпаду из
домаћинства а који се по својој величини
могу одлагати у посуде за сакупљање
отпада и то у контејнере и типске
стандардизоване канте (у даљем тексту:
посуде за сакупљање отпада) као и сагорели
материјал (пепео).

Ако не изврши решење надлежног
инспектора казниће се новчаном казном од
50.000,00 до 1.000.000,00 динара правно
лице, новчаном казном од 2.500,00 до
75.000,00 динара одговорно лице у правном
лицу, новчаном казном од 5.000,00до
250.000,00 динара предузетник, новчаном
казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара
физичко лице.
XIX - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 2.
Корисници ове комуналне услуге, у смислу
ове одлуке су физичка лица, правна лица и
преузетници који су власници, закупци и
корисници стамбених и пословних објеката
и просторија.

Члан 81.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном лист
општине Лајковац".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-155/17-II од 28.11.2017. године

УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

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

Члан 3.
Скупштина општине Лајковац доноси
Локални план управљања отпадом усклађен
са Националним планом, који дефинише
циљеве управљања отпадом на својој
територији у складу са Стратегијом и који
садржи и програм сакупљања отпада из
домаћинства, програм сакупљања опасног
отпада
из
домаћинстава,
програм
сакупљања комерцијалног отпада, програм
управљања
индустријским
отпадом,
предлоге за поновну употребу и рециклажу
компонената комуналног отпада, локацију

****************
На основу члана 13. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“ број
88/2011 и 104/2016), члана 5. став13. члана
17. члана 20. и члана 43. Закона о
управљању отпадом („Службени гласник
РС“ број 36/2009, 88/2010, и 14/2016) и
члана 39. Статута општине Лајковац
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Члан 6.
Овлашћено предузеће у својству вршиоца
комуналне делатности дужан је да
организује свој рад и пословање на начин
којим се обезбеђује трајно и несметано
пружање комуналне услуге управљања
комуналним отпадом корисницима под
условом и на начин уређен законом,
прописима и стандардима донесеним на
основу закона и у складу са овом олуком,
прописани и уговорени обим и квалитет
комуналне услуге који подразумева тачност
у погледу рокова, сигурност корисника у
добијању услуге и здравствену и хигијенску
исправност у складу са позитивним
прописима, развој и унапређење квалитета
комуналне услуге као и унапређење
организације и ефикасности рада.
Овлашћено предузеће је дужно да у
средствима јавног информисања или на
други погодан начин обавсти кориснике
комуналне услуге о планитаним или
очекиваним сметњама и прекидима, који ће
настати или могу настати у пружању
комуналне услуге, најкасније 24. сата пре
очекиваног прекида у пружању ове
комуналне услуге.
У случају наступања непланираних или
неочекиваних поремећаја или прекида у
пружању комуналне услуке, овлашћено
предузеће је дужно да одмах о томе
обавести надлежни орган управе општине
Лајковац и да истовремено предузме мере
за отклањање узрока поремећаја.

постројења за сакупљање отпада, третман,
односно поновно искоришћење и одлагање
отпада укључујући податке о локацијским
условима, мере за спречавање кретања
отпада који није обухваћен планом и мере
за поступање са отпадом који настаје у
ванредним ситуацијама, мере санације
неуредних депонија, надзор и праћење
планираних активности и мера, процену
трошкова и изворе финансирања за
планиране активности, могућности сарадње
између две или више јединице локалне
самоуправе , рокове за извршење
планираних мера и активности и друге
податке, циљеве и мере од значаја за
ефикасно управљање комуналним отпадом.
План управљања отпадом доноси се на
период од 10. година а поново се разматрају
сваких пет година, по потреби се
ревидирају и доносе за наредних десет
година.
Члан 4.
Комунална
делатност
управљања
комуналним отпадом врши се према
Програму управљања комуналним отпадом
чији предлог сачињава стручна служба
овлашћеног предузећа ( у даљем тексту
:Програм). Надлежни орган овлашћеног
предузећа дужан је да Програм за текућу
годину донесе до 15.јануара текуће године
и исти достави Општинском Већу општине
Лајковац на сагласност.
Програм нарочито садржи начин одлагања,
време и динамику одвожења комуналног
отпада по месним заједницама, врсту и тип
посуде за сакупљање отпада.
Програм мора обезбедити минималне
технолошке стандарде из ових област
којима се регулише заштита животне
средине.

Члан 7.
По пријему обавештења о непланираном
прекиду или поремећају у пружању ове
комуналне услуге, општинска управа је
дужна да одреди ред првенства и начин
пружања услуге оним корисницима код
којих би услед прекида настала опасност по
живот и рад грађана или рад правних и
физичких лица или би настала значајна
штета, предузме мере за заштиту
комуналних објеката и друге имовине која
је угрожена и утврди разлоге и евентуалну
одговорност за поремећај, односно прекид
вршења делатности и учињену штету.

Члан 5.
Комуналну
делатност
управљања
комуналним
отпадом
обавља
Јавно
предузеће „Гртадска чистоћа“ Лајковац (у
даљем тексту: овлашћено предузеће).
Корисници услуга и овлашћено предузеће
закључују Управни уговор којим регулишу,
у складу са овом одлуком, међусобна права
и обавезе у погледу управљања комуналним
отпадом.

Члан 8.
Корисници комуналних услуга су у обавези
да користе комуналну услугу на начин
којим се не ометају други корисници и не
угрожава животна средина и не угрожавају
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сакупљање отпадака и одговарајући број и
врсту посуда за комунални отпад.
За вишестамбене, стамбено пословне или
пословне објекте који се налазе у
насељеном месту Лајковац које чини
градско језгро, место за посуде за
сакупљање комуналног отпада одређује се
Планом.
Одржавање и замену посуда за сакупљање
комуналног отпада врши овлашћено
предузеће.
Власници, закупци и други корисници
индивидуалних стамбених објеката дужни
су да обезбеде најмање једну типску канту
по домаћинству или одговарајући суд
запремине 60-80литара.

објекти и опрема који су у функцији
обављања ове комуналне делатности.
Члан 9.
Овлашћено предузеће не може ускратити
комуналну услугу кориснику осим у
случају када корисник користи услугу
противно прописина, неосновано омета
друге кориснике услуге, не плати
комуналну услугу у утврђрном року од 60
дана почев од доспелости првог неплаћеног
потраживања. Овлашћено ппредузеће је у
обавези да обавести корисниока комуналне
услуге о могућности обуставе комуналне
услуге услед неплаћања комуналне услуге и
остави му примерени рок за измирење
обавезе.

Члан 11.
Домћинства су дужна да одлажу свој отпад
у посуде за скупљање отпада, а опасни
отпад из домаћинства да предају на место
одређено за селективно сакупљање опасног
отпада или овлашћеном правном лицу за
сакупљање опасног отпада.
Посуде
за
сакупљање
отпада
за
новоизграђене вишестамбене стамбено
пословне или пословне објекте обезбеђује
инвеститор односно власнок објекта у броју
одређеном техничком документацијом и
поставља на месту које је за то предвиђено.

Члан 10.
Комунални отпад и други природни и
вештачки отпаци из стамбених и пословних
објеката и просторија, до одвожења,
сакупљају се у одређене посуде за
комунални отпад. Локација за смештај
посуде за комунални отпад одређује се на
парцели припадајућој објекту корисника.
Посуда за комунални отпад мора бити
удаљена од улаза у припадајући одјекат
максимум 25 метара а минимум 5. метара и
иста мора бити ограђена или визуелно
скривена зеленилом или у посебном боксу.
Посуда за комунални отпад не сме се
поставити противно забранама прописаним
важећим законским прописима ( прописима
из области безбедности у саобраћају којима
се обезбеђује безбедност у саобраћају и
др.). Изузетно, уколико при одређивању
броја, врсте и типа посуда, као и локације и
начина
одређивања
простора
за
сакупљањекомуналног
отпада,
из
постојећег стања натерену буде утврђено да
није могуће одредити локацију која
испуњава све услове из овог члана,
овлашћено предузеће ће лоцирати посуде за
комунални отпад тако да се обезбеди
редовно и континуирано сакупљање и
одвожење комуналног отпада уз најмања
ограничења
за
кориснике
наведене
комуналне услуге и поштовање одредаба из
овог члана.
Корисници ове комуналне услуге (влсници,
закупци и корисници станова, стамбених
објеката, послповних објеката и просторија)
дужни су да обезбеде одређени простор за

Члан 12.
Привредна друштва, друга правна лица и
предузетници који обављају угоститељску,
трговинску или другу делатност дужни су
да обезбеде простор, односно одговарајуће
судове за одлагање амбалаже и других
отпадака који настају у обављању тих
делатностии и услове којима се спречава
растурање отпадака.
Ради обезбеђења услова којима се спречава
растурање отпадака, корисници из става
један овог члана, закључују управни уговор
са овлашћеним предузећем, којима ће се
уредити време, динамика и друга питања у
вези са одвожењем амбалажеи других
отпадака који настај у обављању делатност.
Забрањено је одлагање амбалаже и других
отпадака који настају у обављању
делатности у посуде за комунални отпад
постављене за одлагање отпадака из
стамбених објеката.
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инспектор ће наложити склањање дивље
депоније о његовом трошку.
Укојико лице из става 2. овог члана не
поступи по налогу комуналног инспектора,
уклањање дивље депоније извршиће се на
његов терет, преко другог лица.
Комунални инспектор може одредити да се
вишак земље са градилишта извози и
депонује ради насипања и нивелације
одређених терена ван депоније.
Овлашћеном предузећу за санацију дивљих
депонија на територији општине припада
накнада.

Члан 13.
Привредна друштва, предузетници и друге
организације код којих настају отпадне
материје које имају употребну вредност и
могу се користити као секундарне
сировине, дужни су да поступају са тим
отпадом у складу са прописима којима се
уређујууслови разврставања, одлагања,
коришћеа и складиштења.
Лица из става 1. овог члана код којих
настају отпаци који имај својство опасних
материја, дужни су да поступају у складу са
посебним прописима о њиховом сакупљању
и складиштењу.

Члан 16.
Комунални отпад, крупни отпад и друге
отпадне материје одвозе се и одлажу на
депонију
отпадних
материја
које
представљају санитарно-технички уређен
простор на коме се одлаже чврст отпад који
као отпадни материјал настаје на јавним
површинама, у домаћинствима, у процесу
производње, односно рада, у промету или
употреби, а који нема својства опасних
материја и који се не може прерађивати,
односно
рационално
користити
као
индустријска сировина или енергетско
гориво.
Локација депоније, запремина и капацитет,
опремање и обезбеђење депоније одређују
се у складу са критеријумима утврђеним
посебним прописима.

Члан 14.
Сакупљање и одвожење отпадака који се не
смрају комуналним отпадом (дотрајали
апарати из домаћинства, далови санитарне
опреме, напуштене ствари и други
непотребни
предмети)
овлашћено
предузеће организује у складу са посебним
програмом који израђује то предузеће а
сагласност даје Општинско веће а који
садржи време и начин уклањања крупних
отпадака, број и врста возила за сакупљање
и одвожење крупног отпада.
Овлашћено предузеће је дужно да на захтев
корисника износ отпатке који не спадају у
комунални
отпад
(шњунак,
шут,
грађевински материјал крупни отпаци и сл.)
и за то наплати кориснику прописану цену.
Овлашћено предузеће је дужно да одвезе
отпатке из овог члана и по налогу
комуналног инспектора а на терет
корисника.
По налогу надлежног инспектора, из
еколошких и здравствено – санитарних
разлога, комунални отпад и отпатке из овог
члана, овлашћено предузеће је у обавези да
одвезе а на терет корисника.

Члан 17.
Овлашћено предузеће врши евиденцију
дивљих
депонија
и
постојећих
несанитарних
депонија-сметлишта
на
територији општине Лајковац, врши
њихово уклањање и санацију.
Уклањање и санација дивљих депонија и
постојећих
несанитарних
депонијасметлишта врши се у складу са Пројектом
санације и рекултивације кога израђује
овлашћено предузеће на који сагласност
даје Општинско веће. Пројекат мора бити
сачињен у складу са Зконом о заштити
животне средине.

Члан 15.
Забрањено је бацање комуналног отпада и
другог отпада који се не сматра
комуналним
отпадом
(шут,
земља,
грађевински материјал, намештај, кућни
апарати делови санитарне опреме и слично)
и изношење и депоновање шута, вишка
земље и другог отпада са граилишта на
просторима који нису за то предвиђени
(стварање дивљих депонија).
Лицу које поступи супротно забрани из
става један овог члана, комунални

Члан 18.
Општина Лајковац је у обавези да обезбеди
и опреми депонију за сакупљање отпада из
домаћинства као и центар за сакупљање
отпада из домаћинства који није могуће
одложити у контејнере за комунални отпад
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1-корисници
права
на
материјално
обезбеђење породице, оствареног по Закону
о социјалној заштити и обезбеђењу и
обезбеђењу социјалне сигурности грађана,
2-Корисници права на додатак за туђу негу
и помоћ оствареног по Закону осоцијалној
заштити
и
обезбеђењу
социјалне
сигурности грађана,

СРЕДСТВА ЗА ОБАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

Члан 19.
Средства за обављање и развој ове
комуналне делатностио обезбеђују се из
прихода од продаје ове комуналне услуге,
прихода
буџета
општине
Лајковац,
наменских средстава других нивоа власти,
других извора у складу са законом.

3-Корисници права на помоћ у кући,
оствареног по Одлуци о правима у
социјалној заштити која се финансирају из
буџета општине Лајковац

Члан 20.
Корисници комуналне услуге управљања
комуналним отпадом плаћају цену за
сакупљање и одвожење комуналног отпада
овлашћеном предузећу.
Цена утврђена за сакупљање и одвожење
(транспорт) отпада плаћа се месечно и
обрачунава се по квадратном метру
стамбеног и пословног простора, у складу
са актом о методологији обрачуна цене
комуналне услуге који доноси надлежни
орган овлашћеног предузећа уз сагласност
Општинског већа.
Цене ове комуналне услуге се одређују у
складу са начелима и елементима за
одређивање
цене
комуналне
услуге
утврђених
Законом
о
комуналним
делатностима.

4-Хранитељске породице у којима су
смештена деца без родитељског старања,
5-Домаћинства која имају хендикепирано
лице (слепо лице, лице оболело од
дистрофије, од церебралне и дечије
парализе, плегије и параплегије, аутизма,
мултиплекс
склерозе,
дијализираног
бубрежног болесника, умерено, теже и
тешко ментално ометено у развоју и друго
најтеже хендикепирано лице) без обзира на
примања по члану домаћинства
6-корисницу права на месечна новчана
примања и инвалидси додатак (лични војни
инвалиди
и
корисници
породичне
инвалиднине) оствареног по Закону о
правима бораца, војних инвалида и чланова
њихових породица и Закону о заштити
цивилних инвалида рата.

Члан 21.
Одлуку о промени цене ове коуналне
услуге доноси овлашћено предузеће
(вршилац комуналне услуге) .
На одлуку о промени цене комуналне
услуге даје Општинско веће. Уз захтев за
давање сагласности доставља се и
образложењекоје које нарочито садржи
разлоге за промену и детаљну структуру
предложене цене.
Општинско веће објављује захтев за давање
сагласности на одлуку о промени цена са
образложењем, на огласној табли општине
као и у електронском облику путем
интернета, најмање 15 дана пре доношења
одлуке.

7-корисници права по Одлуци о допунској
заштити учесника НОР-а и чланова
њихових породица у општини Лајковац.
8-Борци рата од 1990 године који су стекли
својство борца, ратног војног инвалида и
члана породице палог борца и умрлог
инвалида,
9-Породице са троје и више малолетне деце,
10-Пензионери који имају најнижу пензију
у складу са прописима о пензијском и
инвалидском осигурању, под условом да
корисник пензије и чланови његовог
домаћинства немају других прихода или
непокретну имовину осим стана-куће у
којој станују,

Члан 22.
Одређене
категорије
корисника
ове
комуналне услуге плаћају субвенционирану
цену ове комуналне услуге и то:
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опредељених Одлуком о бућету за ту
буџетску годину.

11-Старачка и самачка домаћинства, преко
65 година старости која немају никаквих
других
прихода
сем
прихода
од
пољопеивреде.

Члан 27.
Овлашћено предузеће је у обавези да у свом
рачуноводству овојено исказује све приходе
и расходе који су везани за обављање ове
комуналне делатности.

Члан 23.
Лица из члана 22. ове Одлуке остварују
права на умањење цене ове комуналне
услуге за стамбени простор до 60 м2.
За површину стамбеног простора преко
60м2, плаћају пуну цену комуналне услуге.

Члан 28.
Овлашћено предузеће је дужно да:
-комуналну
делатност
управљања
комуналним отпадом обавља у складу са
Програмом из члана 4. ове Одлуке,
-одлаже комунални отпад на за то
предвиђене депоније,
-разврстава
отпад
ради
даљег
искоришћавања,
-при изношењу комуналног отпада не
расипа исти и не оштећује посуде за
сакупљање отпада,
-након изношења комуналног отпада
посуде за сакупљање окомуналног отпада
врати на своје место и остатак комуналног
отпада уклони,
-посуде намењене домаћинствима за
сакупљање комуналног отпада уредно
одржава и оштећене или неисправне
замењује,
-одреди место за посуде за сакупљање
отпада за подручја где је возилима отежано
или онемогућен прилаз и да са тих локација
уклања комунални отпад,
-отклања комунални отпад који није могуће
одложити у посуде за сакупљање отпада
(кабасти и други отпад) у складу са
Програмом из члана 4. ове Одлуке,
-преко средстава јавног информисања
упознаје јавност са посебним Програмом
уклањања комуналног отпада који није
могуће одложити у контејнере за
комунални отпад,
-обезбеди услове за сакупљање опасног
отпада из домаћинства ( отпадне батерије,
уље, боје , лакови ...),
-обезбеди идентификацију, врсту, количину
и састав опада и да води евиденцију о
количини прикупљеног отпада,
-води и чува виденцију о попису
неуређених и дивљих депонија,

Члан 24.
Податке за лица из члана 22. став 1. тачке 15. доставиће Међуопштински центар за
социјални рад „Солодарност“ Љиг а за
тачке од 6-9. Одељење за општу управу и
друштвене делатности Општинске управе
општине Лајковац.
Поступак за остваривање права на умањење
цене ове комуналне услуге из тачке 10 и
11.члана 22. ове Одлуке ће водити и
решења доносити Одељење за општу
управу и друштвене делатности Општинске
управе општине Лајковац.
Члан 25.
Уз захтев за остваривање права, подноси се
и : докаи о праву својине на објекту или
парцели, фотокопија личне карте корисника
комуналне услуге који је у исто време и
власник стамбеног објекта односно парцеле
на којој је изграђен објекат и доказ о
правном основу из члана 16. ове Одлуке за
остваривање права за умањење цене
конуналне услуге.
Члан 26.
Решења о остваривање права на умањење
цене ове комуналне услуге, за лица из члана
22. тачке од 1-9.Одлуке доноси надлежно
одељење Општинске управе општине
Лајковац.
Општинско веће одлучује о висини
умањења цене комуналне услуге за сва лица
из члана 22. Одлуке.
Овлашћено
предузеће
које управља
комуналним отпадом, на основу Решења
надлежног одељења општинске управе
општине Лајковац врши умањење цене
комуналних услуга. Разлику средстава до
пуне цене комуналне услуге, Овлашћено
предузеће потражује од Општине Лајковац
из средстава буџета општине Лајковац

Члан 29.
Корисник је дужан да :
-одлаже комунални отпад у посуде за
сакупљање,
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-однесе комунални отпад у посуди за
сакупљање отпада на место које одреди
овлашћено предузеће, на подручјима на
којима је возилима овлашћеног предузећа
отежан или потпуно онемогућен прићаз,
-обезбеди да простор на коме се налазе
посуде за сакупљање отпада буде безбедан
и приступачан тако да је омогућено
пражњење,
-овлачћеном предузећу плаћа накнаду за
извршену услугу,
-посуду за сакупљање отпада користи
искључиво у те сврхе.

Члан 32.
Инспекцијски надзор над спровођењу ове
Одлуке врши комунални и еколошки
инспектори.
Комунални инспектор осим законом
прописаних права и дужности, има и
следећа овлашћења:
-да проверава да ли је инвеститор односно
власник објекта испунио своју обавезу из
члана 11 ове одлуке,
-да прверава да ли овлашћено предузеће
врши одржавање и замену посуда за
сакупљање отпада (члан 10 одлуке),
-да проврава да ли домаћинства одлажу свој
отпад у складу са чланом 11. одлуке,
-да проверава да ли овлашћно предузеће
кабасте отпатке збрињава у складу са
чланом 14. одлуке,
-да проверава да ли овкашћено предузеће
поступа у складу са чланом 16. одлуке,
-да проверава да ли овлашћено предузеће
обавља послове у складу са чланом 6
одлукр,
-да проверава да ли овлашћено предузеће
поступа у складу са чланом 28. одлуке,
-да проверава да ли корисник поступа у
складу са чланом 29. одлуке.

Члан 30.
Забрањено је:
-померање посуде за сакупљање отпада са
за то одређеног места,
-одлагање
опасног
отпада
као
и
неистрошених батерија и акумулатора,
отпадног уља, отпадних гума, отпада од
електричних и електронских производа,
отпадних возила у посуду за сакупљање
отпада,
-бацање горећих предмета и паљење
комуналног отпада одложеног у посуду за
сакупљање отпада,
-бацање комуналног отпада и другог отпада
који се не сматра комуналним отпадом
(шут, земља, грађевински матрријал,
намештај, кућни апарати, делови санитарне
опреме и сл.) одлагање и депоновање шута,
вишка земље и другог отпада са
градилишта на просторима који нису за то
предвиђени (стварање дивљих депонија),
-одлагање отпада и отпадне материје у
водотоке и на обале водотока.

Члан 33.
У
вршењу
инспекцијског
надзора
комунални инспектор има сва овлашћења
прописана законом којим се уређују
комуналне делатности а нарочито да:
-наложи решењем инвеститори односно
власнику
да
за
новоизграђени
вишестамбени, пословно стамбени или
пословни објекатобезбеди посуде за
сакупљање комуналног отпада,
-наложи речењем одржавање или замену
посуда за сакупљање отпада,
-налижи решењем
члану породичног
домаћинства да отпад одлаже у посуду за
сакупљање отпада, односно да опасни
отпад из домаћинства преда на место
одређено за селективно сакупљање опасног
отпада,
-наложи овлашћеном предузећу да кабасти
отпад збрине у складу са чланом 14. одлуке,
-да
наложи
решењем
овлашћеном
предузећу да комунални отпад одлаже на
за то одређени простор,

Члан 31.
Корисници ове комуналне услуге се
електонским путем могу најмање једном
годишње могу изјашњавати о квалитету
пружања ове комуналне услуге од стране
вршиоца ове комуналне делатности
(овлашћено предузеће)
Уколико су резултати изјашњавања
корисника ове комуналне услуге такви да
већина
није
задовољнљ
пруженом
комуналном усугом овлашћеног предузећа,
општина Лајковац ће покренути поступак
преиспитивања
рада
вршиоца
ове
комуналне делатности и наложити му да
отклони недостатке који су наведени у
изјашњавању корисника који не могу бити
дужи од 90. дана
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надзор над депонијом после њеног
затварања,
-спровођење других прописаних мера и
поступака управљања отпадом.

-да
наложи
решењем
овлашћеном
предузећу да изврши обавезу у складу са
чланом 28.одлуке,
-да наложи решењем кориснику да поступа
у складу са чланом 29. одлуке
-забрани решењем одлагање отпада на
местима која нису одређена за то,
-забрани решењем спаљивање отпада изван
простора одређена за ту намену,
-забрани решењем одлагање комуналног
отпада ван за то одређених комуналних
контејнера,
-забрани решењем одлагање комуналног
отпада на местима која нису одређена као
регистроване комуналне депоније,
-забрани решењем одлагање отпадног
грађевинског матреијала, земље и осталог
грађевинског материјала ван за то одређене
локације,
-забрани решењем одлагање отпада и
отпадних материја у водотоке и на обале
водотока,
-забрани
решењем
бацање
горећих
предмета у комуналне контејнере и корпе за
отпад,
-забрани обављање комуналне делатности
субјекту који ту делатност обавља супротно
члану
9.
Закона
о
комуналним
делатностима,
-предузима друге мере утврђене законом и
подзаконским прописима.

Члан 36.
Еколошки инспектор у вршењу послова
инспкцијског надзора из члана 34. ове
Одлуке, је овлашћен да:
-нареди спровођење мера којима се
обезбеђењује заштите животне средине на
депонији у складу са законом,
-нарди спровођење рекултивације депоније
после њеног затварања и надзор над
депонијом у циљу смањења ризика по
здравље и живтну средину,
-нареди овлашћеном предузећу које обавља
послове управљања комуналним отпадом
вођење и чување прописаних евиденција,
-забрани утовар и транспорт отпада ако се
не обавља у затвореном возилу, контејнеру
или на други одговарајучи начин који
онемогућава расипање или испадање отпада
приликом транспорта, утовара и истовара,
-забрани рад депонија које не испуњавају
прописане техничке, технолошке и друге
услове и захтеве,
-забрани мешање комуналног отпада са
другим отпадом,
-забрани одлагање комунлног отпада
супротно закону,
-нареди извршење других прописаних
обавеза у одређеном року.

Члан 34.
Комунални инспектор у обављању послова
сарађује са инспекцијским службама
Републике Србије а која се састоји у
размени
информација,
међусобном
обавештавањеу,
пружању
међусобној
помођи и предузимању заједничких мера и
активности од значаја за обављање послова
комуналне инспекције.

Члан 37.
У обављању послова инспекцијског
надзора, поред овлашћења прописаних
законом, инспекција је овлашћена и да
поднесе захтев за вођење прекршајног
поступка.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.
У вршењу послова инспекцијског надзора,
еколошки инспектор има преаво и дужност
да проверава и контролише:
-поступање са отпадом у току његовог
сакупљања и транспорта, односно у току
његовог кретања,
-испуњеност услова за рад, односно надзор
локације пре отпочињања операције
одлагања
отпада
ради
утврђивања
испуњености услова као и затварање и
рекултивација постојећих депонија отпада и

Члан 38.
Новчаном казном од 100.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се правно лице
ако :
-користи комуналну услугу супротно члану
29.овре одлуке
-ако не обавести кориснике комуналне
услуге о планираном прекиду обављања
комуналне делатности у складу са чланом 6.
одлуке,
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за сакупљање комуналног отпадаодносно
поступа супротно члану 30. ове одлуке,

-ако овлашћено предузеће обустави
пружање комуналне услуге супротно члану
9. одлуке
-одлаже отпад на местима на местима која
нису одређена за ту намену, односно не
поступи у складу са чланом 16. и 28.
одлуке,
-спаљује отпад изван за то одређеног
постројења, односно не поступа у складу са
чланом 30. одлуке,
-не одлаже комунални отпад у за то
одређене комунсалне контејнере, односно
не поступа у складу са чланом 29. одлуке,
-одлаже комунсални отпад на местима која
нису одређена као регистроване комуналне
депоније, односно не поступају у складу са
чланом 28 ове одлуке,
-одлаже отпад грађевинског материјала,
земљу и грађевински материјал супротно
члану 14. и 15. ове одлуке,
-одлаже отпад
и отпадне материје у
водотоке и на обале водотока, односно
супротно члану 30. одлуке,
За прекршај из става један овог члана
казниће се и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 25.000,00 до
50.000,00 динара.

Члан 40.
Новчаном казном од 20.000,00 до 50.000,00
динара казниће се за прекршај физичко
лице ако:
-користи комуналну услугу супротно члану
8. одлуке,
--одложи отпад на местима која нису
одређена за ту намену, односно не поступи
у складу са чланом 28. одлуке,
-спаљује отпад изван за то одређеног
простора, односно поступи супротно члану
30. оне одлуке,
-не одлаже комунални отпад у за то
одређене комуналне контејнере, односно не
поступи у складу са чланом 29. одлуке,
-одлаже комунални отпад на местима која
нису одређена као регистроване комуналне
депоније, односно не поступи у складу са
чланом 28. ове одлуке,
-одлаже отпад грађевинског материјала,
земљу и грађевински материјал пеотивно
прописима и члану 14. и 15. ове одлуке,
-одлаже отпад и отпадне материје у
водотоке и на обале водотока, односно не
поступи у складу са чланом 30. одлуке
-пали комунални отпад и баца горуће
предмете у комуналне контејнере и посуде
за сакупљање комуналног отпадаодносно
поступа супротно члану 30. ове одлуке,

Члан 39.
Новчаном казном од 50.000,00 до
500.000,00 динара казниће се за прекршај
предузетник ако:
-користи комуналну услугу супротно члану
8. одлуке,
-одложи отпад на местима која нису
одређена за ту намену, односно не поступи
у складу са чланом 28. одлуке,
-спаљује отпад изван за то одређеног
простора, односно поступи супротно члану
30. оне одлуке,
-не одлаже комунални отпад у за то
одређене комуналне контејнере, односно не
поступи у складу са чланом 29. одлуке,
-одлаже комунални отпад на местима која
нису одређена као регистроване комуналне
депоније, односно не поступи у складу са
чланом 28. ове одлуке,
-одлаже отпад грађевинског материјала,
земљу и грађевински материјал пеотивно
прописима и члану 14. и 15. ове одлуке,
-одлаже отпад и отпадне материје у
водотоке и на обале водотока, односно не
поступи у складу са чланом 30. одлуке
-пали комунални отпад и баца горуће
предмете у комуналне контејнере и посуде

Члан 41.
Даном ступања на снагу ове одлуке,
престаје да важи Одлука о условима и
начину умањења цена комуналне услуге
(„Службени гласник општине Лајковац“
број 2/2005)
Члан 42.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Лајковац
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-155/17-II од 28.11.2017. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић,с.р.

****************
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На основу чл. 20.ст.1.тач.5. Закона о
локалној самоуправи (,,Сл гласник РС“) бр.
129/07, 83/14 и 101/16 и чл. 14.ст.1.тач.5.
Статута општине Лајковац (,,Сл. гласник
општине
Лајковац“)
бр.11/08,
чл.3.ст.1.тач.9) и одредаба Закона о
комуналним делатностима (,,Сл. гласник
РС“) бр. 88/11, 104/16 и Одлуке УС РС бр.
46/14, Скупштина општине Лајковац, на
седници одржаној дана 28.11.2017. године,
донела је,

Број 10

пр ост о р но п л анир а ње о пшт и нск е
уп р ав е о п ш т ин е Л ај к ов ац.
IIОДРЖАВАЊЕИУПРАВЉАЊЕПИЈАЦО
М

Члан3.
Одржавањепијацеобухватасвепосло
векојимасеобезбеђујенесметановршењепр
омета
иуслугаупрометуробенапијацикаоштоје:св
акодневнопрањеичишћењепијаце,
обезбеђењеичувањепијаце,наплатанакнаде
закоришћењеобјеката,опремеипијачног
простора, одржавање објеката комуналне
инфраструктуре (јавне чесме, јавног WCа, ограде,пијачногплатоаисл.).

ОДЛУКУ О УПРАВЉАЊУ ПИЈАЦАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

I ОПШТЕОДРЕДБЕ
Члан1.

Члан 4.

ОвомОдлукомпрописују
сеусловииначинобављањакомуналнеделат
ности-управљање
пијацамаипружањеуслуганањиманатерито
ријиОпштине Лајковац.
Управљањепијацама
јекомуналноопремање,одржавањеобјеката
на пијацама (пијачног пословног
простора, укључујући и киоске и тезге
на отвореном простору) давање у закуп
тезги
на
пијацама
и
организацијаделатностина
затвореними
отворенимпросторима,који
сунамењенизаобављањепромета
пољопривреднопрехрамбенихидругихпроизвода.

Пијацомна територији
општине
Лајковацуправља,
одржава јеи
организује
рад на истој ЈП ,,Градска
чистоћа“
Лајковац(удаљем
тексту:Предузеће).
Члан5.
ПредузећепрописујеПијачниредзапијацук
ојуодржава.
НаПијачниредизстава1.овогчланаса
гласностдајеОпштинско
већеопштине
Лајковац.
Члан6.
ПредузећеједужнодаПијачниредист
акненаогласнојтаблипијацеилиданадруги
начинупознакорисникепијачнихуслугаоис
том,којису
дужнидасепридржавају
прописаногПијачногреда.

Члан 2.
Пијацаусмислу
овеОдлукејепростородређенпланскимакто
мкојијенамењени
комуналноопремљензапрометпољопривре
дно-прехрамбенихидругихпроизводана
малоивршењеуслугаупромету
робе,чијесеодржавање,опремањеикоришће
њевршиу складусаовомОдлуком.
На територији општине Лајковац
постојe две пијаце: зелена пијаца и сточна
пијаца.
Локацију
пијацаутврђујеСкупштинаопштине
Лајковац,у
складу
са
планским
актимаОд ељ ењ а з а ур б ани з а м и

Члан7.
О
Пијачномреду
сестарајуовлашћенираднициПредузећакој
еодржавапијацу.
Овлашћенирадник
изстава
1.овогчланаћеупозоритикорисникапијачно
гпростора,
објекта,опреме,односнограђанинанаобавез
у
поштовањаПијачногредаипопотреби
обавестити комуналног инспектораради
предузимања одговарајућихмера.
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производа
иуслуга,каоивршењезанатскихуслуга.

IIIРАДНО ВРЕМЕ ПИЈАЦЕ
Члан8.

Члан11.

Радно време пијаце је сваког дана у
интервалу од 06,00 – 20,00 часова
Сточна пијаца ради само петком, суботом
и недељом и у дане вашара – 07. Јула,30.
Јула и 28. Августа, у интервалу од 06,0018,00 часова

Пијачниобјекатје
мањимонтажниобјекат,киоскидругипривр
емениобјекат,каоитезга,витрина,рам,бокс
идругипокретниобјекат.
ПијачнеобјектепостављаиуклањаП
редузећекојеодржавапијацу.
Изузетноод
одредбестава
2.овогчлана,пијачни
објекат
можепоставитиидругивласник
објектаузпретходноприбављенусагласност
Предузећакојеодржавапијацу.

IV ОДРЖАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
ПИЈАЦОМ

Члан 9.
Пијацаимаодговарајућукомуналну
инфраструктуру,сталнеобјектеипросторна
комесе
постављајуираспоређујупијачниобјектиио
према.
Сталниобјекатсеградиускладус
апланскимактомипрописимао
изградњиобјеката.
Пијачнипросторморабити
ограђен,уређенипоплочанчврстим
материјаломкојиселако чистиипере.
Пијацаимаодговарајућеприлазепрод
ајнимобјектимарадиснабдевањаробом,опр
ему потребнузапрометробеиуслуга, а
може имати ипросторијезауправупијаце.
Предузеће је дужно да на пијацама
обезбеди санитарно-хигијенске услове за
изградњу и уређење пијаце, снабдевање
хигијенски исправном водом, одвод
отпадних вода, уклањање чврстог отпада,
потребан број тоалетних просторија
сразмерно броју продајних објеката, у
складу са посебним прописима.

Члан12.
Пијачни објекат у коме се врши
продаја мора да испуњава минималне
хигијенскотехничкеусловепрописанезапродају
одређеневрстепроизводаиморабитиуиспра
вном стању.
Пијачниобјекаткојинеиспуњаваусло
веизстава1.овогчлана,Предузеће,односнол
ице
изчлана11.став3.овеОдлуке,дужноједапоп
равиилиуклони.
IVКОРИШЋЕЊЕПИЈАЧНОГПРОСТОРА,
ОПРЕМЕИОБЈЕКАТА

Члан13.
Предузећедајенакоришћењепијачне
објекте,опремуипросторправномилифизич
ком
лицу
односнопредузетникуускладусазакономи
овомОдлуком.
Начиниусловикоришћењаобјеката,о
премеипростораизстава1.овогчланаближес
е
утврђујупосебнимактимакоједоносиПреду
зеће,анакојесагласностдајеОпштинсковеће
.

Члан10.
Предузећеједужнодапијацу
опремипотребнимбројемиврстомпијачних
објекатау зависностиодврстепијаце.
Предузеће је дужно да пијачне
објекте постави тако да обезбеди
функционалност и естетскиизгледпијацеи
омогућикупциманесметанукуповину.
Пијачниобјектиназеленојпијацисем
орају
распоредититакодасеобезбедиодвојен
просторзапродајупољопривреднопрехрамбенихпроизводаинепрехрамбених

Члан 14.
За коришћење пијачног простора и
објекта
корисник
плаћа
накнаду
Предузећу.
Висину накнаде одређује Предузеће
посебним актом, на који сагласност даје
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Скупштина општине Лајковац.

Број 10

одвојено
од пољопривредно прехрамбених производа, на посебно
уређеном простору зелене пијаце.
Забрањено је вршити продају
производа из става 1. тач.1. овог члана ван
простора предвиђених за ту врсту робе.

Члан 15.
Корисник објекта је дужан да:
1. на видном месту истакне фирму под
којом послује у складу са законом,
уколико се ради о правном лицу или
предузетнику
2.
објекат
користи
за
промет
пољопривредних и других производа и
вршење занатских услуга у оквиру радног
времена пијаце,
3. одржава објекат у исправном стању,
4. на роби истакне малопродајну цену на
видном месту,
5. за све време обављања делатности
одржава, чисти простор који користи, као
и да отпад смести у одговарајуће посуде.
Ако корисник објекта не поступи или
поступи супротно одредби става 1. овог
члана,
Предузеће може истом ускратити даље
коришћење пијачног простора односно
објекта.

Члан 17.
Производи од теста, заклана
живина, млеко и млечни производи, коре,
тестенине и други производи од теста се
продају на зеленој пијаци само на
просторима намењеним за продају тих
производа.
Пољопривредни произвођачи могу
да продају заклану живину, прасад, јагњад
и дивљач са очишћеном изнутрицом, под
условом да продају сопствене производе и
да је надлежни орган утврдио исправност
истих.
Члан 18.
У оквиру зелене пијаце налази се
посебан простор на коме се
може
обављати промет робе на мало:
1.текстила, одеће, обуће, финалних
производа
за
личну
употребу
у
домаћинству од порцелана, стакла,
керамике, коже, текстила, гуме, пластике
и дрвета
2. металне и електротехничке робе за чији
промет и употребу није прописано
обезбеђење гарантног листа и техничког
упутства
3.спортске опреме
4. хемијских производа и то: сапуна и
детерџената, препарата за чишћење и
полирање, козметичких и тоалетних
препарата
5. књига и канцеларијског прибора
6. огревног дрвета

V ПРОМЕТ РОБЕ НА ПИЈАЦИ

Члан 16.
На зеленој пијаци (у оквиру ње и на
млечној пијаци), на отвореним пијачним
тезгама и другим објектима обавља се
промет на мало:
1.
пољопривредно-прехрамбених
производа (свежег и сушеног воћа,
поврћа, шумских плодова, печурки, млека
и млечних производа, меда и пчелињих
производа, јаја, заклане живине, јагњади,
прасади и дивљачи, производа од теста и
других животних намирница),
2. цвећа, украсног и лековитог биља,
садног материјала, украсних јелки,
омота за паковање намирница,
3. непрехрамбених производа занатских
радњи и домаће радиности, ако је за ту
врсту производа уређен посебан простор
на зеленој пијаци у складу са прописима о
уређењу пијаце.
Продаја производа из става 1.
тачке 2. и 3. овог члана се обавља

Члан 19.
Пољопривредне
производе
на
зеленој пијаци могу продавати:
1. индивидуални пољопривредници и
чланови њиховог породичног домаћинства
2. предузетници који су основали радњу на
тезги или сличном објекту за промет на
мало пољопривредних производа.
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и једном недељно дезинфиковати.
На простору из става 1. овог члана
мора бити обезбеђена вода за пиће.
За
чување
заклане
живине,
прасади и јагњади мора бити обезбеђен
довољан број расхладних витрина у којима
се ове намирнице морају чувати.
Лица која продају намирнице из
става 1. овог члана су дужна да расхладне
витрине одржавају у исправном стању.

Производе занатских радњи и
домаће
радиности
могу
продавати
предузетници који те производе израђују и
чланови њиховог породичног домаћинства
или њихови радници, који на месту продаје
морају имати решење о упису радње у
регистар и уговор о радном ангажовању
радника.
Члан 20.

Члан 23.
Сточна пијаца је уређен простор ,
на коме се обавља промет живе стоке,
живине, птица, риба и дивљачи.
На сточној пијаци забрањен је
промет меса и месних прерађевина.

Предузеће које управља пијацама је
дужно да:
1. очисти, опере и уреди пијачни простор
одмах по истеку радног времена пијаце,
2. обезбеди воду за пиће и освежавање
пољопривредно - прехрамбених производа,
3. постави довољан број посуда за отпад,
4. обезбеди санитарни објекат (WC) на
пијаци, исти одржава у исправном и
чистом стању и по завршетку радног
времена пијаце очисти и дезинфикује
санитарне објекте, посуде за отпад и
простор за држање посуде за отпад.

VI ХИГИЈЕНСКО - ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ
УСЛОВИ ПРОМЕТА НА ПИЈАЦАМА

Члан 21.
Пољопривредно - прехрамбени
производи који су намењени људској
исхрани
морају бити одговарајућег
квалитета, у складу са прописима о
квалитету животних намирница.
Ради заштите од загађивања,
млеко и млечни производи морају бити
смештени
у расхладне
витрине,
а
тестенине и други производи од теста у
одговарајуће
стаклене витрине, или
покривене одговарајућом амбалажом у
складу са посебним прописима.
Риба, морски плодови, ракови и
слично, продају се на пијаци само у
специјализованим
продавницама
рибарницама.
Лица која продају намирнице из
става 2. овог члана морају носити бели
мантил или блузу и кецељу, рукавице, као
и да користе хигијенски исправан прибор
за услуживање (кашика за млечне или
друге производе, нож, хватаљка, посуда и
прибор за држање и захватање намирница
и др.).

Члан 24.
Продавци
пољопривредно
прехрамбених производа на пијаци дужни
су да:
1. заштите производе од загађивања и
квара,
2. очисте пијачни простор који користе по
завршетку радног времена пијаце,
3. уредно и благовремено плаћају пијачне
дажбине.
Члан25.
Напијацамајезабрањено:
1.одлагањеотпадака,покваренеробе,амбал
ажеидругогсмећавансудовапостављених
за скупљањесмећа,
2.конзумирањеалкохолногпића,
3.прање
продајног
простораи
опремеводомкојанијеупотребљива
запићекаои
освежавање
(прскање)таквомводомпољопривреднопрехрамбенихпроизвода,осимна
сточнојпијаци,зачијепрањесе
можекориститииндустријскавода
4.излагањепроизводаназемљи,осимсадниц

Члан 22.
Простор за излагање и продају
заклане живине, прасади и јагњади мора
бити обележен, покривен и заштићен од
загађивања, са довољним бројем тезги и
столова, који се морају свакодневно прати
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а,цвећа, повртарских расада, зимзеленог и
украсног шибља и живе стоке на сточној
пијаци
5.додиривањенамирницакојесеупотребљава
јуза исхрануунепрерађеномстању,
6.загађивањепијачногпросторанабилокојин
ачин
7.ложењеватре,
8.кретањевозилапопијачномпросторуурадн
омвремену
пијаце,осиму
времену
предвиђеномзадопремањеробе
(у
изузетнимоколностимаможеседозволитикр
етање
возилаипослезатопредвиђеногвремена,докс
еручнаимоторнаколицамогукористити
за
свевремерадапијаце),9.паркирањевозилаван
затоодређенихместа,
10.држањеамбалажеиспреди
окопродајнихместаинакрововимапијачнихт
езги,
11.седењеиспавањенатезгамаидругимобјект
имазаизлагањепроизвода,
12.задржавањенапијацамабезпотребеван
радногвремена,
13.увођењепасаидругихживотињанапијачни
простор,
14.прескакањепијачнеоградеилиоштећењеи
сте,
15.вршењесвакедругерадњекојомсенарушав
аредичистоћанапијаци.

Број 10

одговорнолицеу
правномлицууизносу
од5.000динарадо75.000динара.
Члан 28.
Новчаном казном у прекршајном
поступку казниће се за прекршај ако не
поступи или поступи супротно одредбама
члана 12. став 2., члана 14. став 1., члана 15.
став 1., члана21. став 1. тачка 2., члана 22.,
члана 29. и члана 32. став 1. тачака 1., 3., 6.,
8., 9. и 15. овеОдлуке:
- предузетник у износу од 10.000
динара до 250.000 динара.
Члан 29.
Новчаном казном у фиксном
износу
казниће
се
за
прекршај
издавањем прекршајног налога ако не
поступи или поступи супротно одредбама
члана 15. став 1. тачака 2., 4. и 5., члана 18.
став 4. и члана 32. став 1. тачака 2., 4., 5., 7.,
8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. и 15. ове Одлуке:
- физичко лице у износу од 10.000 динара.
Члан 30.
Новчаном казном у прекршајном
поступку казниће се за прекршај ако не
поступи или поступи супротно одредбама
члана 11. став 3., члана 12. став 2., члана 14.
став 1., члана15. став 1. тачка 3., члана 17.
став 2., члана 21. став 1. тачка 1., члана 29.
став 4. и члана 32.став 1. тачака 1., 3. и 6.:

VII НАДЗОР

Члан26.
Инспекцијскинадзорнад
спровођењем овеОдлукевршикомунални
инспектор општинске управе Општине
Лајковац.

- физичко лице у износу од 5.000 динара до
75.000 динара

VIIIКАЗНЕНЕОДРЕДБЕ

Члан 31.
Члан27.
Новчаном казном у фиксном
износу
казниће
се
за
прекршај
издавањем прекршајног налога ако не
поступи или поступи супротно одредбама
члана 15. став 1. тачака 2., 4. и 5., члана 18.
став 4. и члана 32. став 1. тачака 2., 4., 5., 7.,
8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. и 15. ове Одлуке:

Новчаномказномупрекршајномпост
упку
казнићесе
запрекршајако
непоступиили поступисупротноодредбама
члана 4.,члана5.став 1.,члана 6.,члана9.
став2.,члана 10., члана11.став2.,члана
12.став2.,члана 13.,члана 14.,члана15.,
члана
30.,члана
31.и
члана32.став1.тачака3.,
6.,8.и
15.овеОдлуке:
правнолицеу
износуод
50.000динарадо1.000.000динара,

- физичко лице у износу од 10.000 динaрa
Члан 32.
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Новчаном казном у прекршајном
поступку казниће се за прекршај ако не
поступи или поступи супротно одредбама
члана 11. став 3., члана 12. став 2., члана 14.
став 1., члана15. став 1. тачка 3., члана 17.
став 2., члана 21. став 1. тачка 1., члана 29.
став 4. и члана 32.став 1. тачака 1., 3. и 6.:

Број 10

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

I Опште одредбе

Члан 1.
Овом
Одлуком
регулише
се
поступак и начин сахрањивања умрлих
лица, гробља, гробови и гробнице, ред на
гробљу,
начин
обављања
погребне
делатности,
уређење,
коришћење,
одржавање и управљање гробљима , као и
стављање ван употребе гробља на
територији општине Лајковац.

- физичко лице у износу од 5.000 динара до
75.000 динара.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.
Предузеће је дужно да акте из члана
5. став 1. и члана 14. став 2. ове Одлуке
донесе у року од 6 месеци од дана њеног
ступања на снагу.

II Сахрањивање,
начин сахрањивања

поступак

и

Члан 2.
Члан 34.
Под сахрањивањем се, у смислу ове
Одлуке, сматра укоп посмртних остатака
умрлог у гроб, одн. гробно место на гробљу
које је у употреби и друге радње које се у
том циљу предузимају.

Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ,,Службеном
гласнику општине Лајковац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-155/17-II од 28.11.2017. године

Члан 3.

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

Сахрањивање се може извршити
после утврђивања смрти, на начин одређен
посебним прописима.
Сахрањивање се може извршити
најраније по истеку 24 часа од момента
наступања смрти.
Сахрањивање умрлих може се
вршити само на гробљу које је у употреби.
Забрањено је сахрањивање умрлог
без ковчега.

****************
На основу чл. 20. ст. 1. тачка 5.
Закона о локалној самоуправи (,,Сл.
гласник РС“ ) бр. 129/07, 83/14 и 101/16 и
чл. 14.ст.1.тач.5. Статута општине Лајковац
(,,Сл. гласник општине Лајковац“) бр.
11/08, чл. 3.ст.1.тач.6). и 6а), чл. 5. ст.1. и
чл. 9.ст.1.
Закона о комуналним
делатностима (,,Сл. гласник РС“) бр. 88/11,
104/16, Одлуке УС РС бр.46/14 и одредаба
Закона о сахрањивању и гробљима (,,Сл.
лист
СРС“)
бр.
20/77,
24/85,
6/89,53/93,67/93,48/94,101/05, Одлуке УС
РС бр. IУ-53/06 и Одлуке УС РС бр. IУз27/09-84/13-17,
Скупштина
општине
Лајковац,
на
седници
одржаној
дана28.11.2017. године, донела је

Члан 4.
Сахрањивање се може вршити
сваког дана у времену од 11-17 часова.
Сахрана умрлих врши се по реду, на
испарцелисаним парцелама гробља.
Члан 5.
Гробље које је у употреби, а налази
се у насељу градског карактера, мора имати
просторију која служи за
чување
посмртних
остатака
умрлог
до
сахрањивања, одн. испраћаја његових

ОДЛУКУ
О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА
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посмртних остатака ( у даљем тексту:
мртвачница).
Сахрањивање се врши у складу са
одговарајућим санитарним прописима и на
начин који одговара пијетету према
умрлом, достојанству места на коме он
почива и уз поштовање осећања сродника
умрлог и других покојнику блиских особа.

Број 10

Сахрањивање умрлог дужни
су да обезбеде његови сродници, односно
лица која су према важећим прописима
обавезна да га издржавају, одн. да се о њему
старају или друга физичка или правна лица
која преузму обавезу да обазбеде
сахрањивање, односно, која су дужна да се
о томе старају.
Ако не постоје лица из ст.1.
овог члана или ако лица која су дужна да
изврше сахрањивање то одбију или нису у
могућности да обезбеде сахрањивање, исто
ће извршити организација која врши
погребне делатности и уређивање и
одржавање гробља или месна заједница
којој је поверено вршење тих послова или
надлежни орган Општине у месту у коме је
лице умрло, односно, где су посмртни
остаци нађени.
У случају из става 2. овог
члана, пријављивање сахране, утврђивање
идентитета умрлог и упис у матичну књигу
умрлих, врши надлежни орган Општине.

Члан 6.
Одобрење за сахрањивање у
одређено гробље и гробно место даје
надлежни орган Општине, одн. ЈП
,,Градска чистоћа“ Лајковац или месна
заједница којој је поверено вршење послова
уређивања и одржавања гробља.
Члан 7.
Посмртни
остаци,
по
утврђеној смрти, преносе се на гробље и до
сахране чувају у мртвачници, ако на гробљу
постоји мртвачница.
Посмртни остаци могу се, са
одобрењем верске заједнице, чувати у
црквама, капелама и другим објектима који
су намењени за вршење верских обреда до
сахране.
Пре сахрањивања, посмртни
остаци могу бити изложени на одређеном
месту ван гробља, ради указивања посебних
почасти, ако сахрањивање организују
државни органи, организације и привредна
друштва, уз одобрење органа Општине.

Члан 10.
Трошкове
сахрањивања
умрлог сносе лица која су била дужна да
умрлог издржавају за живота или да се
старају о њему.
Ако не постоје лица која су
дужна да обезбеде сахрањивање (чл.6.ст.1.
Закона о сахрањивању и гробљима),
трошкове сахрањивања сноси Општина на
чијој је територији умрли имао последње
пребивалиште, а ако се оно не може
утврдити, трошкове сноси општина на чијој
је територији лице умрло, односно, на чијој
су територији нађени посмртни остаци
умрлог.
Општина која је обезбедила
сахрањивање умрлог лица има право на
накнаду трошкова од лица која су била
дужна да обезбеде сахрањивање (чл.6.ст.1.
Закона), односно, из заоставштине умрлог.

Члан 8.
Спаљивање
посмртних
остатака може се извршити, ако је такву
жељу за живота изјавило умрло лице или по
налогу лица које је дужно да сахрани
умрлог.
Спаљивање
посмртних
остатака не може се извршити ако је умрло
лице за живота изразило жељу да се његови
посмртни остаци не спаљују.
Спаљивање
посмртних
остатака лица која нису умрла природном
смрћу, може се извршити само по одобрењу
органа надлежног за покретање или вођење
кривичног поступка.

III Гробља, гробови и гробна
места
Члан 11.
Свако насељено место, по правилу,
мора имати гробље.
Изузетно, у једном насељеном месту
могу се одредити и посебна гробља, чије се

Члан 9.
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Број 10

органа јединице локалне самоуправе у
складу са Законом, а на основу налаза
стручне Комисије, коју посебном одлуком
образује Општинско веће.
Комисију из ст 2. овог члана
сачињава по један стручњак из области
комуналне, санитарне, грађевинске и
пољопривредне струке.
Уколико на гробљу које је употреби
нема више места за сахрањивање,
предузеће , одн. организација којој је
поверено управљање гробљима, подоси
захтев за проширење гробља надлежном
одељењу Општинске управе, а одлуку о
проширењу, на начин и у поступку
предвиђеном законом, доноси Скупштина
општине.

уређење,
одржавање
и
коришћење
регулише посебним прописима (гробља
бораца НОР-а, гробља са посебним
меморијалним обележјима...)
Члан 12.
Гробљем се, у смислу ове Одлуке,
сматра земљиште које је одговарајућим
урбанистичким планом или одлуком
скупштине
општине,
одређено
за
сахрањивање умрлих.
Урбанистичким
планом
или
одлуком из ст. 1. овог члана, уврђују се
локација и урбанистичко-технички услови
за подизање објеката неопходних за вршење
погребне
делатности
(мртвачнице,
продавнице и други објекти), комуналних
уређаја и инсталација, спољних и
унутрашњих саобраћајница, за одређивање
гробних места, за изградњу гробница,
других спомен-обележја и за подизање
споменика.
Приликом одређивања земљишта за
гробље, мора се посебно водити рачуна о
заштити изворишта за снабдевање водом,
објеката за снабдевање водом за пиће,
геолошком саставу тла, као и о санитарним
и другим условима прописаним за
подизање гробља.

Члан 16.
Гробно место даје на коришћење ЈП
,,Градска чистоћа“ Лајковац, односно
Месна заједница.
Накнада за коришћење гробних
места и других објеката и уређаја на
гробљима за уређивање и одржавање
гробља, као и за друге потребе око
сахрањивања, одређују се према ценовнику
Предузећа које управља гробљима.
Члан 17.

Члан 13.
Под гробним местом подразумева се
гроб и гробница.
Покопавање посмртних остатака
врши се у одређено гробно место на за то
предвиђеној парцели.
Умрли чланови једне породице
сахрањују се, по правилу, један поред
другог, ако има слободних гробних места.
Гробна места могу битиодвојена
(појединачна) и повезана (породична).

Гробља се морају користити у
складу са општим условима којима се
обезбеђује њихова намена, коришћење и
други услови утврђени Законом, односно
одлуком скупштине општине у складу са
Законом.
Члан 14.
Локацију за изградњу гробља ван
подручја обухваћеног планским актима,
одређује Скупштина општине Лајковац.

Члан. 18.
У један гроб може се сахранити
само једно умрло лице.
Изузетно, у једно гробно место
дозвољено је сахранити умрлу породиљу са
мртворођеним дететом или са истовремено
преминулим дететом.

Члан 15.
Гробље се може ставити ван
употребе, ако се утврди да више нема места
за покопавање или из санитарних,
урбанистичких и других оправданих
разлога.
Стављање гробља ван употребе,
одређује се посебном одлуком надлежног

Члан 19.
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Гробно место – парцела даје се на
коришћење за време од 10 година од дана
сахрањивања (у даљем тексту: рок
обавезног почивања).
Продужење рока за почивање
посмртних остатака по истеку рока
обавезног почивања, може се извршити
једностраном изјавом воље сродника
умрлог, а у складу са условима које утврди
Скупштина општине.
Продужење рока за почивање
посмртних остатака може се вршити
неограничено.

Број 10

одобрењу надлежног општинског органа и
органа надлежног за послове санитарне
инспекције, ако је на другом гробљу
обезбеђено место за сахрану.
Ако се на основу одлуке надлежног
органа
општине
врши
ископавање
посмртних остатака сахрањеног лица пре
истека рока којим је продужено почивање
посмртних остатака, трошкове ископавања
и преноса посмртних остатака, гробних
знакова, споменика и других предмета са
тих гробних места, сноси општина или
други правни субјект чији је орган наредио
ископавање и пренос посмртних остатака.

Члан 20.
Члан 23.
Предузеће, одн. организација која
врши послове погребне делатности и
уређивања и одржавања гробља или месна
заједница којој је поверено вршење тих
послова, даје на коришћење гробна места
(парцеле), под условима и на начин утврђен
одлуком скупштине општине.
Гробно места (парцела) које је дато
на коришћење, не може бити предмет
правног промета.

Гробље стављено ван употребе или
део таквог гробља, може се користити за
друге намене, према урбанистичком плану
и њиме одређеним условима, после истека
обавезног рока почивања за сва гробна
места или после извршеног преноса
посмртних остатака из гробних места из чл.
11.ст.1. ове Одлуке.
IV Ред на гробљу

Члан 21.
Члан 24.
Посмртни
остаци
сахрањених
морају почивати у гробном месту најмање
10 година од дана сахрањивања.
У исто гробно место не може се
извршити сахрањивање, ако од претходне
сахране није протекао рок из става 1. овог
члана.
Изузетно, у исто гробно место може
се извршити сахрањивање ако од претходне
сахране није протекао рок из ст.1. овог
члана ако је у питању брачни друг
сахрањеног, његов сродник по крви у
правој линији или у побочној линији до
четвртог степена закључно.
Изузетно,
организација,односно
предузеће које управља гробљем може, уз
писани захтев и сагласност сродника
сахрањеног лица, одобрити да се у тај гроб
сахране посмртни остаци умрлог лица које
не спада у ред лица из става 3. овог члана.

Посетиоци на гробљу дужни су
приликом посете гробљу, одржавати
потпуни мир и понашати се на начин како
то одговара месту на коме се налазе и
поштовању према умрлима.
На гробљу је забрањено:
- оштећење, скрнављење и прљање гробова,
споменика и других објеката који се налазе
на гробљу, њихово загађивање и оштећење
на други начин
- увожење мотоцикала и осталих моторних
возила, као и запрежних возила, уколико то
посебном дозволом предузећа које управља
гробљима није дозвољено
- уништавање ограде гробља, гажење по
гробовима, кидање и ломљење дрвећа,
цвећа и украсног шибља
- нарушавање реда и мира на гробљу
- довођење паса и лов на гробљу
- просјачење и ометање вршења пијетета
према умрлима
- остављање отпадака хране и других
отпадака и смећа на гробовима или другим
местима на гробљу, изузев на местима која
су за то одређена

Члан 22.
Посмртни остаци сахрањеног могу
се ископати и пренети на друго гробље
(ексхумирати), по претходно прибављеном
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Број 10

Предузеће које управља гробљем
може донети ближе прописе о реду на
гробљима о којима се оно стара, уз
претходну сагласност Скупштине општине.

организацију превоза и сахрањивања,
чување посмртних остатака у расхладном
уређају и припремање покојника за
сахрањивање).
Погребну делатност из ст.1. ове
Одлуке могу обављати сви привредни
субјекти који испуњавају прописане услове.

Члан 26.

Члан 29.

Надзор над спровођењем ове
Одлуке врши
комунални инспектор
општинске управе Општине Лајковац.

Управљање
гробљима
и
сахрањивање је: управљање и одржавање
гробља, одржавање гробног места и наплата
накнаде за одржавање гробног места,
обезбеђивање, давање у закуп и продаја
уређених гробних места, покопавање и
ексхумација
посмртних
остатака,
кремирање и остављање пепела покојника,
одржавање објеката који се налазе у склопу
гробља
(мртвачница,
капела,
крематоријум...).

Члан 25.

V
Уређење,
коришћење,
одржавање и управљање гробљима
Члан. 27.
Послове уређивања, одржавања и
управљања гробљима за насељено место
Лајковац и Јабучје, као и катастарске
парцеле којима се постојећа гробља
проширују, врши ЈП ,,Градска чистоћа“
Лајковац.
Уређивање гробаља у осталим
насељеним местима на територији општине
Лајковац, поверава се Месним заједницама.

Члан 30.
Посмртни остаци, по утврђеној
смрти, у насељеном месту Лајковац и
Јабучје, преносе се у мртвачницу, одн.
капелу, по истеку рока од шест часова по
утврђивању смрти.
Привредни субјект из чл. 28. Ст.2)
ове Одлуке, дужан је да обезбеди превоз
умрлих лица до мртвачнице, одн. смештај у
капелу и сахрањивање сваког дана (радног
и нерадног).
Посмртни остаци морају се пренети
у просторију за испраћај истих, најкасније
један час пре почетка сахране.

Гробна места за чије уређење и
одржавање није надлежна ЈП ,,Градска
чистоћа“ Лајковац, уређује и одржава
породица и ближи сродници умрлог лица.
Лица из става 3. овог члана, дужна
су уређивати и одржавати гробна места у
складу са планом уређења гробља.
Члан 28.
Погребна делатност, у смислу ове
Одлуке је преузимање и превоз посмртних
остатака од места смрти, односно места на
коме се налази умрла особа (стан, кућа,
здравствена установа, институти за судску
медицину и патологију, установе социјалне
заштите и друга места)и превоз до места
одређеног посебним прописом (патологије,
судске медицине, гробља, крематоријума,
аеродрома, пословног простора погребног
предузећа у ком постоје прописани услови
за
смештај
и
чување
покојника),
организација сахране и испраћаја са
прибављањем потребне документације за

VI Уређивање међусобних односа
вршилаца
комуналне делатности и
корисника услуга
Члан 31.
Скупштина
општине
Лајковац
одлукама прописује начин обављања
комуналне делатности сахрањивања и
погребних услуга, као и општа и посебна
права
и обавезе вршилаца комуналне
делатности и корисника услуга на
територији општине Лајковац, укључујући
и начин плаћања цене комуналне услуге,
33

28.11.2017. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

начин вршења контроле коришћења и
наплате комуналне услуге и овлашћења
вршиоца комуналне делатности у вршењу
контроле и мере које су контролори
овлашћени да предузимају.
Одлуком из става 1. овог члана,
Скупштина општине обавезно одређује и
начин
континуираног
изјашњавања
(најмање једном годишње) корисника
комуналних услуга о квалитету пружања
услуга сахрањивања и погребних услуга од
стране вршилаца комуналне делатности,
које се организује електронским путем,
односно, преко веб сајта Општине
Лајковац.
Уколико су резултати изјашњавања
корисника услуга сахрањивања и погребних
услуга такви да већина корисника није
задовољна пруженом комуналном услугом
одређеног вршиоца комуналне делатности,
надлежни
орган
јединице
локалне
самоуправе
покреће
поступак
преиспитивања рада вршиоца комуналне
делатности и налаже му да отклони
недостатке који су наведени у изјашњавању
корисника, у року који не може бити дужи
од 90 дана.
Уколиковршилац
комуналне
делатности не поступи у складу са ставом 2.
овог
члана у поступку отклањања
недостатака квалитета пружене комуналне
услуге, Општина Лајковац може раскинути
уговор о поверавању и поверити обављање
комуналне делатности другом вршиоцу
комуналне делатности, који испуњава
услове предвиђене Законом.
Одлука
Скупштине
општине
Лајковац, којом се прописују општа и
посебна права и обавезе вршилаца
комуналне
делатности
и
корисника
комуналних
услуга,
непосредно
се
примењује на све уговорне односевршилаца
комуналне делатности са корисницима
комуналних услуга, као општи услови
пословања.

Број 10

-ако не обезбеди сахрањивање умрлих лица
из чл. 9.ст.1. и 2. ове Одлуке
-ако не обезбеди пренос на друго гробље
посмртних остатака из чл. 21. ове Одлуке
За прекршај из ст.1. овог члана
казниће се и одговорно лице организације,
одн. Месне заједнице новчаном казном од
1.000 до 50.000 динара.

Члан 31.
Новчаном казном од 1.000 до 50.000
динара казниће се за прекршај грађанин:
-ако врши покопавање посмртних остатака
умрлог ван гробља које је у употреби
VIII Прелазне и завршне одредбе
Члан 32.
У року од годину дана од дана
ступања на снагу Закона о сахрањивању и
гробљима у употреби у градовима,
насељима градског
карактера и у
туристичким местима, морају се обезбедити
мртвачнице.
Предузећа, одн. организације које
врше погребну делатност и уређивање и
одржавање гробља, или месне заједнице
које врше пословеуређивање и одржавање
гробља, дужне су да у року од шест месеци
од дана доношења ове Одлуке, ускладе
своје опште акте са одредбама Закона и
прописима Скупштине општине.
Даном ступања на снагу ове Одлуке,
престаје да важи Одлука о сахрањивању и
гробљима на територији Општине Лајковац
(,,Сл. гласник општине Лајковац“ ) бр. 4/07,
са свим изменама и допунама.
Члан 33.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ,,Службеном
гласнику општине Лајковац“.

VII Казнене одредбе
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-155/17-II од 28.11.2017. године

Члан 32.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Новчаном казном од 10.000 до
1.000.000 динара казниће се за прекршај
организација, односно месна заједница:
-ако врши покопавање посмртних остатака
умрлог ван гробља које је у употреби
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Живорад Бојичић,с.р.

Број 10

Под површином јавне намене
подразумевају се: саобраћајнице, улице,
тргови, паркови, пешачке површине поред
стамбених и других објеката, зелене
површине у насељима, спортски објекти,
као и друге површине на којима је
предиђена изградња јавног осветљења.

****************
На основу чл.20.ст.1. тач.5) Закона о
локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС“) бр.
129/07, 83/14 и 101/16 и чл. 14.ст.1. тач.5)
Статута општине Лајковац (,,Сл. гласник
општине Лајковац“) и чл. 3.ст.1. тач. 8)
Закона о комуналним делатностима (,,Сл.
гласник РС“ бр. 88/11 и 104/16 и Одлуке УС
РС бр. 46/14, Скупштина општине
Лајковац, на седници одржаној дана
28.11.2017. године, донела је

Члан 4.
Обезбеђивање јавног осветљења
обухвата
одржавање,
адаптацију
и
унапређење објеката и инсталација јавног
осветљења
којима
се
осветљавају
саобраћајне и друге површине јавне намене.

ОДЛУКУ
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ
ОСВЕТЉЕЊАНА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Члан 5.
Обављање послова одржавања,
адаптације и унапређења објеката и
инсталација јавног осветљења којима се
осветљавају саобраћајне и друге површине
јавне намене, поверава се у поступку јавне
набавке вршиоцу комуналне делатности
обезбеђивања јавног осветљења, који
испуњава законске и услове прописане
поступком јавне набавке
Обављање послова декоративног
осветљења поверава се вршиоцу комуналне
делатности, који се бира у поступку
предвиђеном Законом о јавним набавкама.
Послове надзора над извођењем
послова из става 1) и 2) овог члана,
обављаће надлежно Одељење општинске
управе општине Лајковац.

Члан 1.
Овом
Одлуком
уређује
се
поверавање
делатности
обезбеђивања
јавног осветљења, утврђују услови и начин
обављања ове делатности, одређује ред
првенства у обављању делатности у случају
више силе или других оправданих разлога,
надзор над вршењем исте и друга питања
од значаја за обављање делатности
обезбеђивања
јавног
осветљења
на
територији општине Лајковац.
Члан 2.
Под
поверавањем
делатности
обезбеђивања
јавног
осветљења,
подразумева
се
временски
орочено
уговорно уређивање односа у вези са
обављањем те делатности или појединих
послова из оквира те делатности између
општине Лајковац и вршиоца комуналне
делатности обезбеђивања јавног осветљења,
а које за циљ има пружање услуга из те
делатности
на
територији
општине
Лајковац или делу њене територије.

Члан 6.
Вршилац комуналне делатности
дужан је да послове из чл. 4. ове Одлуке
обавља у складу са одредбама Закона и да
објекте, уређаје и инсталације јавног
осветљења одржава у стању функционалне
оспособљености,
ради
трајног
и
континуираног
обезбеђења
јавног
осветљења.

Члан 3.

Члан 7.

Под
јавним
осветљењем
подразумева се систем објеката, уређаја и
инсталација за осветљавање површина јавне
намене.
Објектима јавне расвете управља
Општина Лајковац.

Вршилац комуналне делатности из
чл. 6. ове Одлуке дужан је да декоративно
осветљава објекте и амбијенте у дане
Новогодишњих и Божићних празника, а на
захтев
Општинске
управе
општине
Лајковац и у дане других манифестација.
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Вршилац комуналне делатности из
ст.1. овог члана има обавезу да монтира,
демонтира и одржава
уређаје за
декоративно осветљење, у складу са
законом, те да их, по демонтирању, врати,
одн. преда на складиштење општинској
управи.

Број 10

Забрањено је неовлашћено:
-уклањање, рушење, прљање и на било који
начин оштећење објеката, уређаја и
инсталација јавног осветљења
-прикључивање на објекте, уређаје и
инсталације јавног осветљења

Члан 8.

Члан 11.

Ако услед више силе (земљотреса,
пожара, поплаве, суше и других непогода)
или других оправданих разлога вршилац
комуналне делатности из чл. 5. ст.1. ове
Одлуке, не може у потпуности да врши
снабдевање и одржавање објеката, уређаја и
инсталација јавног осветљења у стању
функционалне оспособљености и због тога
дође
до
смањених
могућности
обезбеђивања јавног осветљења, дужан је
да обезбеди осветљење јавних површина по
следећем реду првенства:
1. Јавно осветљење главних
саобраћајница и објеката од
посебног значаја
2. Јавно осветљење тргова
3. Јавно осветљење улица
4. Јавно осветљење пешачких стаза
5. Јавно осветљење спортских објеката

Инспекцијски
надзор
над
спровођењем ове Одлуке врши надлежни
комунални инспектор општинске управе
општине Лајковац.
Члан 12.
Скупштина
општине
Лајковац
одлукама прописује начин обављања ове
комуналне делатности, као и општа и
посебна права и обавезе вршилаца исте и
корисника услуга на територији Општине
Лајковац, укључујући и начин плаћања цене
услуге јавног осветљења, начин контроле
коришћења и наплате услуге и овлашћења
вршиоца услуге јавног осветљења
у
вршењу контроле и мере које су
контролори овлашћени да предузимају.
Одлуком из става 1. овог члана,
Скупштина општнне обавезно одређује и
начин
континуираног
изјашњавања
(најмање једном годишње) корисника
услуга јавног осветљења о квалитету
пружања услуге од стране вршиоца
комуналне делатности, које се организује
електронским путем, одн. преко веб сајта
Општине Лајковац.
Уколико су резултати изјашњавања
корисника услуге јавног осветљења такви
да већина није задовољна пруженом
услугом одређеног вршиоца предметне
комуналне делатности, надлежни орган
Општине Лајковац покреће поступак
преиспитивања рада вршиоца делатности и
налаже му да отклони недостатке који су
наведени у изјашњавању корисника, у
рокукоји не може бити дужи од 90 дана.
Уколико
вршилац
комуналне
делатности не поступи у складу са ставом 2.
овог члана
у посупку отклањања
недостатака квалитета пружене услуге,
Општина Лајковац може раскинути уговор
о поверавању и поверити обављање
предметне комуналне делатности другом

Члан 9.
Средства за обезбеђење јавног
осветљења обезбеђују се из буџета
Општине Лајковац, а на основу Програма
уређивања грађевинског земљишта
Општине Лајковац,за следеће намене:
- Покриће трошкова за
снабдевање електричном
енергијом
- Одржавања, адаптације,
реконструкције и изградње
објеката, уређаја и инсталација
јавног осветљења
- Трошкове осигурања објеката,
уређаја и инсталација јавног
осветљења
Средства
за
обезбеђивање
делатности
декоративног
осветљења
обезбеђују се из буџета Општине Лајковац,
а на основу Програма уређивања
грађевинског земљишта Општине Лајковац.
Члан 10.
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вршиоцу комуналне делатности, који
испуњава услове предвиђене Законом.
Одлука
Скупштине
општине
Лајковац, којом се прописују општа и
посебна права и обавезе вршилаца
комуналне
делатности
и
корисника
комуналних
услуга,
непосредно
се
примењује на све уговорне односе
вршилаца комуналне
делатности
са
корисницима комуналних услуга, као
општи услови пословања.

Број 10

2) предузме мере за хитну заштиту
комуналних објеката и друге
имовине која је угрожена
3) утврди разлоге и евентуалну
одговорност за поремећај, односно,
прекид вршења делатности и
учињену штету
Члан 15.
Новчаном казном од 50.000 до
500.000 динара казниће се за прекршај
правно лице:
-које уклања, руши, прља и на било
који начин оштећује објекте, уређаје и
инсталације јавног осветљења
-ако се неовлашћено прикључује на
објекте, уређаје и инсталације јавне расвете
За прекршај из претходног става
казниће се и одговорно лице у правом лицу,
новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара.
За прекршај из претходног става
казниће се предузетник новчаном казном од
5.000 до 50.000 динара.

Члан 13.
Вршилац комуналне делатности
дужан је да у
средствима јавног
информисања или на други погодан начин,
обавести кориснике јавног осветљења о
планираним или очекиваним сметњама и
прекидима, који ће настати или могу
настати у пружању услуга јавног
осветљења, најкасније 24 сата пре
очекиваног прекида у пружању тих услуга.
У случају наступања непланираних
или неочекиваних поремећаја или прекида
у пружању услуга јавног осветљења,
односно
обављања
истог,
вршилац
комуналне делатности дужан је да одмах о
томе обавести надлежни орган Општинске
управе општине Лајковац и да истовремено
предузме мере за отклањање узрока
поремећаја.
Уколико
вршилац
комуналне
делатности то не учини у року који одреди
Општина Лајковац, надлежни орган
Општинске управе има право да предузме
мере за хитну заштиту комуналних објеката
и друге имовине која је угрожена, на терет
вршиоца комуналне делатности.

Члан 16.
Новчаном казном од 5.000 до
500.000 динара казниће се за прекршај
физичко лице које уклања,руши, прља и на
било који начин оштећује објекте, уређаје и
инсталације јавног осветљења.
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ,,Службеном
гласнику општине Лајковац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-155/17-II од 28.11.2017. године

Члан 14.

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

По
пријему
обавештења
о
непланираном прекиду испоруке, односно
по утврђивању поремећаја или прекида у
пружању комуналних услуга, општинска
управа дужна је да:
1) одреди ред првенства и начин
пружања услуга оним корисницима
код којих би, услед прекида настала
опасност по живот и рад грађана
или рад физичких или правних
лица, или би настала значајна,
односно, ненадокнадива штета

****************
На основу члана 2.став 3.тачка 10. и
члана 5. Закона о комуналним делатностима
(Сл.гл.РС бр.88/11 и 104/16), члана 20. став
1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гл.РС", бр. 129/07), и члана 14.став
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1.тачка 12. Статута Општине Лајковац (,,
Сл. гл. општине Лајковац ", број 11/08 ), а у
вези са Законом о јавним путевима
("Службени гласник РС", број 101/05,
123/07, 101/11 и 93/12) Скупштина општине
Лајковац на седници одржаној 28.11.2017.
године донела је

Број 10

Члан 3.
Општински путеви и улице (у даљем
тексту: јавни путеви) и некатегорисани
путеви, као добра у општој употреби, у
државној су својини и на њима се могу
стицати
права
коришћења,
права
службености и друга права одређена
законом.

ОД Л У К У
О ЈАВНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЛАЈКОВАЦ

Члан 4.
Јавни пут обухвата: труп пута који чине
доњи и горњи строј, путне објекте,
прикључке,
тротоаре,
пешачке
и
бициклистичке стазе које прате коловоз
пута, земљишни појас, ваздушни простор
изнад коловоза у висини од најмање 7 m, са
слободним простором у висини од најмање
4,5 m од највише тачке коловоза, објекте за
потребе пута, саобраћајну сигнализацију,
опрему пута и објекте и опрему за заштиту
пута, саобраћаја и околине.
Некатегорисани пут обухвата: труп пута
који чине доњи и горњи строј, путне
објекте, прикључке, земљишни појас,
ваздушни простор изнад коловоза у висини
од најмање 7 m, са слободним простором у
висини од најмање 4,5 m од највише тачке
коловоза, објекте за потребе пута,
саобраћајну сигнализацију, опрему пута и
објекте и опрему за заштиту пута,
саобраћаја и околине.

I ОС Н ОВ НЕ О ДР Е Д Б Е

Члан 1.
Овом одлуком уређује се управљање,
заштита,
одржавање,
финансирање,
изградња и реконструкција општинских и
некатегорисаних путева на територији
општине Лајковац.
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој
одлуци имају следеће значење:
1) општински пут јесте јавни пут који
саобраћајно повезује насељена места на
територији општине, односно територију
општине са мрежом државних путева;
2) улица јесте јавни пут у насељу, одређен
планским документима, који саобраћајно
повезује делове насеља;
3) некатегорисани пут јесте саобраћајна
површина која је доступна већем броју
разних
корисника,
коју
Скупштина
општине Лајковац (у даљем тексту:
Скупштина
општине)
прогласи
некатегорисаним путем и која је уписана у
катастар непокретности као некатегорисани
пут;
4) заштитни појас јесте површина уз ивицу
земљишног појаса, на спољну страну, чија
је ширина одређена овом одлуком и служи
за заштиту јавног и некатегорисаног пута и
саобраћаја на њему;
5) појас контролисане изградње јесте
површина са спољне стране од границе
заштитног појаса на којој се ограничава
врста и обим изградње објеката, која је исте
ширине као и заштитни појас и која служи
за заштиту јавног и некатегорисаног пута и
саобраћаја на њему.

II
У ПР А В Љ А ЊЕ
Ј АВ НИ М
И
НЕ КА ТЕ Г ОР И СА НИ М ПУ ТЕ В И МА

И

Члан 5.
Управљање јавним и некатегорисаним
путевима обухвата њихово: коришћење
(организовање и контрола наплате накнаде
за употребу пута,
вршење јавних
овлашћења и сл.); заштиту; вршење
инвеститорске функције на изградњи и
реконструкцији; организовање и обављање
стручних
послова
на
изградњи,
реконструкцији, одржавању и заштити;
уступање
радова
на
одржавању;
организовање стручног надзора над
изградњом, реконструкцијом одржавањем и
заштитом;
планирање
изградње,
реконструкције, одржавања и заштите;
означавање пута и вођење евиденције о
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званичне евиденције у које се уписују права
на непокретности.
Управљач пута, односно лице у чију корист
је установљено неко од права из става 1.
овог члана, дужно је да у року од 15 дана од
дана настанка промене на установљеним
правима,
заснованих
на
законом
прописаном правном основу, поднесе
захтев за упис промене, односно брисања
података, у јавне књиге и званичне
евиденције у које се уписују права на
непокретности.

путевима
и
саобраћајно-техничким
подацима за те путеве.
Члан 6.
Послове
управљања
јавним
и
некатегорисаним путевима на територији
општине
Лајковац
обавља
општина
Лајковац (у даљем тексту: Управљач пута).
Управљач пута доноси средњорочни план
изградње и реконструкције, одржавања и
заштите јавних и некатегорисаних путева,
уз сагласност Скупштине општине.
Управљач пута доноси годишњи програм
радова на одржавању, заштити, изградњи и
реконструкцији јавних и некатегорисаних
путева, уз сагласност Скупштине општине.

Члан 10.
Управљач пута издаје:
1) сагласност на изградњу, односно
реконструкцију прикључка на јавни и
некатегорисани пут
2) сагласност на грађење, односно
постављање
водовода,
канализације,
топловода, железничке пруге и других
сличних
објеката,
као
и
телекомуникационих и електро водова,
инсталација, постројења и сл. на јавни и
некатегорисани пут
3) сагласност на грађење, односно
постављање
водовода,
канализације,
топловода, железничке пруге и других
сличних
објеката,
као
и
телекомуникационих и електро водова,
инсталација, постројења и сл. у заштитном
појасу јавног и некатегорисаног пута.
4) сагласност на измену саобраћајних
површина пратећих садржаја јавног и
некатегорисаног пута
5) сагласност на одржавање спортске или
друге манифестације на јавном и
некатегорисаном путу
6) посебне дозволе за обављање ванредног
превоза на јавном и некатегорисаном путу
7) одобрења за постављање рекламних
табли, рекламних паноа, уређаја за
сликовно или звучно обавештавање или
оглашавање
на
општинском
и
некатегорисаном путу, односно поред
општинског и некатегорисаног пута.
Акти из става 1. овог члана морају да
садрже саобраћајно-техничке услове.
Управљач пута дужан је да одлучи по
захтеву за издавање сагласности, дозволе
или одобрења из става 1. овог члана у року
од осам дана од дана подношења захтева.
Против акта из става 1. овог члана може се
изјавити жалба Општинском већу општине

Члан 7.
Управљач пута дужан је да означава и води
евиденцију о јавним и некатегорисаним
путевима и о саобраћајно-техничким и
другим подацима за путеве.
Члан 8.
Део јавног или некатегорисаног пута који
по изградњи или реконструкцији не
припада изграђеном или реконструисаном
јавном или некатегорисаном путу, не
сматра се делом тог пута.
Ако се део пута из става 1. овог члана и
даље користи за саобраћај, извршиће се
његова прекатегоризација, у поступку и на
начин
прописан
за
категоризацију
општинских и некатегорисаних путева.
Ако се део пута из става 1. овог члана не
користи за саобраћај, о начину и условима
коришћења земљишта на коме се налази тај
пут одлучиће управљач пута у року од три
месеца од дана престанка коришћења тог
пута за саобраћај.
Члан 9.
Управљач пута дужан је да у року од 15
дана од дана достављања употребне
дозволе, поднесе захтев за упис права
коришћења на јавном и некатегорисаном
путу, као и права службености и других
права одређених законом
која се
установљавају на јавном и некатегорисаном
путу у корист других лица у јавне књиге и
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Лајковац у року од осам дана од дана
достављања тог акта.
Управљач пута дужан је да о актима из
става 1. овог члана води евиденцију.

водова, инсталације, постројења и сл., по
претходно
прибављеној
сагласности
управљача пута који садржи саобраћајнотехничке услове.
Управљач пута дужан је да обезбеди
контролу извођења радова из става 2. овог
члана.

Члан 11.
Управљач пута дужан је да обезбеди трајно
непрекидно и квалитетно одржавање и
заштиту јавног и некатегорисаног пута и да
обезбеди несметано и безбедно одвијање
саобраћаја на њима.
Управљач пута одговара за штету која
настане
корисницима
јавног
и
некатегорисаног пута због пропуштања
благовременог обављања појединих радова
на редовном одржавању јавног и
некатегорисаног пута прописаних законом
и овом одлуком, односно због извођења тих
радова супротно прописаним техничким
условима и начину њиховог извођења.
III
З АШ ТИ Т А
Ј АВ НИ Х
НЕ КА ТЕ Г ОР И СА НИ Х ПУ ТЕ В А

Број 10

Члан 14.
Заштитни појас, са сваке стране пута, има
следеће ширине:
1) јавни пут 5 метара
2) некатегорисани 3 метра
Одредбе става 1. овог члана, у погледу
ширине заштитног појаса, примењују се и у
насељима, осим ако је другачије одређено
просторним,
односно
урбанистичким
планом.
Члан 15.

И

У појасу контролисане изградње поред
јавног и некатегорисаног пута дозвољена је
изградња објеката на основу донетих
просторних и урбанистичких планова који
обухватају тај појас.
У појасу контролисане изградње забрањено
је отварање рудника, каменолома и
депонија отпада и смећа.

Члан 12.
Ради спречавања угрожавања стабилности
јавног
и
некатегорисаног
пута
и
обезбеђивању услова за несметано одвијање
саобраћаја и режима саобраћаја на путу,
носилац права службености на путу, као и
других права у складу са законом, може да
изводи радове на путу (грађење, односно
постављање
водова,
канализације,
топловода, инсталација, постројења и сл.)
само ако је за извођење тих радова
прибавио сагласност управљача пута.

Члан 16.
Ограде поред јавних и некатегорисаних
путева подижу се тако да не ометају
прегледност пута и не угрожавају
безбедност саобраћаја.
Засади који служе као жива ограда могу
бити висине до 1 метар, тако да не угрожава
прегледност пута, уз обезбеђење природног
проветравања и осунчавања пута.

Члан 13.
У заштитном појасу поред јавног и
некатегорисаног
пута
ван
насеља,
забрањена је изградња грађевинских или
других објеката, као и постављање
постројења, уређаја и инсталација, осим
изградње саобраћајних површина пратећих
садржаја пута, као и постројења, уређаја и
инсталација који служе потребама пута и
саобраћаја на путу.
У заштитном појасу из става 1. овог члана
може да се гради, односно поставља,
водовод,
канализација,
топловод,
железничка пруга и други сличан објекат,
као и телекомуникационих и електро

Члан 17.
Постојеће обале, живице и растињекоје се
налазипоред јавног и некатегорисаног пута
уклониће – покрчиће у потпуности
власници, односно непосредни корисници
земљишта (њива, шума) које се граничи са
наведеним путевима како би се омогућило
природно проветравања и осунчавања пута.
Власници, односно непосредни држаоци
земљишта које се граничи са јавним и
некатегорисаним путевима дужни су да
одржавају канале и јаркове поред тих
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некатегорисаног пута ће се извршити о
трошку општине на њихов захтев.
О поднетим захтевима из претходног става
одлучује
Општинско
веће
општине
Лајковац.

путева и не дозволе било којим радњама
њихово затрпавање или пак зарастање у
живицу израсле из обале.
Поверава се месним заједницама старање о
стању ограде, обале, живица и растиња и
канала поред јавних и некатегорисаних
путева на њиховом подручју.
Када месна заједница утврди кршење
одредаба члана 16. и става 1. и 2. овог члана
обавестиће општинску управу - службу за
инспекцијске послове, ради предузимања
прописаних мера уз претходно упозорење
власника, односно непосредног држаоца
земљишта које се граничи са путем о
обавези уклањања ограде, обале, живица и
растиња и чишћења канала.

Члан 19.
На раскрсници јавног и некатегорисаног
пута са другим путем и укрштања јавног и
некатегорисаног пута са железничком
пругом у истом нивоу, морају се обезбедити
зоне потребне прегледности у складу са
прописима.
Члан 20.

Члан 18.

Лице које управља објектом, постројењем,
уређајем, инсталацијом и водовима,
уграђеним у јавни и некатегорисани пут,
дужно је да одржава тај објекат,
постројење, уређај, инсталацију и вод, на
начин којим се не оштећује пут, односно не
угрожава безбедност саобраћаја или не
омета одржавање пута.
У случају оштећења, односно квара,
објеката, постројења, уређаја, инсталација
или водова из става 1. овог члана којима се
оштећује пут или угрожава безбедност
саобраћаја лице које управља тим објектима
дужно је да без одлагања приступи
отклањању оштећења, односно квара и
истовремено о предузетим радовима без
одлагања обавести управљача пута.
Лице из става 1. овог члана, отклањању
оштећења, односно квара, којим се не
оштећује пут или не угрожава безбедност
саобраћаја,
приступа
по
претходно
прибављеној сагласности управљача пута.
Трошкове извођења радова из ст. 2. и 3.
овог члана, као и трошкове извођења радова
на враћању пута у првобитно стање сноси
лице из става 1. овог члана.

Власници, односно корисници земљишта
које се граничи са путем и улицом у
обавези су да:
1. ископају путни јарак (шанац) поред
пута како би се прихватила и усмерила
атмосферска вода;
2. направе пропусте на путним јарковима
ради уласка у своје парцеле тако да вода
може несметано да протиче, а под условом
да то ураде уз сагласност и техничке услове
Управљача;
3. редовно одржавају путне јаркове и
чисте их најмање једанпут годишње, и то
најкасније до краја априла месеца сваке
године;
4. редовно косе траву и коров поред пута;
Рок за извршење обавезе из става 1. овог
члана одредиће се решењем комуналног
инспектора.
Ако власник, односно непосредни држалац
земљишта које се граничи са јавним или
некатегорисаним путем не уклони ограде,
обале, живица и растиње за које се утврди
да ометају прегледност пута или угрожавају
безбедност саобраћаја, против власника ће
бити поднета прекршајна пријава а решење
ће се извршити принудним путем.
Материјал добијен уклањањем ограда,
обала, растиња, дрвећа, засада или објеката
припада његовом власнику односно
кориснику, по одбитку трошкова уклањања.
За власнике, односно непосредне кориснике
земљишта, који нису радно способна а
домаћинство нема радно способне чланове,
уређење
обале
поред
јавног
и

Члан 21.
Забрањено је остављање грађевинског и
другог материјала поред јавног и
некатегорисаног пута, ако се тиме умањује
прегледност на истом.
Члан 22.
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Прикључак прилазног пута на јавни и
некатегорисани пут може се градити уз
сагласност управљача пута.
Сагласност из става 1. овог члана садржи
нарочито: посебне услове изградње,
потребну саобраћајну сигнализацију и
опрему.
Управљач пута издаће сагласност из става
1. овог члана ако утврди да су кумулативно
испуњени следећи услови, и то ако:
1) није могуће извршити повезивање
прилазног пута на већ изведену раскрсницу,
укрштај или прикључак на јавни, односно
некатегорисани пута;
2) прикључак из става 1. овог члана не
смањују капацитет и проточност саобраћаја
на јавном или некатегорисаном путу и
3) прикључак из става 1. овог члана нема
штетне последице за несметано и безбедно
одвијање саобраћаја на јавном или
некатегорисаном путу.
Инвеститор изградње прикључка из става 1.
овог члана сноси трошкове изградње и
трошкове прикључка.
Техничком прегледу изграђенoг прикључка
на јавни или некатегорисани пут,
присуствује
овлашћени
представник
управљача пута.

Број 10

других штетних утицаја, ако се исти не
могу изградити, поставити, односно подићи
на јавном и некатегорисаном путу.
Одредбе става 1. до 3. овог члана сходно се
примењују и на власнике, односно
непосредне држаоце земљишта, у случају
када се њихово земљиште користи у исте
сврхе.
Члан 24.
Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за
сликовно или звучно обавештавање или
оглашавање (у даљем тексту: натписи),
могу се постављати на:
1. општинском путу, односно поред тог
пута на удаљености од пет метара, мерено
од спољне стране од ивице коловоза,
2. на некатегорисаном путу, односно поред
тог пута на удаљености од три метра,
мерено са спољне стране од ивице
коловоза.
Постављање натписа врши се на основу
одобрења које издаје управљач пута.
Натписе је дужно да одржава лице које је
захтевало њихово постављање.
Члан 25.

Члан 23.

На јавном и некатегорисаном путу
забрањено је нарочито:
1) привремено или трајно заузимање пута;
2) извођење радова на путу који нису у вези
са
изградњом,
реконструкцијом,
одржавањем и заштитом пута;
3) извођење радова носилаца права
службености и других права установљених
на путу, којима се оштећује пут или
угрожава несметано и безбедно одвијање
саобраћаја;
4) испуштање вода, отпадних вода и других
течности на пут или путни јарак;
5) спречавање отицања вода са пута, а
посебно из путног јарка и из пропуста кроз
труп пута и спречавање даљег отицања вода
ка њиховим реципиентима;
6) просипање, депоновање, остављање или
бацање материјала, отпада, предмета и
смећа на пут и земљишни појас;
7) замашћивање пута мазивима или другим
сличним материјама;
8) постављање и коришћење светла или
других светлосних уређаја на путу и поред
пута, којима се омета одвијање саобраћаја
на путу;

Власник, односно непосредни држалац
земљишта и објеката, односно уређаја на
земљишту, које има најмање једну
заједничку границу са јавним или
некатегорисаним путем (у даљем тексту:
сусед јавног или некатегорисаног пута)
дужан је да омогући слободно отицање воде
и одлагање снега са пута на његово
земљиште, уз накнаду проузроковане
штете.
Сусед јавног или некатегорисаног пута
дужан је да омогући прилаз путу или
путном објекту ради извођења радова на
одржавању пута или путног објекта, уз
накнаду проузроковане штете.
Управљач пута дужан је да закључи уговор
са суседом јавног и некатегорисаног пута да
на суседовом земљишту изгради одводне
канале и друге уређаје за одвођење воде од
трупа пута као и да постави привремене или
сталне уређаје и регулације, односно
подигне засаде, за заштиту пута и
саобраћаја на њему од снежних лавина,
сметова, буке, заслепљујућих ефеката и
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9)
орање
и
извођење
других
пољопривредних радова на банкинама,
косинама и земљишном појасу;
10) вучење предмета, материјала, оруђа и
других врста терета по путу (греде,
балвани, гране, камени блокови, плугови,
дрљаче и сл.);
11) паљење траве и другог растиња на путу,
као и отпадних предмета и материјала;
12) наношење блата са прилазног пута на
пут;
13) пуштање стоке на пут без надзора,
напасање и напајање стоке на путу или
путном јарку;
14) окретање запреге, трактора, плуга и
других пољопривредних машина и оруђа на
путу;
16) кочење запрежних возила спречавањем
окретања точкова;
17) укључивање возила на пут и
искључивање са пута ван прикључка или
укрштаја и наношење блата на пут;
18) заустављање или остављање возила
којим се омета коришћење пута;
19) свако чињење којим се оштећује или би
се могао оштетити пут или ометати
одвијање саобраћаја на путу.

Број 10

Превоз возилом које само или са теретом
премашује
дозвољено
осовинско
оптерећење, укупну масу, ширину, дужину
или висину, сматра се ванредним превозом
у смислу ове одлуке. Дозвољено осовинско
оптерећење на јавним путевима је 6 тона а
на некатегорисаним путевима 4 тоне.
Ванредни превоз може се обављати на
јавним и некатегорисаним путевима на
основу посебне дозволе коју издаје
управљач пута за сваки појединачни превоз
којом се одређују начин и услови превоза,
као и износ накнаде за ванредни превоз.
О издатим дозволама из става 3. овог члана
управљач пута писмено обавештава
министарство надлежно за унутрашње
послове и општинску управу - службу за
инспекцијске послове као и лице које врши
послове на одржавању путева на којима ће
се обавити ванредни превоз.
Ванредни превоз може да се обавља на
јавном и некатегорисаном путу без издате
дозволе из става 3. овог члана, ако се тај
превоз обавља ради интервенције приликом
елементарних и других непогода, као и за
потребе одбране земље.
Лице које обавља ванредни превоз из става
5. овог члана дужно је да пре почетка
обављања ванредног превоза, обављање тог
превоза усклади са управљачем пута.
Лице из става 6. овог члана које обавља
ванредни превоз из става 3. овог члана
дужно је да о обављању тог превоза
обавести
министарство
унутрашњих
послова.

Члан 26.
Управљач пута покреће поступак код
надлежног одељења Општинске управе, за
ограничавање
коришћења
јавног
и
некатегорисаног пута, ако је пут у таквом
стању да:
1) саобраћај није могућ или је могућ
саобраћај појединих врста возила;
2) саобраћај појединих врста возила може
бити штетан за пут и
3) то захтевају основани разлози који се
односе на заштиту пута и безбедност
саобраћаја.
Истовремено са покретањем поступка из
става 1. овог члана, управљач пута
предузима мере обезбеђења јавног и
некатегорисаног
пута
постављањем
припадајуће саобраћајне сигнализације и о
предузетим
мерама
обавештава
министарство надлежно за унутрашње
послове и јавност путем средстава јавног
информисања.

Члан 28.
Контролу ванредног превоза, као и
контролу највећих дозвољених осовинских
оптерећења, укупне масе и димензија
возила, која саобраћају на јавном и
некатегорисаном путу, врши општинска
управа - служба за инспекцијске послове.
Возило којим се обавља ванредни превоз
без посебне дозволе из члана 27. ове
одлуке, искључује из саобраћаја на јавном и
некатегорисаном путу овлашћено лице из
става 1. овог члана и одређује место
паркирања возила до прибављања посебне
дозволе.
За време трајања искључења из саобраћаја,
забрањено је коришћење возила које је у
вршењу контроле искључено из саобраћаја.

Члан 27.
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најкасније у року од 12 часова од тренутка
онеспособљавања возила, односно падања
терета о трошку имаоца возила, односно
терета.
Возило које се онеспособи за даљу вожњу,
као и терет који је пао са возила ималац
возила, односно терета дужан је да уклони
са
земљишног
појаса
јавног
и
некатегорисаног пута одмах, а најкасније у
року
од
12
часова
од
тренуткаонеспособљавања возила, односно
падања терета о трошку имаоца возила,
односно терета.
Ако ималац возила или терета уклањање не
изврши у року из става 3. овог члана,
уклањање ће извршити управљач пута
најкасније у року од 24 часа од тренутка
онеспособљавања возила, односно падања
терета о трошку имаоца возила, односно
терета.
Уклањање возила, односно терета, са трупа
или
земљишног
појаса
јавног
и
некатегорисаног пута из става 1. до 4. овог
члана мора се извршити тако да се не
нанесе штета путу.
Уклањање заустављеног или остављеног
возила којим се омета коришћење јавног и
некатегорисаног пута, извршиће се на
начин прописан одредбама ст. 1. до 5. овог
члана.

Члан 29.
Лице које обавља ванредни превоз дужно је
да тај превоз обавља у складу дозволом из
члана 27. ове одлуке.
Лице које обавља ванредни превоз дужно је
да надокнади штету управљачу пута
причињену обављањем ванредног превоза
на јавном и некатегорисаном путу.
Члан 30.
Привремено или трајно учешће теретних
возила са више од 50% у свим извршеним
превозима терета на одређеном јавном и
некатегорисаном путу или његовом делу за
потребе лица које изводи радове на
изградњи или реконструкцији или обавља
привредну делатност чија природа захтева
тако извршене превозе (експлоатација
камена, минерала, угља, дрвета и сл.),
сматра се прекомерним коришћењем тог
пута, односно његовог дела у смислу ове
одлуке.
Учешће теретних возила лица које изводи
радове,
односно
обавља
привредну
делатност из става 1. овог члана, утврђује
управљач пута на основу просечног
годишњег дневног саобраћаја теретних
возила носивости више од 11,5 тона на
јавном путу, односно 8 тона на
некатегорисаном путу и то најмање
четвороструким бројањем саобраћаја на
изворној - циљној локацији.
За прекомерно коришћење јавног и
некатегорисаног пута, његовог дела или
путног објекта лице из става 1. овог члана
плаћа накнаду у складу са актом управљача
пута.
Лице из става 1. овог члана дужно је да
надокнади
штету
управљачу
пута,
причињену грубом непажњом.

Члан 32.
Управљач пута дужан је да благовремено и
на погодан начин обавештава јавност и
кориснике јавних и некатегорисаних путева
о стању и проходности тих путева, а у
случају ограничења, обуставе и забране
саобраћаја на тим путевима, у року од 48
часова пре почетка примене наведених
мера.
Члан 33.

Члан 31.
Општинска управа, односно одељење
надлежно за комуналне послове, забраниће
саобраћај или саобраћај одређене врсте
возила, на јавном и некатегорисаном путу,
његовом делу или путном објекту, на
предлог управљача пута, у следећим
случајевима:
1) ако се пут налази у таквом стању да се на
њему не може одвијати саобраћај или се не
може одвијати саобраћај одређене врсте
возила;

Возило које се онеспособи за даљу вожњу,
као и терет који је пао са возила, ималац
возила, односно терета дужан је да уклони
са трупа јавног и некатегорисаног пута
одмах, а најкасније у року од два часа од
тренутка онеспособљавања возила, односно
падања терета.
Ако ималац возила или терета не изврши
уклањање у року из става 1. овог члана,
уклањање ће извршити управљач пута
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2) ако би учешће одређених врста возила у
саобраћају наносило штету путу, његовом
делу или путном објекту;
3) ако то захтева извођење радова на
реконструкцији и одржавању пута и
4) ако то захтевају други разлози заштите
пута и безбедности саобраћаја на путу.
Општа забрана саобраћаја на јавном и
некатегорисаном путу, његовом делу или
путном објекту, може бити привремена, а
забрана саобраћаја за одређене врсте возила
на јавном и некатегорисаном путу, његовом
делу или путном објекту, може бити
привремена или стална
IV
О ДР ЖА В А ЊЕ
Ј АВН ИХ
НЕ КА ТЕ Г ОР И СА НИ Х ПУ ТЕ В А
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опреме за заштиту пута, саобраћаја и
околине;
11) чишћење опреме пута и објеката и
опреме за заштиту пута, саобраћаја и
околине;
12) кошење траве и уређивање зелених
површина на путу и земљишном појасу;
13) чишћење снега и леда са коловоза пута
и саобраћајних површина аутобуских
стајалишта, паркиралишта, банкина, ригола.
Члан 36.
Радови на периодичном одржавању јавног и
некатегорисаног пута обухватају: ојачање
коловозне конструкције, реконструкцију и
појачано одржавање.
Радови на ојачању коловозне конструкције
јесу нарочито:
1) постављање шљунчаног, односно
туцаничког застора на неасфалтираним
путевима;
2) обрада површине коловозног застора или
заптивање;
3) наношење новог асфалтног слоја по целој
ширини коловоза одређене носивости;
4) корекција облика постојећег застора или
коловоза.
Радови на рехабилитацији јавног и
некатегорисаног пута јесу нарочито:
1) селективно обнављање, замена и
појачање дотрајалих коловозних застора и
промена попречних нагиба коловоза на
путу, односно његовом делу;
2) замена сложених дилатационих справа,
изолације, коловоза, ограде, сливника,
лежишта,
оштећених
секундарних
елемената и дотрајалих пешачких стаза на
мостовима, надвожњацима, подвожњацима
и вијадуктима;
3) обнављање антикорозивне заштите
челичних
конструкција
мостова,
надвожњака, подвожњака и вијадуката;
4) замена деформисаних, дотрајалих и
привремених пропуста за воду;
5)
постављање
нове
саобраћајне
сигнализације на путу, односно његовом
делу.
Радови на појачаном одржавању јавног и
некатегорисаног пута (побољшање јавног и
некатегорисаног пута), јесу нарочито:
1) ублажавање појединих уздужних нагиба
и исправка појединих кривина;

И

Члан 34.
Одржавањем јавног и некатегорисаног пута
у смислу ове одлуке сматрају се радови
којима се обезбеђује несметан и безбедан
саобраћај и чува употребна вредност пута.
Управљач пута дужан је да при извођењу
радова из става 1. овог члана обезбеди
несметан и безбедан саобраћај и очува
употребну вредност пута.
Одржавање јавног и некатегорисаног пута
обухвата редовно, периодично и ургентно
одржавање.
Члан 35.
Радови на редовном одржавању јавног и
некатегорисаног пута јесу нарочито:
1) преглед, утврђивање и оцена стања пута
и путног објекта;
2) местимично поправљање коловозне
конструкције и осталих елемената трупа
пута;
3) чишћење коловоза и осталих елемената
пута у границама земљишног појаса;
4) уређење банкина;
5) уређење и очување косина насипа, усека
и засека;
6) чишћење и уређење јаркова, ригола,
пропуста и других делова система за
одводњавање пута;
7) поправка путних објеката;
8) постављање, замењивање, допуњавање и
обнављање саобраћајне сигнализације;
9) чишћење саобраћајне сигнализације;
10) постављање, замењивање, допуњавање
и обнављање опреме пута и објеката и
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2) проширење коловозне конструкције,
банкина и осталих елемената трупа пута на
краћим деловима пута;
3) проширење раскрсница у нивоу;
4) санирање клизишта и одрона;
5) санација и израда потпорних, обложних и
порталних зидова;
6) замена или израда дренажног система за
одводњавање подземних вода са пута и
путног објекта;
7) постављање нове опреме пута и нових
објеката и опреме за заштиту пута,
саобраћаја и околине на путу, односно
његовом делу.
Радови из ст. 2, 3. и 4. овог члана изводе се
према техничкој документацији која се
израђује у складу са законом, техничким
прописима и стандардима и која садржи:
општи део, пројектни задатак, технички
опис, ситуациони план, уздужни профил,
попречне профиле, детаље потребне за
извођење радова, пројекат саобраћајне
сигнализације и опреме, опис радова са
предмером и предрачуном, пројекат
регулисања саобраћаја за време извођења
радова и техничку контролу техничке
документације.
Техничку документацију из става 5. овог
члана, пре почетка извођења радова на
ојачању, реконструкцији и појачаном
одржавању јавног и некатегорисаног пута
оверава општинска управа - одељење за
комунално грађевинске,
стамбене и
урбанистичке послове,
Овера из става 6. овог члана престаје да
важи ако се радови не започну у року од
годину дана од дана извршене овере.
Општинска управа, одељење надлежно за
комунално послове, образује комисију за
технички преглед изведених радова на
периодичном
одржавању
јавног
и
некатегорисаног пута и издаје акт о пријему
тих радова.

Општинска управа, одељење надлежно за
комунално послове, доноси акт о редовном,
периодичном и ургентном одржавању
јавних и некатегорисаних путева којим се
ближе уређују врсте радова, технички
услови и начин извођења радова.

За употребу јавних и некатегорисаних
путева на територији општине Лајковац
плаћају се накнаде и то:
1) накнада за ванредни превоз;
2) накнада за постављање рекламних табли,
рекламних паноа, уређаја за сликовно или
звучно обавештавање или оглашавање на
општинском и некатегорисаном путу,
односно на другом земљишту које користи
управљач пута, у складу са прописима;
3) накнада за прекомерно коришћење пута,
његовог дела или путног објекта;
4) накнада за закуп делова земљишног
појаса пута;
5) накнада за закуп другог земљишта које
користи управљач пута;
6) накнада за прикључење прилазног пута
на јавни и некатегорисани пут;
7) накнада за постављање водовода,
канализације, електричних, телефонских и
телеграфских водова и сл. на путу;
8) накнада за изградњу комерцијалних
објеката којима је омогућен приступ са
пута;
9) годишња накнада за коришћење
комерцијалних објеката којима је омогућен
приступ са пута.
Висину накнаде из става 1. овог члана
утврђује управљач пута својим актом.
На акт из става 2. овог члана сагласност
даје Скупштина општине.

Члан 37.

Члан 40.

Радови на ургентном одржавању јавних и
некатегорисаних путева обухватају радове
условљене елементарним непогодама и
ванредним
околностима,
у
циљу
обезбеђивања
проходности
пута
и
безбедног одвијања саобраћаја.

Средства од наплаћене накнаде из члана 39.
ове одлуке приход су управљача пута и
користе се за изградњу, реконструкцију,
одржавање
и
заштиту
јавних
и
некатегорисаних путева, као и за трошкове
коришћења и отплату кредита за наведене
намене.

V
ФИН А НС ИРА ЊЕ
Ј АВН И Х
НЕ КА ТЕ Г ОР И СА НИ Х ПУ ТЕ В А

И

Члан 39.

Члан 38.
Члан 41.
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телекомуникационе инсталације и сл.),
усклађују радове на истим са радовима на
реконструкцији јавног пута.
Инвеститор је дужан да, најмање 60 дана
пре почетка радова из става 1. овог члана,
писмено обавести лица из става 2. овог
члана о почетку радова.
Лица из става 2. овог члана дужна су да при
реконструкцији или извођењу других
радова на јавном путу и некатегорисаном
путу о свом трошку, а при изградњи јавног
и некатегорисаног пута о трошку
инвеститора тог пута, изместе објекте,
постројења, уређаје, инсталације и водове,
или их прилагоде насталим променама.
У случају да лица из става 2. овог члана не
изместе, односно не прилагоде објекте,
постројења, уређаје, инсталације и водове
до почетка извођења радова на изградњи,
односно
реконструкцији
јавног
и
некатегорисаног пута или извођењу других
радова на том путу, одговарају за штету
која
настане
због
неблаговременог
отпочињања извођења тих радова.

У погледу наплате накнада утврђених овом
одлуком, контроле, камате, повраћаја,
застарелости, казне и осталог што није
уређено овом одлуком, примењиваће се
одредбе закона којим се уређује порески
поступак и пореска администрација.
V I ИЗ Г Р А Д Њ А И Р Е К ОН С ТР У К ЦИЈА
Ј АВ НИ Х
И
НЕ К А ТЕ Г ОРИ С АН ИХ
ПУ ТЕ В А

Члан 42.
Изградња и реконструкција јавног и
некатегорисаног пута врши се у складу са
законом којим се уређује планирање и
изградња, законом којим се уређују посебни
услови за изградњу јавних путева и овом
одлуком.
Општински пут мора да се изгради тако да
има најмање две саобраћајне и две ивичне
траке или ивичњаке у равни коловоза, а
улица тротоар и уместо ивичних трака ивичњаке.
Некатегорисани пут мора да се изгради тако
да има најмање једну саобраћајну траку и
проширења за мимоилажење.
Јавни и некатегорисани пут пут мора да се
изгради тако да буде оспособљен да
поднесе осовинско оптерећење од најмање
шест тона.
Путни објекти јавног и некатегорисаног
пута морају се изградити тако да ширина
коловоза на путном објекту не сме да буде
мања од ширине коловоза пута.
Саобраћајна
површина
аутобуског
стајалишта на општинском путу мора се
изградити ван коловоза тог пута.

Члан 44.
Ако постојећи јавни и некатегорисани пут,
односно његов део, треба изместити због
грађења другог објекта (железничка
инфраструктура,
рудник,
каменолом,
акумулационо језеро, аеродром и сл), пут,
односно његов део који се измешта, мора
бити изграђен са елементима који
одговарају категорији тог пута.
Трошкове измештања јавног пута и
некатегорисаног пута, односно његовог
дела, из става 1. овог члана, сноси
инвеститор објекта због чије изградње се
врши измештање јавног пута, односно
његовог дела, ако се другачије не
споразумеју инвеститор и управљач пута.

Члан 43.
Инвеститор је дужан да, најмање 30 дана
пре почетка радова на изградњи, односно,
реконструкцији јавног и некатегорисаног
пута или путног објекта о томе обавести
јавност
путем
средстава
јавног
информисања или на други уобичајени
начин.
Лица, која су имаоци и која су дужна да се
старају
о
објектима,
постројењима,
уређајима, инсталацијама и водовима
уграђеним у труп јавног пута и у
земљишном појасу, односно у путном
објекту (канализација, водовод, електричне,

Члан 45.
Одредбе ове одлуке којима се уређује
изградња јавних и некатегорисаних путева
примењују се и на реконструкцију ових
путева.
Реконструкцијом јавног и некатегорисаног
пута у смислу ове одлуке сматрају се
радови на постојећем путу, његовом делу и
путном објекту, којима се мењају положај
трасе пута у појасу његовог основног
правца, конструктивни елементи, носивост,
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саобраћајним и зауставним тракама.
Употребну
дозволу
за
јавни
и
некатегорисани пут из става 2. овог члана
издаје Општинска управа надлежна за
послове саобраћаја.
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контроле
техничке
документације,
руковођења извођењем радова и вршења
стручног надзора;
4) стање јавног или некатегорисаног пута,
његовог дела и путног објекта;
5) правилно одржавање јавног или
некатегорисаног пута, његовог дела и
путног објекта у складу са техничким и
другим прописима и условима којима се
осигурава
способност
јавног
или
некатегорисаног, његовог дела и путног
објекта за несметано и безбедно одвијање
саобраћаја;
6) услове одвијања саобраћаја на јавном
или некатегорисаном путу;
7) да ли се правилно и редовно спроводе
прописане мере заштите јавног и
некатегорисаног пута;
8) примену техничких прописа, стандарда и
норми квалитета приликом извођења радова
и употребе материјала при изградњи,
реконструкцији и одржавању јавног или
некатегорисаног пута;
9) да ли је за изградњу и реконструкцију
јавног или некатегорисаног пута, његовог
дела и путног објекта издато одобрење за
изградњу, односно да ли је одобрење издато
на прописан начин;
10) да ли се јавни или некатегорисани пут,
његов део и путни објекат гради према
техничкој документацији на основу које је
издато одобрење за изградњу и да ли је та
документација израђена у складу са
прописима;
11) да ли извођач радова на изградњи и
реконструкцији јавног или некатегорисаног
пута, његовог дела и путног објекта води
књигу инспекције и грађевински дневник на
прописан начин;
12) да ли се јавни или некатегорисани пут,
његов део и путни објекат користи на
основу издате употребне дозволе, односно
да ли је дозвола издата на прописан начин;
13) да ли је почетак изградње јавног или
некатегорисаног пута, његовог дела и
путног објекта, односно извођења радова
пријављен на прописан начин;
14) да ли се ванредни превоз врши са
посебном дозволом.
Поред послова из става 1. овог члана
инспектор обавља и друге послове утврђене
овом одлуком.

V I I Н А Д З ОР

Члан 46.
Надзор над спровођењем ове одлуке и
других општих и појединачних аката
донетих на основу ове одлуке врши
Општинска управа општине Лајковац
одељење надлежно за комуналне послове, а
инспекцијски надзор врши саобраћајни или
комунални инспектор(у даљем тексту
инспектор).
Члан 47.
Инспектор не може да израђује или
учествује у изради техничке документације
и
техничкој
контроли
техничке
документације за објекте који су предмет
инспекцијског надзора и да врши стручни
надзор над изградњом, односно извођењем
радова на објектима који су предмет
инспекцијског надзора.
Члан 48.
У вршењу надзора комунални инспектор
подноси пријаву надлежном органу за
учињено кривично дело, подноси захтев за
покретање
прекршајног
поступка,
обавештава други надлежан орган да
предузме мере из своје надлежности и
обавља друге послове прописане законом.
Члан 49.
У
вршењу
инспекцијског
надзора
инспектор има право и дужност да
проверава:
1) радове на изградњи, реконструкцији и
одржавању јавног или некатегорисаног
пута, његовог дела и путног објекта;
2) техничку и другу документацију за
изградњу, реконструкцију и одржавање
јавног или некатегорисаног пута, његовог
дела и путног објекта;
3) испуњеност услова прописаних за лица
која врше послове пројектовања, техничке

Члан 50.
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јавни и некатегорисани пут, његов део или
путни објекат, за који је издато одобрење за
изградњу, користи без употребне дозволе, а
ако инвеститор не прибави употребну
дозволу у утврђеном року, привремено
забрани
саобраћај
на
јавном
и
некатегорисаном путу, његовом делу или
путном објекту;
10) нареди постављање физичких препрека
којима се онемогућава прикључење на
јавни и некатегорисани пут, прикључком
или
укрштањем
путева,
односно
прикључком прилазног пута на јавном и
некатегорисаном путу, без претходно
прибављене сагласности управљача пута,
односно одобрења за изградњу;
11) нареди отклањање неправилности,
односно забрани даље извођење радова
приликом изградње и реконструкције јавног
и некатегорисаног пута, његовог дела и
путног објекта, ако утврди да извођач
радова не испуњава прописане услове;
12) покрене поступак за укидање одобрења
за изградњу, по праву надзора, ако утврди
да је издато супротно закону;
13)
нареди
рушење
јавног
и
некатегорисаног пута, његовог дела или
путног објекта, за које није издато
одобрење
за
изградњу,
односно
реконструкцију;
14) нареди отклањање недостатака у
утврђеном року, ако утврди да се приликом
извођења радова и употребе материјала при
изградњи, реконструкцији и одржавању
јавног и некатегорисаног пута, његовог
дела и путног објекта, не примењују
технички прописи и стандарди и норме
квалитета, а ако се у утврђеном року
недостаци не отклоне, забрани, односно
обустави даље извођење радова и нареди
рушење
и
уклањање
изграђених,
реконструисаних и одржаваних делова
јавног и некатегорисаног пута или путног
објекта на којима нису отклоњени наређени
недостаци;
15) нареди уклањање заустављеног или
остављеног возила којим се омета
коришћење јавног и некатегорисаног пута.

У
вршењу
инспекцијског
надзора
инспектор је овлашћен да:
1) забрани извршење радова који се изводе
противно прописима, техничким прописима
и стандардима и нормама квалитета
приликом извођења радова и употребе
материјала при изградњи, реконструкцији и
одржавању јавног и некатегорисаног пута,
његовог дела и путног објекта, противно
условима одвијања саобраћаја на јавном и
некатегорисаном путу, његовом делу и
путном објекту или противно прописаним
мерама заштите јавног и некатегорисаног
пута, његовог дела и путног објекта;
2) предложи органу надлежном за техничко
регулисање саобраћаја забрану саобраћаја
или саобраћаја одређене врсте возила, на
јавном и некатегорисаном путу, његовом
делу или путном објекту;
3) нареди отклањање недостатака на јавном
и некатегорисаном путу, његовом делу или
путном објекту којима се угрожава или
може бити угрожена безбедност саобраћаја;
4) нареди рушење и уклањање објеката
изграђених, односно постављених у
заштитном појасу јавног и некатегорисаног
пута и уклањање депонија отпада и смећа,
супротно одредбама ове одлуке;
5) нареди рушење или уклањање ограде,
обала,
растиња,
дрвећа,
засада,
грађевинског и другог материјала и натписа
подигнутих, остављених или постављених
супротно одредбама ове одлуке;
6) нареди рушење и уклањање објеката,
цевовода, водова, инсталација, натписа,
ограде, обале, растиње, дрвећа, засада,
грађевинског и другог материјала са јавног
и некатегорисаног пута, његовог дела,
путног објекта и земљишног појаса, осим
објеката, цевовода, водова и инсталација за
које је установљено право службености или
друго право одређено законом;
7) забрани радове који се изводе у
непосредној
близини
јавног
и
некатегорисаног пута, његовог дела и
путног објекта, а који могу угрозити
њихову
стабилност
и
безбедност
саобраћаја;
8) искључи из саобраћаја на јавном и
некатегорисаном путу возило којим се
обавља ванредни превоз без посебне
дозволе;
9)
нареди инвеститору прибављање
употребне дозволе, у року који не може
бити краћи од 30 дана, ако утврди да се

Члан 51.
Ако је јавни и некатегорисани пут, његов
део или путни објекат у таквом стању да се
на њему не може одвијати безбедан
саобраћај, инспектор ће наредити да се без
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путу, његовом делу или путном објекту.
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1. не означава и не води евиденције о
јавним и некатегорисаним путевима и о
саобраћајно-техничким и другим подацима
за те путеве (члан 7.);
2. не одлучи о начину и условима
коришћења земљишта на коме се налази
део јавног или некатегорисаног пута који се
не користи за саобраћај у року од три
месеца од дана престанка коришћења пута
за саобраћај (члан 8. став 3);
3. у року од 15 дана од дана достављања
употребне дозволе, не поднесе захтев за
уписа права на јавном и некатегорисаном
путу у јавне књиге и званичне евиденције у
које се уписују права на непокретности
(члан 9. став 1.);
4. у року од 15 дана од дана настанка
промена на установљеним правима на
јавном путу, не поднесе захтев за упис
промене, односно брисање података у јавне
књиге и званичне евиденције у које се
уписују права на непокретности (члан 9.
став 2);
5. гради објекте и поставља постројења,
уређаје и инсталације супротно члану 13.
став 1. oвe одлуке;
6. гради, односно поставља, водовод,
канализацију, топловод, железничку пругу
и
други
сличан
објекат,
као
и
телекомуникационе и електро водове,
инсталације, постројења и сл., без
сагласности, односно супротно начину и
условима утврђеним у издатој сагласности
управљача пута (члан 13. став 2);
7. не обезбеди контролу извођења радова на
изградњи
објеката
и
постављању
постројења, уређаја и инсталација (члан 13.
став 3);
8. појасу контролисане изградње отвара
рудник, каменолом и депонију отпада и
смећа (члан 15. став 2);
9. подиже ограде, обале, растиње, дрвеће и
засаде поред јавних и некатегорисаних
путева супротно члану 16, 17. и 18. ове
одлуке;
10. оставља грађевински и други материјал
поред јавног или некатегорисаног пута тако
да тиме умањује прегледност на том путу
(члан 21);
11. ради прикључак прилазног пута на јавни
или некатегорисани пут без сагласност
управљача (члан 22. став 1);
12. не омогући прилаз јавном или
некатегорисаном путу или путном објекту

Члан 52.
Против решења инспектора може се
изјавити жалба Општинском већу општине
Лајковац у року од осам дана од дана
достављања.
Жалба изјављена против решења из става 1.
овог члана не одлаже извршење решења
којим се:
1) забрањују, односно обустављају радови;
2) привремено забрањује саобраћај на
јавном и некатегорисаном путу, његовом
делу или путном објекту;
3) наређује отклањање недостатака на
јавном и некатегорисаном путу, његовом
делу или путном објекту којима се
угрожава или може бити угрожена
безбедност саобраћаја;
4) наређује рушење и уклањање објеката,
цевовода, водова, инсталација, натписа,
ограде, обале, растиње, дрвећа, засада,
грађевинског и другог материјала са јавног
и некатегорисаног пута, његовог дела,
путног објекта и земљишног појаса, осим
објеката, цевовода, водова и инсталација за
које је установљено право службености или
друго право одређено законом
5) искључује из саобраћаја на јавном и
некатегорисаном путу возило којим се
обавља ванредни превоз без посебне
дозволе.
Члан 53.
Управљаљч пута обезбеђује
начин
континурираног изјашњавања, најмање
једном годишње,
корисника услуга о
квалитету пружања услуга од стране
вршилаца ове комуналне делатности,
електонским путем са web sajta општине
Лајковац.

V I I I КА З НЕ НЕ О ДР Е Д Б Е

Члан 54.
Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице ако:
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документације или на основу техничке
документације која не садржи прописане
елементе (члан 36. став 5);
29. пре почетка извођења радова на
ојачању, рехабилитацији и појачаном
одржавању јавног пута не овери техничку
документацију код надлежног органа (члан
36. став 6);
30. пре почетка радова на изградњи,
односно
реконструкцији јавног или
некатегорисаног пута или путног објекта не
поступи на начин прописан у члану 43. став
1. ове одлуке;
31. не усклади радове на објектима,
постројењима, уређајима, инсталацијама и
водовима уграђеним у труп пута и у
земљишном појасу, односно у путном
објекту са радовима на реконструкцији пута
(члан 43. став 2);
32. пре почетка радова на изградњи или
реконструкцији јавног или некатегорисаног
пута не поступи на начин прописан у члану
43. став 3. ове одлуке.
33. при реконструкцији или извођењу
других
радова
на
јавном
или
некатегорисаном путу не изместе објекте,
постројења, уређаје, инсталације и водове
уграђене у труп јавног или некатегорисаног
пута и у иземљишном појасу, односно у
путном објекту или их не прилагоде
насталим променама (члан 43. став 4.);
34. измештени јавни или некатегорисани
пут, односно његов део није изграђен са
елементима који одговарају категорији тог
пута (члан 44. став 1.);
За прекршај из става 1. овог члана новчаном
казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара
казниће се и одговорно лице у правном
лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се предузетник новчаном казном од
5.000,00 до 250.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се физичко лице новчаном казном од
5.000,00 до 75.000,00 динара.

ради извођења радова на одржавању пута
или путног објекта (члан 23. став 2);
13.
поставља
на
јавном
или
некатегорисаном путу натписе, супротно
члану 24. став 1. ове одлуке;
14.
поставља
на
јавном
или
некатегорисаном
путу
натписе
без
одобрења управљача пута (члан 24. став 2);
15. не одржава натписе који су постављени
на јавни или некатегорисани пут, односно
поред тих путева (члан 24. став 3);
16. поступа супротно одредбама члана 25.
ове одлуке;
17. обавља ванредни превоз без посебне
дозволе управљача пута (члан 27. став 3.)
18. о издатим посебним дозволама за
ванредни превоз не обавести органе и лице
из члана 27. став 4. ове одлуке;
19. не усклади обављање ванредног
превоза, са управљачем пута (члан 27. став
6);
20. не обавести министарство надлежно за
унутрашње послове о обављању ванредног
превоза, који се обавља без издате дозволе,
ради интервенције приликом елементарних
и других непогода, као и за потребе одбране
земље, које је усклађено са управљачем
пута (члан 27. став 7);
21. за време трајања искључења, користи
возило које је у вршењу контроле
искључено из саобраћаја (члан 28. став 3.);
22. обавља ванредни превоз супротно члану
29. став 1. ове одлуке;
23. не уклони са трупа јавног или
некатегорисаног пута возило које се
онеспособи за даљу вожњу, као и терет који
је пао са возила у року из члана 31. став 1.
ове одлуке;
24. не уклони са земљишног појаса јавног
пута возило које се онеспособи за даљу
вожњу, као и терет који је пао са возила, у
року из члана 31. став 3. ове одлуке;
25.
нанесе
штету
јавном
или
некатегорисаном путу уклањањем возила,
односно терета са трупа, односно
земљишног појаса пута (члан 31. став 5);
26. не обавештава јавност и кориснике
путева на начин прописан у члану 32. ове
одлуке;
27. при извођењу радова на одржавању
јавног и некатегорисаног пута не обезбеди
несметан и безбедан саобраћај и очување
употребне вредности пута (члан 34. став 2);
28. се радови на ојачању, рехабилитацији и
појачаном одржавању изводе без техничке

I X ПР Е Л А ЗНЕ И З А ВР ШНЕ О ДР Е ДБ Е

Члан 55.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о некатегорисаним путевима
на
територији
општине
Лајковац
("Службени гласник општине Лајковац",
број /13).
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Члан 56.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Лајковац".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-155/17-II од 28.11.2017. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић,с.р.

2) од 10.000.000,00
до 25.000.000,00
динара
3) од 25.000.000,00
до 50.000.000,00
динара
4) преко
50.000.000,00 дин.

Број 10

25.000 динара + 0,6% на
износ преко
10.000.000,00 дин.
115.000 динара + 1,0%
на основицу преко
25.000.000,00 дин.
365.000 динара + 2,0%
на основицу преко
50.000.000,00 дин.

Члан 3.
Утврђивање, контрола и наплата
пореза на имовину врши се у складу са
Законом о порезима на имовину.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о висини стопе
пореза на имовину број: 06-115/16-IIoд
30.11.2016. године(„Службени гласник
општине Лајковац“ бр. 13/2016.) Ова одлука
ће се објавити на интернет страни званичне
презентације општине Лајковац.

****************
На основу члана6, 7 , 8 и 11 Закона
о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, бр. 62/2006,
47/2011 и 93/2012...104/16, 96/2017 ), члана
11. и 38б Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник“ РС број: 26/2001,
45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и
47/2013,68/2014 ), и члана 39. Статута
општине Лајковац ( „Службени гласник
општине
Лајковац“
број
11/2008),
Скупштина општине Лајковац на седници
одржаној дана28.11.2017.године донела је:

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Лајковац“, а примењује
се од 01. јануара 2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-155/17-II од 28.11.2017. године

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СТОПA ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУЗА НЕПОКРЕТНОСТИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

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

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се стопe
пореза на имовину на непокретностима
које се налазе на територији општине
Лајковац,
осим
пореза на пренос
апсолутних права и пореза на наслеђе и
поклон.
Члан 2.
Стопе пореза на имовину износе:
1) на права на непокретности пореског
обвезника који води пословне књиге – 0,4%
2) на права на земљишту код пореског
обвезника који не води пословне књиге –
0,19%
3) на права на непокретности пореског
обвезника који не води пословне књиге,
осим на земљишту
На пореску
Плаћа се на име пореза
основицу
1) до 10.000.000,00 0,25%
динара

****************
На основу члана
5. Закона о
порезима на имовину ( „Службени гласник“
РС број : 26/2001, 45/2002, 80/2002,
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010,
24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013 ,
68/2014 ) и члана 39. Статута општине
Лајковац ( „Службени гласник општине
Лајковац“ број 11/2008), Скупштина
општине Лајковац на седници одржаној
дана 28.11.2017. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
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47/2013 ,68/2014), и члана 39. Статута
општине Лајковац ( „Службени гласник
општине
Лајковац“
број
11/2008),Скупштина општине Лајковац на
седници одржаној дана 28.11.2017. године,
донела је:

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина
стопе амортизације за коју се умањује
вредност непокретности, осим земљишта,
која чини основицу за утврђивање пореза на
имовину обвезника који не води пословне
књиге, на непокретностима,осим земљишта,
које се налазе на територији општине
Лајковац.

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНАИ
НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Члан 1.
Овом Одлуком одређују се зоне са
назнаком најопремљеније зоне као делови
територије општине Лајковац јединствено
за територију насеља и изван насеља према
комуналној опремљености и опремљености
јавним објектима, саобраћајној повезаности
са централним деловима јединице локалне
самоуправе, односно са радним зонама и
другим садржајима у насељу.

Члан 2.
Стопа амортизације из члана 1. Ове
одлуке износи 1% годишње, применом
пропорционалне методе, а највише до 40%.
Члан 3.
Ова Одлука о стопама амортизације
за непокретности на територији општине
Лајковац објавиће се и на интернет страни
званичне презентације општине Лајковац.

Члан 2.
На територији општине Лајковац
одређују
се
шест
зона
према
критеријумима из члана 1. Ове Одлуке и то:

Члан 4.

ПРВА ЗОНА (НАЈОПРЕМЉЕНИЈА)

која обухвата све непокретности које се
налазе у границама КО Лајковац (за пореске
обвезнике који не воде пословне књиге )и
то : Границу ове зоне чине део улице
Војводе Мишића , део улице Краља Петра
Првог и улица Кнеза Милоша.Зона
обухвата простор десне стране улице
Војвода Мишића на делу од улице
Цвијићеве – од броја 94 па до броја 2 , цела
улица Краља Петра Првог до броја 40 ,
цела Кнеза Милоша, цела Владике Николаја
, цела Поп Бошкова и цела Омладински трг.
ДРУГА
ЗОНА
обухвата
све
непокретности које се налазе у границама
КО Лајковац (за пореске обвезнике који не
воде пословне књиге )и то : део улице
Војводе Мишића од броја 94 до броја 132
,део Извиђачке до скретања за улицу Светог
саве – до броја , улица Светог Саве, улица
Марка Миљанова , улица Љубомира
Ненадовића , улица Др.Банковића , улица
М.Павловића , улица Доситеја Обрадовића ,
улица Стевана Филиповића , Улица
Моравска , улица Цвијићева , Немаљина ,
улица Хаџи Рувимова , улица Алексе
Ненадовића , улица Исидоре Секулић,
улица Андрије Кузњецова , улица Вука
Караџића , улица Ужичка , улица Носилаца

Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о висини стопе
амортизације за утврђивање пораза на
имовину број: 06-115/16-IIoд 30.11.2016.
године(„Службени
гласник
општине
Лајковац“ бр. 13/2016).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Лајковац“, а примењује
се од 01. јануара 2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-155/17-II од 28.11.2017. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић,с.р.

****************
На основу члана 6. и 7а и члана 38б
Закона о порезима на имовину („Службени
гласник“ РС број : 26/2001, 45/2002,
80/2002,
135/2004,
61/2007,
5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и
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СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић,с.р.

Албансе споменице , улица Колубарска ,
улица Душана Трифуновића,улица Николе
Аћевца . које нису обухваћене првом зоном
(за пореске обвезнике који не воде пословне
књиге).
ТРЕЋА ЗОНА
обухвата све
непокретности у границама КО Лајковац (за
пореске обвезнике који не воде пословне
књиге ) а које нису обухваћене Првом и
Другом зоном.
ЧЕТВРТА
ЗОНА
обухвата све
непокретности које се налазе у сеоским
насељима општине Лајковац, а које нису
обухваћене Првом , Другом и Трећом зоном
(за пореске обвезнике који не воде пословне
књиге ).

****************
На основу члана 6. став 5. до 7 , 6а
и члана 7а Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник“ РС број : 26/2001,
45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и
47/2013, 68/2014), и члана 39. Статута
општине Лајковац („Службени гласник
општине
Лајковац“
број
11/2008),Скупштина општине Лајковац на
седници одржаној дана 28.11.2017. године,
донела је:

ПЕТА ЗОНА: ЗОНА СПЕЦИФИЧНИХ
НАМЕНА

Комплекс
обухваћен
границом
Експолатационог
подручја
према
Просторном плану подручја експлатације
Колубарског
лигнитског
басена
–„
Службени гласник РС“ ,бр.122/08 , 93/11 –
ЈП „ ЕПС“ Београд, Огранак „ Колубара“
(непокретности подручја КО Лајковац, КО
Јабучје, КО Скобаљ, КО Мали борак).
ШЕСТА
ЗОНА обухвата све
непокретности на територији општине
Лајковац – за обвезнике који воде пословне
књиге, осим зоне специфичних намена.

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА
КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗАУТВРЂИВАЊЕ
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА 2018 ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Члан 1.
Овом Одлуком сагласно Закону о
порезу на имовину одређују се просечне
цене квадратног метра непокретности
заутврђивања пореза на имовину на
територији општине Лајковац.

Члан 4.
Ова Одлука о одређивању зона и
најопремљеније зоне
на територији
општине Лајковац
објавиће се и на
интернет страни званичне презентације
општине Лајковац.

Члан 2.
На територији општине Лајковац
одређенo je шест зона за утврђивање
пореза на имовину, у зависности од
комуналне опремљености и опремљености
у
јавним
објектима,
саобраћајној
повезаности са централним деловима
општине Лајковац, односно са радним
зонама и другим садржајима у насељу и то:

Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о одређивању зона
и најопремљеније зоне
на територији
општине Лајковац број: 06-115/16 - IIoд
30.11.2016. године(„Службени гласник
општине Лајковац“ бр. 13/2016).

ПРВА ЗОНА ( НАЈОПРЕМЉЕНИЈА ) , ДРУГА
ЗОНА, ТРЕЋА ЗОНА у границама КО
Лајковац, ЧЕТВРТА ЗОНА обухвата све

непокретности које се налазе у сеоским
насељима општине Лајковац, ПЕТА ЗОНА:

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Лајковац“, а примењује
се од 01. јануара 2018. године.

ЗОНА СПЕЦИФИЧНИХ НАМЕНА, ШЕСТА
ЗОНА обухвата све непокретности на

територији општине Лајковац – за
обвезнике који воде пословне књиге, осим
зоне специфичних намена.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-155/17-II од 28.11.2017. године

Просечне цене квадратног метра
непокретности за утврђивање пореза на
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имовину за 2018 годину на територији
општине Лајковац у ПРВОЈ ЗОНИ износеза
пореске обвезнике који не воде пословне
књиге :
Врста непокретности
Цена
по
квадратном
метру
непокретности
Пољопривредно
50,00
земљиште
Шумско земљиште
60,00
Станови
57.500,00
Грађевинско земљиште
58,00
Куће за становање
41.000,00
Пословне зграде и други
( надземни и подземни)
грађевински објекти који 85.000,00
служе
за
обављање
делатности
Гараже и гаражна места
20.000,00

Број 10

Пољопривредно
земљиште
Шумско земљиште
Станови
Грађевинско земљиште
Куће за становање
Пословне зграде и други
( надземни и подземни)
грађевински објекти који
служе
за
обављање
делатности
Гараже и гаражна места

40,00
50.000,00
50,00
35.000,00

61.000,00

20.000,00

Просечне цене квадратног метра
непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2018. годину на територији
општине Лајковац у ЧЕТВРТОЈ ЗОНИза све
непокретности које се налазе у сеоским
насељима општине Лајковац( за пореске
обвезнике који не воде пословне књиге )
износе:

Просечне цене квадратног метра
непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2018. годину на територији
општине Лајковац у ДРУГОЈ ЗОНИ износе
за пореске обвезнике који не воде пословне
књиге:
Врста непокретности
Цена
по
квадратном
метру
непокретности
Пољопривредно
35,00
земљиште
Шумско земљиште
40,00
Станови
53.500,00
Грађевинско земљиште
50,00
Куће за становање
35.000,00
Пословне зграде и други
( надземни и подземни)
грађевински објекти који 61.000,00
служе
за
обављање
делатности
Гараже и гаражна места
20.000,00

Врста непокретности

Пољопривредно
земљиште
Шумско земљиште
Станови
Грађевинско земљиште
Куће за становање
Пословне зграде и други
( надземни и подземни)
грађевински објекти који
служе
за
обављање
делатности
Гараже и гаражна места

Цена
по
квадратном
метру
непокретности
25,00
30,00
30.000,00
25,00
18.000,00

61.000,00

15.000,00

Просечне цене квадратног метра
непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2018. годину на територији
општине Лајковац
у ПЕТОЈ
ЗОНИ

Просечне цене квадратног метра
непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2018. годину на територији
општине Лајковац у ТРЕЋОЈ ЗОНИза
пореске обвезнике који не воде пословне
књиге износе:

ОДНОСНО
ЗОНИ
СПЕЦИФИЧНИХ
НАМЕНАза пореске обвезнике који воде

пословне књиге износе:
Врста непокретности

Врста непокретности

непокретности
35,00

Цена
по
квадратном
метру
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Пољопривредно
земљиште
Шумско земљиште
Станови
Грађевинско земљиште
Куће за становање
Пословне зграде и други
( надземни и подземни)
грађевински објекти који
служе
за
обављање
делатности
Гараже и гаражна места

гласнику општине Лајковац“, а примењује
се од 01. јануара 2018. године.

75,00
60,00
57.500,00
3.000,00
35.000,00

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-155/17-II од 28.11.2017. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић,с.р.

97.000,00

23.000,00

****************
На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС“ бр.
129/07, 83/14 и 101/16), члана 4.ст.1), члана
11. и 11а. Закона о ученичком и
студентском стандарду (,,Сл. гласник РС“
бр. 18/10 и 55/13) и чл. 39. Статута општине
Лајковац (,,Сл. гласник општине Лајковац“
бр.11/08), Скупштина општине Лајковац, на
седници одржаној дана 28.11.2017. године,
донела је

Просечне цене квадратног метра
непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2018. годину на територији
општине ЛајковацШЕСТА ЗОНА обухвата
све непокретности на територији општине
Лајковац – за обвезнике који воде пословне
књиге, осим зоне специфичних намена,
износе:
Врста
непокретности
Пољопривредно
земљиште
Шумско земљиште
Станови
Грађевинско
земљиште
Куће за становање
Пословне зграде и
други ( надземни и
подземни)
грађевински
објекти који служе
за
обављање
делатности
Гараже и гаражна
места

Број 10

Цена по квадратном
метру
непокретности
75,00

ОДЛУКУ
О УЧЕНИЧКИМ СТИПЕНДИЈАМА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

60,00
45.000,00
1.000,00

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се право на
ученичке стипендије, као и услови, начин и
поступак за остваривање права на ученичке
стипендије.

35.000,00

Члан 2.
Ученичке стипендије обезбеђују се
за ученике средњих школа који имају
пребивалиште на територији Општине
Лајковац, а средства за финансирање
обезбеђују се из буџета Општине Лајковац.
Износ средстава за ученичке
стипендије утврђује се за сваку школску
годину Одлуком о буџету Општине
Лајковац за ту годину.
Износ ученичке стипендије утврђује
се у висини до 20% просечне месечне нето
зараде у Републици Србији, према
последњем
објављеном
податку
Републичког завода за статистику.

85.000,00

20.000,00

Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о висини стопе
пореза на имовину број: 06-115/16-IIoд
30.11.2016. године(„Службени гласник
општине Лајковац“ бр. 13/2016). Ова одлука
ће се објавити на интернет страни званичне
презентације општине Лајковац.

ПРАВО НА ОСТВАРИВАЊЕ
ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном

Члан 3.
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Право на ученичку стипендију
остварује се под условима и на начин
утврђен овом Одлуком.
Ученици средњих школа могу
остварити право на ученичку стипендију
под условом:
- да
имају
пребивалиште
на
територији
Општине
Лајковац
најмање годину дана од дана
расписивања конкурса
- да један од родитеља, одн.старатеља
има пребивалиште на територији
Општине Лајковац најмање годину
дана од дана расписивања конкурса
- да су у својству редовног ученика
завршили основну школу на
територији Општине Лајковац
- да су у својству редовног ученика
проглашени за ђака генерације у
основној школи ( за ученике прве
године средње школе, без обзира на
територију на којој се школа налази)
- да су у својству редовног ученика
завршили претходни разред средње
школе са одличним успехом, а да су
већ корисници ученичке стипендије
(за ученике друге, треће и четврте
године средње школе), без обзира
на територију на којој се средња
школа налази.

Број 10

уверење о пребивалишту ученика
уверење о пребивалишту родитеља,
одн.старатеља
- фотокопија личне карте (односно
извод из читача) родитеља, одн.
старатеља, уколико је ученик малолетан
потврда о редовном школовању
издата од стране средње школе коју
ученик похађа
- оверена фотокопија уверења којом
се доказује својство ђака генерације,
односно
оверена
фотокопија
сведочанства претходно завршеног
разреда
- изјава подносиоца пријаве, оверена
код надлежног органа, да није
корисник
других
општинских,
градских, републичких стипендија
или стипендија из средстава других
правних лица или уколико је
корисник, да ће се, по добијању
стипендије Општине Лајковац,
одрећи других стипендија
(за корисника стипендије који је
малолетан, изјаву даје родитељ,
односно, старатељ)
-

ПОСТУПАК
СТИПЕНДИЈА

ЗА

ДОДЕЛУ

Члан 7.
Ученичке стипендије додељују се на
основу конкурса за доделу стипендија
ученицима средњих школа, који се
расписује за сваку школску годину,
најкасније у месецу новембрутекуће
школске године.
Изузетно, за школску 2017/2018
годину, конкурс за доделу стипендија
расписаће се у месецу фебруару 2018.
године, а по опредељењу средстава за ове
намене, предвиђених одлуком о буџету
Општине Лајковац за 2018. годину.
Конкурс за доделу стипендија
расписује Одељење за општу управу и
друштвене делатности Општинске управе
општине Лајковац.
Конкурс за доделу стипендија
објављује се на званичној
интернет
презентацији Општине Лајковац, на
огласној табли Општинске управе општине
Лајковац и путем локалних медија.

Члан 4.
Кандидати за доделу стипендија из
члана 3. ове Одлуке подносе пријаву на
конкурс, попуњавањем обрасца пријаве на
конкурс за доделу стипендија за текућу
школску годину, под условима из ове
Одлуке.
Члан 5.
Корисницима стипендија средства
се одобравају у текућој школској години у
ануитетима од 10 једнаких месечних рата.
Корисницима стипендије који су
четврта година средње школе, средства се
одобравају у текућој школској години у
ануитетима од 9 једнаких месечних рата.

Члан 6.
Потребна документа у оригиналу
или овереној фотокопији, која се
достављају уз пријаву, а којима се доказује
испуњеност услова из члана 3. ове Одлуке
су:

Члан 8.
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Број 10

Општинском већу општине Лајковац у року
од 8 дана од дана објављивања.
Општинско веће општине Лајковац
доноси одлуку по поднетом приговору у
року од 15 дана.
Одлука Општинског већа по
приговору је коначна.

Пријава на конкурс, са потребним
документима, подноси се непосредно на
писарници Општинске управе или путем
поште Одељењуза општу управу и
друштвене делатности Општинске управе
општине Лајковац.
Пријава се подноси на јединственом
обрасцу, који се преузима на сајту Општине
Лајковацили непосредно на писарници
Општинске управе општине Лајковац.

Члан 12.
На
основу
коначног
акта
Општинског већа о додели стипендије
закључује се уговор о додели стипендије
између председника Општине Лајковац са
једне и корисника стипендије са друге
стране, а у случају да је корисник
стипендије малолетан, уговор у његово име
закључује родитељ, односно старатељ.

Члан 9.
Конкурс се спроводи на основу
поднетих пријава.
Разматрање поднетих пријава и
давање предлога кандидата за доделу
стипендија, врши
Одељење за општу
управу и друштвене делатности Општинске
управе општине Лајковац.
Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене
и
непотпуне
пријаве неће се разматрати.

Члан 13.
Уколико ученик оствари право на
стипендију на основу нетачних, односно,
неистинитих података, губи право на
стипендију, уз обавезу враћања примљених
износа и накнаду штете.

Члан 10.
Неблаговременом пријавом сматра
се пријава која је предата после истека рока
за подношење пријава. Такве пријаве ће, по
окончању
поступка,
бити
враћене
подносиоцу пријаве.
Непотпуном пријавом сматра се
пријава која не садржи сву потребну
документацију која је наведена у конкурсу.
Кандидат који поднесе непотпуну
пријаву биће позван да исту допуни у року
од 7 дана од дана пријема позива на за
допуну.
Уколико кандидат у остављеном
року не изврши тражену допуну, пријава ће
бити одбачена.

Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ,,Службеном
гласнику Општине Лајковац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-155/17-II од 28.11.2017. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић,с.р.

****************
На основу чл. 110. чл.111. и чл. 209.
Закона о социјалној заштити („ Сл. гласник
Републике Србије“ бр. 24/11),чл. 9. Став 3.
и 4.чл. 103. став 3. Закона о општем
управном
поступку
(
„Сл.гласник
Републике Србије“ бр. 18/2016) и чл.39.
тачка 6. Статута општине Лајковац („ Сл.
гласник општине Лајковац“ бр. 11/08)
Скупштина општине Лајковац ,, на седници
одржаној дана 28.11.2017.год. донела је

Члан 11.
Одељење за општу управу и
друштвене делатности разматра пријаве
које су пристигле на конкурс, сачињава
листу кандидата за доделу стипендија и
исту доставља на усвајање Општинском
већу општине Лајковац.
Надлежно Одељење Општинске
управе објављује листу кандидата на
званичној интернет презентацији Општине
Лајковац и на огласној табли Општинске
управе општине Лајковац.
На објављену листу учесници
конкурса
могу
изјавити
приговор

ОДЛУКУ
О ШЕСТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА
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СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ
ЛАЈКОВАЦ

Број 10

социјалне заштите, које обезбеђује општина
Лајковац, као и начин и услови за
остваривање ових права и услуга.
Породицом у смислу ове Одлуке, сматрају
се супружници и ванбрачни партнери, деца
(брачна, ванбрачна, узета на издржавање),
сродници у правој линији без обзира на
степен срдоства, као и
сродници у побочној линији до другог
степена сродства, под условом да живе у
заједничком домаћинству.

Члан 1.
Врши се измена и допуна Одлуке о
правима и услугама социјалне заштите
општине Лајковац („Сл.гласник општине
Лајковац “, бр. 11/12 , измене и допуне
Одлука о правима и услугама социјалне
заштите општине Лајковац („Службени
гласник општине Лајковац “ бр.12/12, 7/13,
11/16 и 12/016), тако што се у тачки 8.
„Право на бесплатан оброк“ члану 14.
став 1. алинеја 2. Одлуке бришу речи
„ужина у ђачкој кухињи“ .
У свему осталом члан 14. Одлуке
остаје непромењен.

Члан 2.
Права и услуге утврђене овом
Одлуком могу остваривати лица са
пребивалиштем/боравиштем на територије
општине Лајковац.
Изузузетно, права и услуге утврђене
овом Одлуком могу остваривати и лица која
се затекну на територији општине Лајковац
у стању социјалне потребе, а немају
пребивалиште/боравиште на територији
општине Лајковац.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Лајковац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-155/17-II од 28.11.2017. године

II ПРАВА И
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

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

УСЛУГЕ

Члан 3.
Права
у социјалној
заштити
представљају различите облике материјалне
подршке у циљу
Обезбеђивања
егзистенцијалног
миминума
и
подршке
социјалној
укључености појединца и породице.

****************
На основу члана 120. став 3. 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 28.11.2017. године, донела је

Права која се утврђују овом
Одлуком су:
1. право на једнократну помоћ,
2. право на опрему корисника за
смештај у установу или другу
породицу,
3. право на накнаду трошкова
сахране,
4. право на накнаду трошкова
здравствене заштите,
5. право на путне трошкове и
исхрану пролазника,
6. право на накнаду за помоћ и
негу малолетног лица са
сметњама у развоју,

ОДЛУКУ
О ПРАВИМА И УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се права и
услуге појединца и породице у области
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7. право на накнаду трошкова
превоза ученику и пратиоцу
ученика са сметњама у развоју
8. право на бесплатни оброк.
9. право на помоћ у грађевинском
материјалу.

-набавку огрева за зиму,
-набавку опреме за новорођенче
корисницима новчане социјалне помоћи
-набавку хигијенских пакета
-накнаду трошкова коришћења
здравствене заштите,
-друге оправдане случајеве када се
на други начин не може превазићи тренутно
стање социјалне потребе.
Право на једнократну помоћ може
се признати појединцу или породици,
уколико приходи појединца/породице, не
прелазе износ бруто минималне зараде у
Републици Србији, познате у моменту
подношења захтева.
-''члану породице палог борца, који
има пребивалиште на територији општине
Лајковац, по поднетом захтеву, уз
приложено решење о признавању права на
породичну
инвалиднину
као
члану
породице палог борца, по прописима
борачко-инвалидске заштите. Уколико су
више чланова једне породице корисници
права на породичну инвалиднину, по
напред наведеном основу, право може
остварити само један члан породице.
Лицима из става 2. алинеја 3. овог
члана, једнократна помоћ може се одобрити
једном
годишње,
независно
од
материјалног стања породице и без
утврђивања прихода.

Члан 4.
Услуге социјалне заштите су
активности пружања подршке и помоћи
појединцу и породици ради побољшања,
односно очувања квалитета живота,
отклањања или ублажавања ризика,
неповољних животних околности, као и
стварање могућности за самосталан живот у
друштву.
Услуге које се утврђују овом
Одлуком су:
1. Помоћ и нега у кући старим и
другим лицима
2. Дневни боравак деце и младих
са сметњама у развоју
III ПРАВА
ЗАШТИТИ

У

Број 10

СОЦИЈАЛНОЈ

1. Право на једнократну помоћ
Члан 5.
Право на једнократну помоћ може
се признати појединцу или породици који/а
се изненадно или тренутно нађе у стању
социјалне потребе.
Једнократна помоћ може бити
новчана или у натури.
Износ једнократне помоћи, не може
бити већи од просечне зараде по
запосленом у општини Лајковац, у месецу
који претходи месецу у коме се врши
исплата.
Једнократна
помоћ
може
се
одобрити више пута у току једне
календарске године.

Члан 6а.
''Једнократна помоћ може се
признати и:
-Пензионеру са пребивалиштем на
територији општине Лајковац, са најнижим
износом пензије, у складу са Законом о
пензијском и инвалидском осигурању.
Исплата помоћи врши се по
поднетом захтеву на основу достављеног
доказа о висини пензије(последњи чек од
пензије) и доказа о пребивалишту.
Захтев са наведеним доказима
подносиће се на свака три месеца, за сваки
квартал посебно, најкасније до последњег
дана у кварталу.
Исплата помоћи вршиће се на свака
три месеца, до 15.-ог у месецу за претходни
квартал.
Једнократна
помоћ
може
се
одобрити четири пута годишње.
Износ једнократне помоћи утврдиће
председник општине, посебним актом.''

Члан 6.
Једнократна
помоћ
може
се
обезбедити нарочито за:
-обезбеђење неопходних средстава
за живот (исхране, обуће, одеће и сл.),
-набавку опреме и уџбеника за
ученике,
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-неидентификованих лица за која се
не
може
утврдити
последње
пребивалиште/боравиште, а која су се у
тренутку смрти затекла на територији
општине Лајковац,
-лица која су била корисници права
на новчану социјалну помоћ по прописима
о социјалној заштити, а која
немају
сроднике који би били у могућности да
сносе трошкове сахране,
-избегло, прогнано или расељено
лице, које нема сроднике који су у
могућности да сносетрошкове сахране.
Накнада трошкова сахране се
утврђује у висини стварних трошкова
учињених за набавку најнеопходније
погребне опреме (ковчег, крст и слова,
покров, превоз умрлог до гробља, укоп и
гробно место.)
Накнада трошкова сахране признаје
се
вршиоцу
комуналне
делатности
сахрањивања или лицу које је обавило
сахрањивање, на основу решења Центра за
социјални рад.

Члан 7.
Право на опрему за смештај у
установу или другу породицу признаје се
кориснику који се упућује на смештај, у
виду обуће, одееће и трошкова превоза до
установе односно породице.
Ово право признаје се кориснику
који обућу, одећу и превоз не може
обезбедити из сопствених приходе и
имовине, нити од сродника који су према
прописима о породичним односима дужни
да учествују у његовом издржавању.
Трошкови превоза признају се у
висини цене аутобуске карте за корисника,
а по потреби и за његовог пратиоца,
односно у висини цене горива уколико се
корисник не превози службеним возилом
Центра за социјални рад.
2. Право на опрему корисника за
смештај у установу или другу
породицу
Члан 8.

4. Право на накнаду трошкова
здравствене заштите

Право на опрему за смештај у
установу или другу породицу признаје се
кориснику који се упућује на смештај, у
виду обуће, одеће и трошкова превоза до
установе односно породице.
Ово право признаје се кориснику
који обућу, одећу и превоз не може
обезбедити из сопствених прихода и
имовине, нити од сродника који су према
прописима о породичним односима дужни
да учествују у његовом издржавању.
Трошкови превоза признају се у
висини цене аутобуске карте за корисника,
а по потреби и за његовог пратиоца,
односно у висини цене горива уколико се
корисник не превози службеним возилом
Центра за социјални рад.

Члан 10.
Право на накнаду трошкова
здравствене
заштите
имају
корисници
материјалног
обезбеђења, као и други грађани
који се нађу у стању социјалне
потребе и то:
-за
прекид
нежељене
трудноће
из
социјалних
индикација,
-за прикупљање лекарских
налаза и уверења,
-за
одласке
на
специјалистичке прегледе ван
општине Лајковац,
-за куповину лекова,
-за лабораторијске налазе,
-за операције,
-за ортопедска помагала,
-за рехабилитацију.
Средства за напред наведене
намене, одобраваће се у висини
стварних
трошкова,
по
приложеним
профактурама,
фактурама, или рачунима, а

3. Право на накнаду трошкова
сахране
Члан 9.
Право на накнаду трошкова
сахране може се признати у случају смрти:
-лица која немају сроднике-законске
обвезнике издржавања,
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-примање и приходи породице не прелази
износ просечне зараде по запосленом у
Репубилици, у предходна три месеца,
-није корисник права на дневни боравак
деце и младих са сметњама у развоју
Право на накнаду за помоћ и негу,
признаје се малолетном лицу из става 1.
овога члана, од навршених 5 до 18 година
живоа, односно до наавршених 26 година,
под условом да му је правоснажном
судском одлуком продужено родитељско
право.
-Накнада из става 1. овог члана признаје се
у висини од 25% просечне зараде остварене
у општини Лајковац у месецу који
предходи месец у коме се врши исплата.
-Центар за социјални рад преиспитује
услове за остваривање овог права у мају
текуће године, на основу прихода породице
остварених у предходна три месеца.
-Примања и приходи који се не узимају у
обзир приликом остваривања права из става
1. овог члана утврђени су Зконом о
социјалној заштити и подзаконским актима
донетим на основу Закона.

највише до износа просечне
нето зараде остварене по
запосленом
у
Републици
Србији, познате у моменту
одлучивања о праву.
5. Право на путне трошкове и
исхрану пролазника
Члан 11.
Право на путне трошкове и
исхрану пролазника признаје се лицу које
се нађе на територији општине Лајковац, ва
свог пребивалишта/боравишта, у стању
социјалне потребе, за повратак у место
пребивалишта/боравишта или за одређене у
прихватилиште.
Новчани износ за реализацију овог
права одређује се:
- За превоз, у висини стварних
трошкова
- За исхрану, до 10% од
основице
за
утврђивање
новчане социјалне помоћи
Центар за социјални рад
потражује
средства
за
остварено право од Центра за
социјални рад са територије на
којој
лице
има
пребивалиште/боравиште.

7. Право на накнаду трошкова
превоза ученику и пратиоцу
ученика са сметњама у развоју
Члан 13.
Накнада
трошкова
превоза
признаје се ученику и пратиоцу ученика
средње школе, са сметњама у развоју,
приликом одласка ученика у школу и
његовог повратка, без обзира на удаљеност
школе од места становања.
Уколико је ученик смештен у
интернат или другу школску установу,
пратиоцу припада накнада превоза и када се
сам враћа у место становања, односно када
сам одлази у друго место ради праћења
ученика.
Накнада се признаје у висини
стварних трошкова превоза аутобусом или
возом II разреда.

6. Право на накнаду за помоћ и
негу малолетног лица са
сметањима у развоју
Члан 12.
Право на накнаду
за помоћ и негу
малолетног лица са сметњама у развоју,
обезбеђује се малолетним лицим која имају
сметње у развоју, телесни инвалидитет,
интелектуални, вишеструки поремећај и
первазивни развојни поремећај – аутизам, а
у зависности од врсте поремећаја,
могућности и потреба ових лица, под
условом да:
-је налазом и мишљењемИнтерресорне
комисије општине Лајковац утврђена
потреба за ову врсту подршке,
-су родитељи детета спречени да се
непосредно брину о детету,
-нема сродника преко којих би се
обезбедило чување и нега детета,

8. Право на бесплатан оброк
Члан 14.
Право на бесплатан оброк реализује се као:
-Оброк у народној кухињи
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години, осим права из члана 6a. Одлуке о
правима и услугама социјалне заштите
општине Лајковац и то:
-за завршетак започетог стамбеног
објекта
-за текуће инестиционо 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 предходи месецу у коме се
признаје право на помоћ.

Члан 15.
Право на коришћење народне кухиње
обухвата обезбеђивање бесплатних оброка
и то:
-бесплатни кувани оброк
-бесплатни пакет намирница
Реализација права вршиће се по
Програму Центра за социјални рад,
на
који
сагласност
даје
Општинско веће општине Лајковац.
Члан 16.
Право на бесплатан оброк подразумева и
право на ужину у ђачкој кухињи,
ученицима основних школа из социјално
угрожених породица, у сколама у којима је
обезбеђена ђачка кухиња.
Корисници овог права могу бити
учесници:
-без родитељског старања
-самохрани родитељ
-из вишечланих породица (породице
са троје и више деце)
-са инвалидитетом
-из породица које остварују право
на новчану социјалну помоћ
-деца из ромских породица
Центар за социјални рад, одлучује о
овом праву на основу достваљеног предлога
школе.

Члан 16б.
Захтев за помоћ у грађевинском
материјалу подноси се надлежно Одељењу
Општинске управе општине Лајковац (у
дањем тексту: Одељење)
Уз захтев се прилаже:
-Доказ о пребивалишту/боравишту за
подносиоце 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 6a.
Одлуке о правима и услугама социјалне
заштите оштине Лајковац, или члан његове
породице (решење, потврда и сл.) које
орган прибавља по службеној дужности или
на основу изјаве, одн.сагласности странке
да орган за потребе поступка може
извршити увид и прибавити и обрадити
личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција.''
-Доказ о власништву објекта за који се
тражи грађевински материјал (извод из
Катастра непокретности), Орган прибавља
по службеној дужности или на основу
изјаве, одн.сагласности странке да орган за
потребе поступка може извршити увид и
прибавити и о брадити личне податке о
чињеницама о којима се води службена
евиденција''. Остала писмена којима се
доказује право својине на предметном
објекту(наследно решење, оверен уговор о
поклону
и
сл.)прибавља
странкаподносилац захтева.

9. Право на помоћ у набавци
грађевинског материјала
Члан 16a.
Право на помоћ у набавци грађевинског
материјала, 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 6a.
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
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констатује да ли је помоћ у грађевинском
материјалу
правилно
и
наменски
искоришћена и доставља га надлежном
Одељењу.

Члан 16в.
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 поднетеог
захтева у смислу траженог грађевинског
материјала и доставља писани извештај
надлежном Одељењу са предлогом
потребног грађевинском 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 16е.
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. овога члана, Одељење доноси
решење о повраћају целог износа помоћи.

IV УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Члан 16г.

1. Помоћ и нега у кући старим и
другим лицима

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 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.

Члан 17.
Право на помоћ и негу у кући
обезбеђује се старима, хронично оболелима,
инвалидима и другим лицима који нису у
стању да се сама о себи старају и налазе се
у стању социјалне потребе, за које Центар
за социјални рад својим решењем утврди да
им је потрбна помоћ и нега у кући.
Помоћ и нега у кући подразумева
помоћ и негу лицима из става 1.
овога члана које се пружају
непосредно у становима корисника
и обухвата:
-припремање оброка
-одржавање личне хигијене и
хигијене простора
-помоћ у одржавању одевних
предмета и постељине
-помоћ у загревању просторија
-помоћ у задовољавању других
егзистенцијалних
потреба,
у
обезбеђивању сервисних услуга, као
и услугама социјалног рада.

Члан 16д.
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 18.
Корисник помоћи и неге у кући
може бити лице које поред услова из члана
17. ове Одлуке:
-Живи сам и нема сродника или
других лица обавезних на издржавање који
би му могли пружити неопходну помоћ у

Члан 16ђ.
Корисник 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
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Члан 21.
О коришћењу услуге одлучује Центар
за социјални рад.
Реализација услуге вршиће се по
Програму Центра за социјални рад на који
сагласност даје Општинско веће општине
Лајковац.
Општинско веће доноси акт о
мерилима и критеријумима за утврђивање
цене услуга у дневном боравку, као и о
мерилима и критеријумима за утврђивање
учешћа корисника и њихових сродника у
цени услуга.

Помоћ и нега у кући обезбеђује се:
-До два сата дневно, односно до
четрдесет два сата месечно, за лице које
живи само
-До три сата дневно, односно до
шездесет три сата месечно, за два или више
лица која живе у заједничком домаћинству.
Реализација услуге вршиће се по
Програму Центра за социјални рад, на који
сагласност даје Општинско веће општине
Лајковац.

VПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

Члан 22.
Поступак за остваривање права по
овој Одлуци покреће се на захтев лица које
има потребу за социјалном заштитом,
односно његовог законског заступника или
старатеља, по предлогу школе и по
службеној дужности.
У име породице захтев подноси
један њен пословно способан члан.
Подносилац захтева је дужан да уз захтев
поднесе потребне доказе и да у вези захтева
даје истините податке.

2. Дневни боравак деце и младих са
сметњама у развоју
Члан 19.
Дневни боравак деце и младих са сметњама
у развоју (у даљем тексту: дневни боравак)
обезбеђује се деци и младима узраста од 7
до 30 година, која/и имају телесни
инвалидитет, интелектуални и вишеструки
поремаћај, первазивно развојни поремећајаутизам, а у зависности од врсте
поремећаја, могућности и потреба ових
лица, под условом да је вакав облик
жаштите најцелисходинији.
Дневни боравак подразумева: дневни
смештај, исхрану, превоз, креативне
активности,
здравствену
заштиту,
васпитање и образовање у складу
са
њиховим способностима и потребама, као и
стручни рад на ублажавању последица
сметњи у развоју.

Члан 23.
По захтевима за остваривање права и
услуга утврђених овом Одлуком, 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.

Члан 24.
По жалби против акта Центра,
донетог у првостепеном поступку, одлучује
Општинско веће општине Лајковац, у року
од 30 дана од дана подношења жалбе.
Жалба се подноси непосредно
Центру за социјални рад, у року од 15 дана
од дана достављања решења.
Жалба одлаже извршење решења.
Поступак за остваривање права из ове
Одлуке води се по одредбама Закона о
општем управном поступку и Законом о
социјалној
заштити,
у
складу
са
методологијом стручног рада у Центру.

Члан 20.
Услуга дневног боравка из члана 19.
ове Одлуке, може се реализовати у
предшколској установи, школи или другом
адекватном простору, а може је пружити и
правно лице са територије друге општине
Лајковац и у складу са законом закључити
уговор.
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****************

Општина Лајковац

IV НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ
УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И
ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА
КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ

Члан 25.
Права утврђена овом одлуком од
општег су интереса и о њиховом
обезбеђивању и финансирању
Стара се општина Лајковац у складу са
материјалним могућностима.
Средства за остваривање права
утврђених овом одлуком обезбеђују се у
буџету општине Лајковац, као и учешћем
корисника и лица која су у складу са
законом дужна да учествују у њиховом
издржавању, од донатора или других извора
дозвољених законом.
Општина преноси средства Центру
за социјални рад по правоснажности
донетих решења Центра о признавању
права утврђених овом Одлуком, а након
достављања Општини захтева са потребном
документациом у складу са Одлуком о
буџету општине Лајковац.
Након преноса средстава, Центар
врши уплату признатих права, на рачуне
корисника.
Финансирање права из члана 7. Овог
Правилника, вршиће се у складу са
Одлуком о буџету општине Лајковац.

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017.

Лајковац, новембар 2017. године

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 26.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о правима у
социјалној заштитикоја се финансирају из
буџета општине Лајковац, Број:06-57/II-12
од 24.09.2012.године.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Лајковац''.

Назив јединице локалне самоуправе:
Општина Лајковац
Контакт подаци: Омладински трг 1,
14224 Лајковац ,
Тел: 014/3433-109,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-155/17-II од 28.11.2017. године

Фах: 014/3433-332

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић,с.р.
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„Лајковац услуге“, које је правни
следбеник
Јавног
предузећа
за
обављање
комуналних
делатности
„Лајковац услуге“ Лајковац (промењено
је пословно име и претежна делатност,
док су матични број и ПИБ остали
непромењени. У складу са променом
пословног имена, урађен је и нови
печат).

IIСПИСАК ПРЕДУЗЕЋА У ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ
ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ:
1.ЈП „Лајковац услуге“
2. ЈП „Градска чистоћа“

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПЛАНИРАНИХ
ПОКАЗАТЕЉА
ПРЕДУЗЕЋИМА

ОДСТУПАЊА ОД
ПОСЛОВНИХ
ПРИКАЗ
ПО

1. Назив предузећа: ЈП
услуге“
Седиште: Лајковац

„Лајковац

Претежна делатност:37.00
отпадних вода

Уклањање

Број 10

Ј.П. „Лајковац услуге“ је избрисано из
регистра Агенције за привредне
регистре и од 11.08. 2017. године
предузеће престаје да постоји. Сва
права и обавезе Ј.П. Лајковац услуге“
(друштва преносиоца) на основу
Уговора
о
статусној
промени
припрајања преузела је Ј.П. „Градска
чистоћа“ Лајковац (друштво стицалац).

Матични број:20932325
Образложење одступања:

Програм
пословања:
Годишњи
Програм пословања предузећа за 2017.
годину је усвојен 26.12.2016. године на
седници Скупштине општине Лајковац
(
„Службени
гласник
општине
Лајковац“, број: 12/2016). Прве измена
Плана и Програма пословања предузећа
за 2017. годину са изменама Плана и
Програма коришћења субвенција за
2017. годину усвојене су 30.06.2017.
године на седници Скупштине Општине
Лајковац ( „Службени гласник општине
Лајковац“, број: 6/2017), а примењиваће
се ступањем на снагу Уговора о
статусној пормени, а најкасније до
августа 2017. године.

Биланс успеха: Укупни приходи
остварени у периоду јануар- август
2017. године износе 3.458 (у хиљадама)
динара. Од тога приходи од субвенција
су 2.955 (у хиљадама) динара, док
остали приходи износе 504
(у
хиљадама) динара. Укупни расходи за
исти период износе 3.451 (у хиљадама)
динара. У овом извештајном периоду
исказан је губитак у износу од 7 (у
хиљадама) динара.
У овом периоду нису приказани
трошкови
амортизације,
јер
се
рачуноводствена
амортизација
обрачунава на годишњем нивоу.

Напомена: У складу са Законом о
јавним предузећима (Сл.гласник РС
број 15/2016), Скупштина општине
Лајковац је на својој седници одржаној
02.09.2016. године усвојила Одлуку о
усклађивању Јавног предузећа за
обављање
комуналних
делатности
„Лајковац услуге“ Лајковац са Законом
о јавним предузећима. Одлуком о
усклађивању
јавног
предузећа
„Лајковац услуге“ број 06-75/16-II од
02.09.2016. године (Сл.гласник општине
Лајковац број 11/2016) основано је
Јавно предузеће за пружање услуга
пречишћавања
и
одвођења
атмосферских
и
отпадних
вода

Биланс стања: Укупна актива износи
295 ( у хиљадама) динара. Биланс стања
садржи сталну имовину у износу од
295(у хиљадама) динара коју чини
опрема.
Укупна пасива је 299 ( у хиљадама)
динара. Основни капитал је 56 у
(хиљадам) динара. Губитак ранијих
године (2015)је 18(у хиљадама) динара,
док је добитак у овом извештајном
периоду је 7 ( у хиљадама) динара.
За набавку опреме коришћена су
средства из буџета (ткз.капиталне
инвестиције).Како се ради о опреми,
она не представља расход и није
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2014. години, а лиценца је продужена и
за 2015, 2016. као и 2017. годину и у
целости је отписан.

исказана у Билансу успеха,већ се
приказује у Билансу стања. Износ са
групе конта 49 ће се постепено
смањивати са обрачуном амортизације,
односно исправке вредности основних
средстава-опреме.

Свеукупни закључак је да су се у
периоду од 01.01-10.08.2017. године
средства
за
финансирање
овог
предузећа обезбеђују из буџета локалне
самоуправе и да се спроводе по
планираној динамици.

Укупна пасива је, такође, као и актива
295(у хиљадама) динара.
Трошкови запослених: приказани су за
седам месеци 2017. године, као и путни
трошкови запослених и сва остала
примања која се књиже на групи конта
(52).

2. Назив предузећа: ЈП „Градска чистоћа“
Лајковац
Седиште: Лајковац
Претежна
делатност

Динамика запослених: У периоду од
01.01.-10.08.2017. године била су
запослена
четири
радника
на
неодређено време и једно постављено
лице- директор. Од 01. јула 2017.
године примљено је једанаест радника
по основу спровођења јавног рада у
сарадњи са Националном службом за
запошљавање и општином Лајковац.
Запослени су од дана 11.08.2017. године
на основу уговора о припајању преузети
од стране ЈП“Градска чистоћа“.

делатност:

Комунална

Матични број: 17369326
Програм
пословања:
Годишњи
Програм пословања предузећа за 2017.
годину је усвојен 26.12.2016. године на
седници Скупштине општине Лајковац
(„Службени
гласник
општине
Лајковац“, број: 12/2016). Прва измену
Плана и Програма пословања у делу
Финансијски план ЈП ''Градска чистоћа''
за 2017. годину са пречишћеним
текстом Плана и Програма пословања
ЈП ''Градска чистоћа'' за 2017. годину
усвојена
15.06.2017.
године
(„Службени
гласник
општине
Лајковац“, број: 5/2017). Друге измене
Плана
и Програма
пословања са
изменама
Програма
коришћења
субвенција ЈП ''Градска чистоћа'' за
2017. годину са пречишћеним текстом
Програма пословања ЈП ''Градска
чистоћа''за 2017. годину усвојене од
стране Скупштине општине Лајковац
30.06.2017. године ( „Службени гласник
општине Лајковац“, број: 6/2017).Треће
измене плана и програма пословања са
изменама
програма
коришћења
субвенција ЈП “Градска чистоћа” за
2017. годину са пречишћеним текстом и
плана и програма пословања ЈП
“Градска чистоћа” за 2017. годину
(„Службени
гласник
општине
Лајковац“, број: 7/2017)

Цене производа и услуга: Приказане
цене се односе на пружање услуга
пречишћавања воде по метру кубном
физичким и правним лицима и исказане
су до августа 2017. године.
Субвенције из буџета се остварују
планираним темпом, односно по
Програму субвенција који је саставни
део годишњег програма пословања
предузећа за 2017. годину који је
такође усвојила Скупштина општине
26.12.2016. године и Првим изменама
Програма
коришћења
средстава
субвенција усвојеним од
стране
оснивача 30.06.2017. године.
Средства за посебне намене се односе
на
трошкове
репрезентације
и
планирана су каои претходне године (4
у хиљадама динара) и реализована су у
првом кварталу (јануар-март) 2017.
године.

Образложење одступања:

Инвестиције се односе на опрему и
њихова набавка је извршена у 2013.
години, а то су тримери, косачице и
моторне тестере за одржавање и
уређење
јавних
површина.
Рачуноводствени софтвер је набављен у

Биланс успеха:
Укупни приходи: Укупно планирани
приходи за 2017. годину износе 258.143
( у хиљадама) динара. Планирани
приходи за прва три квартала 2017.
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месеци 2017. године износи 1.573 ( у
хиљадама) динара.
Биланс стања:
-Укупна актива као и пасива износи
192.926 (у хиљадама) динара на дан
31.12.2016 године. Обртна имовина је
знатно већа услед евидентирања уплата
добављачу за воду ЈПКП Лазаревац јер
су рачуни враћани због начина
обрачуна и Судског спора са истим
добављачем,
такође
дугорочна
резервисања
нису
планирана
а
евидентирана су због Судских спорова
враћених радника и повезивања радног
стажа за исте. Обавезе из пословања су
такође веће ради подизања кредита код
Комерцијалне и Интеса банке које на
дан 30.09.2017. године износе 2.032 (у
хиљадама) динара. С обзиром да се по
кварталима не врши закључивање конта
тако је и биланс стања на нивоу
годишњег плана.
Извештај о токовима готовине: Услед
остварења незнатно мањег обима
прихода и расхода од планираних тако
су и средства готовине реализована у
мањем износу од очекиваног.
Трошкови запослених: Није било
одступања у односу на планирана
средства,
oсим
за
исплаћене
отпремнине
радницима
након
спроведене
рационализације.
Отпремнине су исплаћене за 5,46%
више од планираног.
Динамика запослених: У односу на
претходини квартал дошло је до
смањења
броја
запослених
на
неодређено време због престанка радног
односа 8 запослених лица због
извршене рационализације у складу са
Одлуком
о
максималном
броју
запослених општине Лајковац. На
основу Уговoра о статусној промени
припајања ЈП „Градска чистоћа“ ( као
друштво стицалац) је из ЈП „Лајковац
услуге“ (друштво преносилац) преузела
4 запослена лица на неодређено време
и 1 запосленог на неодређено.
Број
ангажованих по основу уговора (рад ван
радног односа) је увећан а на основу
уговора о јавном раду а који се
спроводи у сарадњи са Националном
службом за запошљавање и општином
Лајковац, за 35 радника (24 радника
плус 11 радника преузетих од ЈП

године су 173.566 (у хиљадама) динара,
а остварени приходи у првој половини
2017. године износе 133.612 (у
хиљадама) динара.
- Пословни приходи су остварени у
износу од 131.479 (у хиљадама) динара
и мањи су у односу на планиране у
износу од 42.087 (у хиљадама) динара
(приход од продаје робе и услуга је
реализован у мањем обиму од планског
јер се није отпочела реализација
Уговора о Пресељењу гробних места са
накнадним прекопавањем гробља у
Скобаљу)
- Финансијски приходи су остварени у
износу од 156 (у хиљадама) динара иако
нису планирани
Остали приходи су остварени у
износу од 1.977 (у хиљадама) динара, а
нису планирани и односе се на приход
по судским извршењима и отписана
потраживања.
Укупни расходи: Укупно планирани
расходи износе 258.143(у хиљадама)
динара. Планирани расходи у првих
девет месеци 2017. године износе 167
025 хиљада динара, од чега пословни
расходи износе 152. 670 хиљаде динара.
- Остварени пословни расходи износе
123.825 (у хиљадама) динара. Пословни
расходи су мање остварени у износу од
28.845 у хиљадама динара из разлога
што се предузеће руководило по
остварењу прихода и рационално
трошило средства. Одступање је код
набавне вредности робе- воде јер је
предузеће у Судском спору са
добављачем због начина фактурисања
преузетих количина воде и обрачун је
вршен по евиденцији предузећа, а
остали трошкови су настајали у складу
са могућностима прихода.
- Финансијски расходи су такође
остварени у
износу од 594 (у
хиљадама) динара због камата по
кредитима и повећаног броја утужења
корисника комуналних услуга који
благовремено не измирују своје обавезе.
- Остали трошкови су остварени у
вишем износу од планског због
обрачуна губитака воде у мрежи и
отписа потраживања.
- Остварени пословни добитак из
редовног пословања за првих девет
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„Лајковац услуге“). Није дошло до
реализације ангажовања 4 лица по
основу Уговора о делу и 20 радника на
основу Уговора о повременим и
привременим пословима због не
увођења у посао око пресељења гробља
Скобаљ.
Кретање цена производа и услуга:
Скупштина општине је 15.06.2017 дала
сагласност на Одлуку о II изменaма и
допунама ценовника комуналних услуга
Јавног предузећа „ЈП Градска чистоћа“
Лајковац за 2014. годину. Промене се
односе на промену цена за погребне
услуге у оквиру којих су додате нове
врсте услуга, уведене су нове услуге у
оквиру зеленила, док су брисане услуге
монтерских радова и ценовника рада
камиона – Фап кипер.
Субвенције и остали приходи из буџета:
У првој половини 2017. године ЈП
„Градска чистоћа“ је имала планирани
приход од субвенција у износу од
29.480.405,00 динара за губитке у
водоводној мрежи.
Посматрано на
деветомесечном нивоу приход од
субвенција наплаћен за прву половину
2017. године износи 100 % од плана
субвенција. Субвенције се реализују по
посебном
Програму
коришћења
субвенција који усваја Скупштина
општине. По Програму коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Лајковац за
2017. годину ЈП „Градска чистоћа“
одобрена су средства у износу од
1.200.000,00 динара за набавку судова
за сакупљање отпада. У овом
извештајном периоду извршена је
набавка у вредности од 1.197.000,00
динара.
Средства за посебне намене: Нису
трошена средства за посебне намене.
Извештај о инвестицијама: Није
реализована „изградња надстрешнице
испред капеле на новом гробљу“, нити
је набављен компресор и расхладни
уређај на новом гробљу због недостатка
финансијскиих средстава.
IV ЗАКЉУЧНА
НАПОМЕНЕ

РАЗМАТРАЊА
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године
извршена је регистрациона
пријава брисања се из Регистра
привредних субјеката и припајање
привредног друштва Јавно предузеће за
пружање услуга пречишћавања и
одвођења атмосферских и отпадних
вода „Лајковац услуге“ Лајковац,
друштву Јавно предузеће за обављање
комуналне
делатности
„Градска
Чистоћа“, Лајковац.
- У извештајном периоду од 01.0130.09.2017. године
ЈП „Градска
чистоћа“ остварило је нето резултат у
износу од 1.573 ( у хиљадама) динара.
Предузеће је искористило целокупан
износ годишњег плана субвенција за
2017. годину. Учешће субвенција у
оствареним приходима предузећа у
извештајном
периоду
је
23,23%.
Субвенције се реализују по посебном
Програму коришћења субвенција који
усваја Скупштина општине.Кредитно
задужење на дан 30.09.2017. године је
2.032 ( у хиљадама) динара, што износи
9,45 % укупног задужења. Кредитне
обавезе се уредно измирују. У планском
– извештајном периоду је побољшана
наплата
текућих
потраживања
комуналних услуга али су спорни стари
дугови за комуналне услуге. Потребно је
смањити губитке у водоводној мрежи и
успешно реализовати и успешно
реализовати Уговор о пресељењу
гробља Скобаљ.
- Иако је Уговор о пружању услуга и
извођењу радова на пресељењу гробних
места са накнадним прекопавањем
гробља у Скобаљу потписан је
14.06.2017.
године
са
ЈП
„Електропривреда Србије“, БеоградОгранак РБ Колубара, Лазаревац, ЈП
„Градска чистоћа још увек није уведена
у посао око пресељења гробља Скобаљ.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-155/17-II од 28.11.2017. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић,с.р.

И

****************

- Ј.П. „Лајковац услуге“ престало је са
радом 10.08.2017. године, а 11.08.2017.
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Број 10

На основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број: 54/2009 и
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015и
99/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана
39. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 11/08), Скупштина
општине Лајковац је на седници одржаној данa28.11.2017.године, донела

ОДЛУКУ О ЧЕТВРТОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ЛАЈКОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 1.
Члан 1. мења се и гласи:
Овом Одлуком уређују се приходи и примања,расходи и издаци буџета Општине Лајковац за
2017. годину,његово извршавање, обим задуживања ,управљање јавним дугом,коришћење
прихода по наменама,коришћење донација,коришћење прихода од продаје добара и услуга
буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.
Буџет општине Лајковац за 2017. годину састоји се од:
Економска
класификација

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје
нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
Буџетски суфицит/дефицит
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку
домаћих хартија од вредности 6211)
Укупан фискални суфицит/дефицит
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221,
9219, 9227, 9228)
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих
хартија од вредности 6211)
Издаци за отплату главнице дуга
Нето финансирање

у динарима

7+8
4+5
(7+8) - (4+5)

807,442,602.26
1,441,742,985.93
634,300,383.67

62
(7+8) - (4+5) - 62

-

634,300,383.67

91

238,800,000.00

92

-

3

407,500,383.67

6211
61
(91+92+3) - (61+6211)

12,000,000.00
634,300,383.67

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи
Приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим
износима у Рачуну прихода и примања,расхода и издатака:
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ,РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ОПИС
1.Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:
-буџетска средства(01+ 03)
-донације (06+07+08)
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
71

План
807,442,602.26
800,640,985.93
765,975,074.99
34,665,910.94
6,801,616.33
1,441,742,985.93
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2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ, у чему:
-буџетска средства( 01+ 03)+13+15+14
-сопствени приходи
-донације (08+ 07+06)
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему
-текући буџетски издаци(01+03)+13+14+15
-издаци из сопствених прихода(04+16)
-донације (08+ 07+06)
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из ранијих година
Издаци за отплату главнице дуга
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

Број 10

807,265,301.32
773,599,390.38
33,665,910.94
634,477,684.61
633,477,684.61

-

1,000,000.00
634,300,383.67

-

634,300,383.67

238,800,000.00
407,500,383.67
12,000,000.00
634,300,383.67

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима
ОПИС

Економска класификација

План средстaва
буџета
807,442,602.26
336,922,574.91

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи(71 без714)
71-714
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим
711+770
290,072,574.91
самодоприноса)
711180
1.2 Самодопринос
1.3. Порез на имовину
713
38,850,000.00
1.4. Oстали порески приходи
716
8,000,000.00
2.Непорески приходи, у чему:
714,741,742,743,745
404,839,500.08
-поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)
386,550,000.08
-приходи од продаје добара и услуга (01 и 04)
742
9,196,000.00
3.Донације(744+733 из 07 и 06)
731+732
20,157,800.00
4.Трансфери(733 из 01)
733
38,721,110.94
Примања од продаје нефинансијске имовине
8
6,801,616.33
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И
1,441,742,985.93
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1.Текући расходи
4
807,265,301.32
1.1. Расходи за запослене
41
154,558,205.44
42
305,638,549.49
1.2. Коришћење роба и услуга
1.3. Отплата камата
44
3,043,973.00
1.4. Субвенције
45
48,920,279.00
1.5. Социјална заштита из буџета
47
59,441,300.00
1.6. Остали расходи,у чему:
48+49
102,036,662.39
-средства резерви
-средства резерви
1,968,582.33
2. Трансфери
463+465
133,626,332.00
3.Издаци за набавку нефинансијске имовине
5
634,477,684.61
5. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)
62
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје
92
финансијске имовне
2. Задуживање
91
2.1 Задуживање код домаћих кредитора
911
238,800,000.00
2.2 Задуживање код страних кредитора
912
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
61
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
611
12,000,000.00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
612
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
613
4. Набавка финансијске имовине
6211
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
3
407,500,383.67
ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13 и 15)
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НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
ПРЕТХOДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања
14)

Број 10

3

-

Члан 3.
Члан 5. мења се и гласи:
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018. и 2019. годину у складу са
Стратегијом развоја општине Лајковац за период 2015 – 2025. година, исказују се у следећем
прегледу:
Капитални пројекти у периоду 2017- 2019. године (у хиљ.дин.)
Програм /
Програмска
Назив пројекта
активност Пројекат
3.01 Општинска управа
1101/1101-0001 Усаглашавање просторног плана
1101/1101-0001 Планирање трасе државног пута Ib реда
Израда катастарско топографских планова за потребе
1101/1101-0001
израде планске и техничке док.лок."Војни круг"
Израда катастарско топографских планова за потребе
1101/1101-0001 израде планске и техничке док.лок."Тржно пијачни
центар"
Израда катастарско топографских планова за потребе
1101/1101-0001
израде планске и техничке док.лок."Центар"
Израда катастарско топографских планова за потребе
1101/1101-0001 израде планске и техничке док.лок."Железнички
парк"
Израда катастарско топографских планова за потребе
1101/1101-0001
израде планске и техничке док.лок"Топлана"
Израда катастарско топографских планова за потребе
1101/1101-0001 израде планске и техничке док.лок"Центар Црвени
крст"
Пројекти препарцелације,пгоп и спровођење у
1101/1101-0001
катастру лок."Центар"
Пројекат геодетског обележавања препарцелације и
1101/1101-0001 спровођења у катастру локација "Војни круг" за
саобраћајнице Вука Караџића и Јустина Поповића"
Урбанистичко архитектонско решење локација
1101/1101-0003
"ЦЕНТАР"`
Зем.по изменама и допунама ПДР "Војни круг"
катастарска парцела 35/1 КО Лајковац саобраћајница
1101/1101-0003
између улица Јустина Поповића и Вука Караџић
(површина 2.649 М2)*1.150 вред.по м2
Зем.по изменама и допунама ПДР "Војни
круг"катастарска парцела 40 КО Лајковац
1101/1101-0003
саобраћајница паралелна постојећој ул.Краља Петра
Првог површина 260м2 *1.150,00
Накнада за заузеће Земљиште за пут у
1101/1101-0003
ул.А.Кузњецова
1101/1101-0003 Земљиште за пут у Непричави
1101/1101-0003 Земљиште за погон за преч. отпадних вода у Боговађи
1101/1101-0003 Земљиште за проширење гробља у Пепељевцу
1101/1101-0003 Земљиште у Непричави за Стубо Ровни
1101/1101-0003 Земљиште за заузеће пута у Рубрибрези
Набавка земљишта за проширење гробља у
1101/1101-0003
Непричави и проширење улице
1101/1101-0003 Израда техничке документације за трг Железничара
1101/1101-0003 ПДР уређење простора око зграде општине
1101/1101-0003 Главни пројекат саоб.површина у центру Јабучја
1101/1101-0003 Пројекат изведеног стања МЗ Јабучје
1101/1101-0003 Израда техничке документације за

73

2017

2018

2019

2736
1368

0
0

0
0

55

0

0

50

0

0

70

0

0

45

0

0

40

0

0

20

0

0

120

0

0

600

0

0

600

0

0

3100

0

0

300

0

0

550

0

0

200
150
300
400
2250

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1000

0

0

300
200
336
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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1101/1101-0003
1101/1101-0003
1101/1101-0003
1101/1101-0003
1101/1101-0003
1101/1101-0003

1101/1101-0003
1101/1101-0003
1101/1101-0003
1101/1101-0021
1101/1101-0023
1102/1102-0001
1102/1102-0001
1102/1102-0006
1102/1102-0006
1102/1102-0006
1102/1102-0006
1102/1102-0006
1102/1102-0008
1102/1102-0008
1102/1102-0008
1102/1102-0008
1102/1102-0008
1102/1102-0008
1102/1102-0008
1102/1102-0008
1102/1102-0008
1102/1102-0008
1102/1102-0008
1102/1102-0008
1102/1102-0008
1102/1102-0008
1102/1102-0008
1102/1102-0008
1102/1102-0008
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унапређење енергетске ефикасности
Пројекат изведеног стања амфитеатра ОШ Миле
Дубљевић
Технички пријем на отклањању недостатака ОШ
Д.Туцовић Јабучје
Партерно уређење око школе Миле Дубљевић надзор
Израда идејног пројекта уређења простора испред
улаза у општину
Израда техничке документације за санацију клизишта
у Пепељевцу
Идејни пројекат адаптације, санације и инвестиционог
одржавања објекта Средње школе 17.септембар у
Лајковцу
Пројекат извођење и санације, адаптације и
инвестиционог одржавања објекта Средње школе „17.
септембар“ у Лајковцу
Идејни пројекат адаптације, санације и инвестиционог
одржавања објекта ОШ Бајевац
Пројекат за извођење санације, адаптације и
инвестиционог одржавања објекта основне школе
„Миле Дубљевић“, у Бајевцу
Изградња сеoске куће у Пепељевцу
Поплочавање улице простора испред Градске куће
Набавка ел.бројила
Изградња електро развода Ћелије -Лађевац
Уређење простора око капела у Рубрибрези
Електрични развод за капелу у Рубрибрези
Уређење простора око капела у Боговађи
Електрични развод за капелу у Боговађи
Проширење гробља
Изградња дубинског бунара Јабучје-Горњи крај
Милићи
Изградња дубинског бунара Врачевић -Костојевац
Израда техничке документације водоснабдевања
Пројекат пролаза кабла испод пруге Београд -Бар
у Словцу
Израда подстанице у Рубрибрези
Набавка и уградња водомера на 12( дванаест) мерних
места на магистралном Цевоводу Лајковац Лазаревац
Пројекат санације губитака воде у Лајковцу II фаза
грађевински и грађевинско занатски радови
Израда идејног решења ПГД за подстаницу у
Рубрибрези
Израда идејног решења и ПГД за за решавање
водоснабдевања насељених места Придворица,
Пепељевац и Стрмово
Израда техничке документације(ИДР;ПГД)примарног
развода водоводне мреже дела насеље Јабучје
Израда техничке документације (ИДР;ПГД) за
примарни довод воде до амбуланте до школе у
Врачевићу
Израда идејног пројекта примарне мреже у
Врачевићу-засеок Костојевац
Израда идејног пројекта водоводне мреже, веза улица
Светог Саве и Извиђачке
Радови на електроинсталацијама бунара ЈабучјеДубрава
Наставак изградње водоводне мреже за насељено
место Јабучје
Доградња бунара за водоснабдевање ромског насеља
Дубрава у Јабучју
Доградња бунара за водоснабдевање насеља Требеж у
Јабучју
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Водосабдевање дела општине Лајковац - изградња
цевовода чисте воде од моста на Колубари до Т1 у
селу Ратковац
Водоснабдевање општине Лајковац-прикључак на
водоводни систем "Стубо- Ровни"
Повезивање постојећег цевовода са резервоаром
Оштриковац и са црпном станицом
Субвенције за вишегодишње засаде по Програму
пољопривреде
Вишегодишњи засади по програму шумарства
рачунарска опрема за спровођење јавних радова
Израда главног пројекта кишне и фекалне
канализације Носилаца албанске споменице
Израда главног пројекта црпне станице Борверк
Усаглашавање пројектне документације-фекална
канализација Јабучје-Шеринка
Усаглашавање пројектне документације - фекална
канализација Рубрибреза
Израда пројектне документације Улице Шумадијске
са кишном канализацијом
Израда пројектне документације кишне и фекалне
канализације у Моравској
Израда пројектне документације Улице Топличке са
фекалном канализацијом
ПГД за канализацију у Извиђачкој
Израда пројектне документације Фекалне
канализације са миникомпактним постројењем у
Требежу
Израда пројектне документације фекалне
канализације са миникомпактним постројењем у
Дубрави
Израда пројектне документације фекалне
канализације у Пепељевцу
Израда пројектне документације фекалне
канализације у Марковој Цркви
Израда пројектне документације фекалне
канализације у Боговађи
Израда пројектне документације фекалне
канализације у Ћелијама
Израда пројектне документације фекалне
канализације између улица Вука Караџића и Јустина
Поповића
Израда пројектне документације за погон за
пречишћавање отпадних вода у Боговађи
Израда пројектне документације за погон за
пречишћавање отпадних вода у Марковој Цркви
Изградња фекалне канализациеј у Јабучју-рејон
Шеринка - наставак
Изградња фекалне канализације у улица Извиђачкој
Изградња кишне канализације између улица Вука
Караџића и Јустина Поповића
Изградња црпне станице Борверк
Изградња фекалне канализације у Ул. Војводе
Мишића( Нова Проте Матеје) од Пепељевачке рампе
до Васића рампе у Рубрибрези и од Васића рампе
поред државног пута IB реда бр. 27 до игралишта у
Рубрибрези
Изградња фекалне канализације за део насеља
Рубрибреза ( од Васића рампе поред државног пута IB
реда бр. 27 до игралишта у Рубрибрези
израда главних пројекат кишне и фекалне
канализације улице Војводе Степе
Израда главног пројекта кишне и фекалне
калнализације улице 1300 каплара
Израда главног пројекта кишне и фекалне
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канализације улице Вуке и Пуће Милијановић
Израда главног пројекта кишне и фекалне
канализације Мајора Гавриловића
Изградња фекалне црпне станице Словац
Изградња фекалне црпне станице Словац-НАДЗОР
Израда техичке документације (ИДР;ПГД)за
повезивање дела Непричаве на ППОВ Словац ..
Израда техичке документације (ИДР;ПГД)фекалне
црпне станице Непричава и Словац
Израда техичке документације (ИДР;ПГД)фекалне
црпне станице Ћелије
Израда техичке документације (ИДР;ПГД)фекалне
канализације и фекалне црпне станице у ул.Петра
Бојовића
Израда техичке документације (ИДР;ПГД)фекалне
канализацијеу улици Лајковачка пруга -наставак
Усаглашавање главног пројекта фекалне канализације
насеља Јабучје -други део
Надзор на изградњи канализације Јабучје Шеринка
Надзор на изградњи кишног колектора у улици Краља
Милутина
Пројекат пролаза фекалног колектора и кабла испод
пруге Београд -Бар
у Словцу
Израда Пројектно техничке документације за
сакупљачку станицу у Лајковцу
"Eко Тамнава"-пројектно планирање
Израда техничке документације за фекални колектор
Индустријска зона-пренета обавеза
Изградња фекалног колектора у индустријској зони
Изградња постројења за пречишћавање отпадних
вода у насељеном месту Словац
Погон за пречишћавање отпадних водареконструкција
Израда пројектне документације ул. Боје Марковића
Израда пројектне документације реконструкције
некатегорисаног пута у Пепељевцу(Брдарића чесмагробље Мирковићи)
Израда техничке документације за некатегорисани
пут у Ћелијама-Ибарска магистрала- Врелине
Израда техничке документације за некатегорисани
пут у Бајевцу
Усаглашавање пројектне документације локалног и
некатегорисаног пута пута Словац-Стошићи
Реконструкција некатегорисаног пута у Бајевцу, од
старе школе до Петровића кућа
Реконструкција некатегорисаног пута У Ћелијама
Ибарска магистрала - Врелине
Реконструкција некатегорисаног пута у Ратковцу, пут
за Бркиће до Наномирице
Изградња и реконструкција дела улице Димитрије
Туцовић
Изградња и реконструкција локалних и
некатегорисаних путева на територији општине
Лајковац према постојећој пројектној документацији
Јабучје (Милосављевићи - Грчићи)
Улица Бранка Радичевића
Изградња другог дела улице Милене Павловић
Барили
Аутобуска стајалишта на територији општине
Лајковац
Изградња пешачке стазе у Рубрибрези
Изградња пешачке стазе у Рубрибрези-постављање
ограде
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Изградња и реконструкција локалних и
некатегорисаних путева на територији општине
Лајковац према постојећој пројектној документацији
Јабучје(Горњи Крај, Мирковићи Јосиповићи)
Изградња и реконструкција локалних и
некатегорисаних путева на територији општине
лајковац према постојећој пројектној документацији
Јабучје(Шеринка-Јовановићи)
Изградња и реконструкција локалних и
некатегорисаних путева на територији општине
Лајковац према постојећој пројектној документацији
Јабучје(Савића куће-Жуто брдо)
Изградња и реконструкција локалних и
некатегорисаних путева на територији општине
Лајковац према постојећој пројектној документацији
Јабучје(Требеж – Доњи крај)
Изградња Хајдучке улице са кишном канализацијом
Реконструкција некатегорисаног пута
Ивковићи Бајевац
Израда техничке документације за улицу Лесе
Мирковића( ИДР;ПГД;ПЗИ)
Израда техничке документације за улицу Војка
Петровића( ИДР;ПГД;ПЗИ)
Израда техничке документације за пут у БајевцуИвковићи( ИДР;ПГД;ПЗИ)
Израда техничке документације за пут у БајевцуПавловићи( ИДР;ПГД;ПЗИ)
Усаглашавање пројектне документације локалног и
некатегорисаног пута у Ратковцу-Бркићи
Усаглашавање пројектне документације локалног и
некатегорисаног пута у Врачевићу-Протићи
Усаглашавање пројектне документације улице
Војводе Путника
Набавка опреме и софтвера за видео надзор
Пројекат поплочавања улице Војводе Мишића,
Л=480м и изградња дела улице Војводе Мишића у
Лајковцу
Заштитна ограда на пешачкој стази по Програму за
безбедност у саобраћају
Опрема за детекцију брзине по Програму за
безбедност у саобраћају
Изградња заштитне ограде на некатегорисаном путу у
МЗ Ћелије
Изградња дечјег вртића „Лептирић"
Опрема за вртић„Лептирић"
ОШ" Д.Туцовић" Изградња гараже
ОШ" Д.Туцовић" Набавка административне опреме
ОШ" Д.Туцовић" Набавка опреме за образовање
ОШ" Д.Туцовић"Набавка моторне и непокретна
опрема
ОШ"Д.Туцовић", Набавка агрегата са ел. стартом и
мог. аут.ста. 5kw
ОШ"Д.Туцовић" набавка вишегодишњих засада
ОШ" Д.Туцовић" Набавка књига у библиотеци
ОШ" Д.Туцовић" Набавка противпожарне опреме
ОШ "Миле Дубљевић" Опрема за образовање
ОШ "Миле Дубљевић" Опрема уградна
ОШ "Миле Дубљевић" Књиге у библиотеци
Уређење зелених површина и пратећих садржаја око
основне школе
у Ратковцу
Уређење зелених површина и пратећих садржаја око
основне школе
у Ратковцу-пројектна документација
Партерно уређење око школе у Јабучју
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Средња школа "17. септембар"- Административна
опрема
Средња школа "17. септембар" -Опрема за
2003/2003-0001
образовање,науку,културу и спорт
2003/2003-0001 Средња школа "17. септембар"-намештај
Средња школа "17. септембар"-клупе за хол и
2003/2003-0001
школско двориште
Средња школа "17. септембар" Нематеријална
2003/2003-0001
имовина-књиге за библиотеку
Средња школа "17. септембар" -опрема за кабинете
2003/2003-0021
мехатронике
0901/0901-0001 ЦЗР Солидарност Љиг набавка софтвера
1801/1801-0021 Набавка медицинске опреме
Израда техничке документације пресека стања
1301/1301-0003
ресторана и куле ФК Железничар
Партерно уређење око хале, изградња саобраћајница,
1301/1301-0020 кишна канализација и паркинзи, опремање тениских
терена
Партерно уређење око хале, изградња саобраћајница,
1301/1301-0020 кишна канализација и паркинзи, опремање тениских
терена-електроинсталације
Изградња трибина и ограде на стадиону ФК
1301/1301-0023
„Задругар“
1301/1301-0032 Изградња затвореног базена
1301/1301-0034 Завршетак радова на свлачионицама у Бајевцу
1301/1301-0035 Завршетак радова на свлачионици у Непричави
0602/0602-0001 Набавка компјутерског софтвера
Набавка административне опреме(рачунарска,
0602/0602-0001
намештај,уградна и др.)
0501/0501-0020 Набавка и монтажа уређаја за уштеду јавне расвете
Укупно Општинска управа
3.02 Месне заједнице
0602/0602-0002 МЗ Врачевић суфинасирање изградње водововода
Укупно Месне заједнице
3.03 Туристичка организација
1502/1502-0001 ТО-Набавка административне опреме
Укупно Туристичка организација
3.04 Установа за спорт
1501/1501-0002 Опрема за спровођење јавних радова
1301/1301-0004 Административна опрема (намештај, рачунарска,
уградна ,електро,за домаћинство и др.)
1301/1301-0004 Опрема за јавну безбедност
1301/1301-0004 Набавка компјутерског софтвера
1301/1301-0004 Опрема за спорт
1301/1301-0004 Моторна опрема
Укупно Установа за спорт
3.05 Установе културе
1201/1201-0001 Набавка књига за библиотеку
1201/1201-0001 Набавка административне опреме библиотека
1201/1201-0001 Набавка административне опреме за културни центар
1201/1201-0001 Набавка опреме за културу за културни центар
1201/1201-0001 Монтажна опрема за Улицу отвореног срца
Текуће поправке у културном центру-Биоскопска
1201/1201-0022
сала, горња галерија-опрема у оквиру пројекта
Укупно Установе културе
3.06 ПУ "Лептирић"
2001/2001-0001 Набавка опреме за образовање - намештај
2001/2001-0001 Набавка опреме за домаћинство
2001/2001-0001 Набавка рачунарске опреме
2001/2001-0001 Набавка уградне опреме
Укупно ПУ
"Лептирић"
Укупно
2003/2003-0001
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120

0

0

320

0

0

150

0

0

200

0

0

114

0

0

2000

0

0

60
300

0
0

0
0

400

0

0

647

0

0

300

0

0

4495

0

0

260,800
2180
2120
599

65,837
0
0
0

0
0
0
0

2100

0

0

5100
633,716

0
84,637

0
0

99
99

0
0

0
0

180
180

0
0

0
0

681

0

0

516

0

0

50
140
215
370
1972

0
0

0
0

0
0

0
0

550
50
60
35
300

0
0
0
0

0
0
0
0

1034

0

0

2029

0

0

550
300
150
450

0
0
0
0

0
0
0
0

1,450

0

0

639,446

84,637

0
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Број 10

Прилог 2 Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године је саставни део Одлуке
о буџету.
У оквиру планираних средстава по капиталним пројектима за 2017. годину извршаваће се
преузете, а неизмирене обавезе из претходне године и обавезе које ће се преузимати у текућој
години у складу са законом који уређује јавне набавке.
Члан 4.
Члан 6. мења се и гласи:
Укупни приходи и примања буџета и приходи из осталих извора планирају се у следећим
износима, и то:
Класа/
Категорија/

Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Група
311711
311712
311713
321311
700000
710000
711000
711111
711122

711123
711145
711148
711191
711193
713000
713121
713122
713311
713421

713423
714000
714431
714513
714543
714552

Пренета неутрошена средства од
приватизације
Пренета средства за посебне намене
Пренета неутрошена средства за
стамбену изградњу
Нераспоређени вишак прихода и
примања из ранијих година
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних
делатности који се плаћа према паушално
утврђеном приходу, по решењу Пореске
управе
Порез на приходе од самосталних
делатности који се плаћа према стварно
оствареном приходу самоопорезивањем
Порез на приходе од давања у закуп
покретних ствари
Порез на приходе од непокретности, по
решењу Пореске управе
Порез на остале приходе
Порез на прихода спортиста и стручњака
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину лица која не воде
пословне књиге
Порез на имовину лица која воде
пословне књиге
Порез на наслеђе и поклон по решењу
Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на
непокретности, по решењу Пореске
управе
Порез на пренос апсолутних права на
моторним возилима, пловилима и
ваздухопловима, по решењу Пореске
управе
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Комунална такса за коришћење
рекламних паноа
Комунална такса за држање моторних
друмских и прикључних возила
Накнада за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта
Боравишна такса
79

Средства из
буџета

Структура %

Средства из
осталих
извора
финан. буџ.
корисника

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА

0.0%
0.0%

329,460,539.27

0.0%

329,460,539.27
-

0.0%

78,039,844.40

78,039,844.40

747,662,500.08
421,489,000.08

99.1%
55.9%

52,978,485.85
-

800,640,985.93
421,489,000.08

271,760,000.00

36.0%

-

271,760,000.00

246,000,000.00

32.6%

-

246,000,000.00

3,400,000.00

0.5%

-

3,400,000.00

4,500,000.00

0.6%

-

4,500,000.00

60,000.00

0.0%

-

60,000.00

50,000.00

0.0%

-

50,000.00

17,500,000.00
250,000.00
38,850,000.00

2.3%
0.0%
5.1%

-

17,500,000.00
250,000.00
38,850,000.00

12,000,000.00

1.6%

-

12,000,000.00

21,500,000.00

2.8%

-

21,500,000.00

350,000.00

0.0%

-

350,000.00

3,000,000.00

0.4%

-

3,000,000.00

2,000,000.00

0.3%

-

2,000,000.00

102,879,000.08

13.6%

-

102,879,000.08

309,000.00

0.0%

-

309,000.00

6,180,000.00

0.8%

-

6,180,000.00

110,000.00

0.0%

-

110,000.00

30,000.00

0.0%

-

30,000.00
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714562
716000
716111
730000
732000
732151
733000
733151
733154
733243
740000
741000
741151
741511
741526

741531

741538
742000
742151

742152

742153
742156
742251
742253
742255
742351
743000
743324

743351

744000

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Посебна накнада за заштиту и
унапређење животне средине
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса за истицање фирме на
пословном простору
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ.
ОРГАНИЗАЦИЈА
Текуће донације од међународних
организација у корист нивоа општина
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ
Ненаменски трансфери од Републике у
корист нивоа општина
Текући наменски трансфери, у ужем
смислу, од Републике у корист општина
Капитални трансфери од других нивоа
власти у корист нивоа градова
ДРУГИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Приходи буџета општина од камата на
средства консолидованог рачуна трезора
укључена у депозит банака
Накнада за коришћење минералних
сировина
Накнада за коришћење шумског и
шимског земљишта
Комунална такса за коришћење простора
на јавним површинама или испред
пословног простора у пословне сврхе,
осим ради продаје штампе, књига и
других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности
Допринос за коришћење грађевинског
земљишта
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА
Приходи од продаје добара и услуга од
стране тржишних организација у корист
нивоа општина
Приходи од давања у закуп, односно на
коришћење непокретности у државној
својини које користе градови и
индиректни корисници њиховог буџета
Приходи од закупнине за грађевинско
земљиште у корист нивоа општина
Приходи остварени по основу пружања
услуга боравка деце у предшколским
установима у корист нивоа општина
Општинске административне таксе
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта
Такса за озакоњење објеката
Приходи које својом делатношћу остваре
органи и организације општина
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА
ИМОВИНСКА КОРИСТ
Приходи од новчаних казни за прекршаје,
предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима
Приходи од новчаних казни за прекршаје
изречених у прекршајном поступку за
прекршаје прописане актом скупштине
општине као и одузета имовинска корист
у том поступку
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД
80

Број 10

96,250,000.08

12.8%

-

96,250,000.08

8,000,000.00

1.1%

-

8,000,000.00

8,000,000.00

1.1%

23,463,000.00

3.1%

34,665,910.94

58,128,910.94

-

0.0%

19,407,800.00

19,407,800.00

-

0.0%

19,407,800.00

19,407,800.00

23,463,000.00

3.1%

15,258,110.94

38,721,110.94

23,463,000.00

3.1%

7,950,000.00

31,413,000.00

0.0%

7,308,110.94

7,308,110.94

0.0%

-

-

40.1%
38.2%

-

302,710,500.00
288,434,500.00

0.0%

-

-

287,000,000.00

38.0%

-

287,000,000.00

80,000.00

0.0%

-

80,000.00

154,500.00

0.0%

-

154,500.00

1,200,000.00

0.2%

9,196,000.00

1.2%

-

9,196,000.00

130,000.00

0.0%

-

130,000.00

200,000.00

0.0%

-

200,000.00

100,000.00

0.0%

-

100,000.00

7,051,000.00

0.9%

515,000.00

0.1%

-

0.0%

-

302,710,500.00
288,434,500.00

8,000,000.00

1,200,000.00

7,051,000.00

500,000.00

515,000.00
500,000.00

700,000.00

0.1%

-

700,000.00

3,330,000.00

0.4%

-

3,330,000.00

3,300,000.00

0.4%

-

3,300,000.00

30,000.00

0.0%

-

30,000.00

750,000.00

0.1%

-

750,000.00
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744151
745000
745151
770000
771000
771111
772000

772114
800000
810000
811152
820000
823151
840000
841151
900000
910000
911451
7+8
3+7+8
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ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица у корист нивоа
општина
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ
ПРИХОДИ
Остали приходи у корист нивоа општина
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода буџета општине из претходне
године
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Примања од продаје станова у корист
нивоа општина
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
Примања од продаје робе за даљу продају
у корист нивоа општина
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ
Примања од продаје земљишта у корист
нивоа општина
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
Примања од задуживања од пословних
банака у земљи у корист нивоа општина
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИН. ИМОВИНЕ
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА,
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
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750,000.00

0.1%

-

750,000.00

1,000,000.00

0.1%

-

1,000,000.00

1,000,000.00

0.1%

-

0.0%

0.0%

1,000,000.00
18,312,574.91

18,312,574.91

17,112,574.91

17,112,574.91

17,112,574.91

17,112,574.91

1,200,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

6,801,616.33

0.9%

-

6,801,616.33

550,000.00

0.1%

-

550,000.00

550,000.00

0.1%

550,000.00

400,000.00

0.1%

400,000.00

400,000.00

0.1%

400,000.00

5,851,616.33

0.8%

5,851,616.33

0.8%

-

0.0%

238,800,000.00

238,800,000.00

-

0.0%

238,800,000.00

238,800,000.00

0.0%

238,800,000.00

238,800,000.00

754,464,116.41

100.0%

291,778,485.85

1,046,242,602.26

754,464,116.41

100.0%

699,278,869.52

1,453,742,985.93

-

5,851,616.33
5,851,616.33

Члан 5.
Члан 15. мења се и гласи:
Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима
Екон.
клас.
1
400
410
411
412
413
414
415
416
420
421
422
423

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури (превоз)
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали посебни
расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

Средства из
буџета
3
578,254,965.81
141,956,695.00
107,951,924.00

Структура
%
4
76.6%
18.8%
14.3%

Средства из
осталих извора
5
229,010,335.51
12,601,510.44
0.00

Укупна јавна
средства
6
807,265,301.32
154,558,205.44
107,951,924.00

19,324,266.00

2.6%

0.00

19,324,266.00

2,822,000.00
5,140,505.00
3,018,000.00

0.4%
0.7%
0.4%

1,770,000.00
9,787,576.90
500,000.00

4,592,000.00
14,928,081.90
3,518,000.00

3,700,000.00

0.5%

543,933.54

4,243,933.54

218,715,197.48
77,607,110.00
1,346,000.00
56,736,249.00

29.0%
10.3%
0.2%
7.5%

86,923,352.01
15,827,585.69
1,044,000.00
23,035,410.02

305,638,549.49
93,434,695.69
2,390,000.00
79,771,659.02
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424
425
426
440
441
444
450

451
454
460
463
464
465
470
472
480
481
482
483

484
485

489
490
499
500
510
511
512
514
515
520
523
540
541
610
611
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Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге
и мат)
Материјал
ОТПЛАТА КАМАТА
Отплата домаћих камата;
Пратећи трошкови задуживања
СУБВЕНЦИЈЕ
Текуће субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Субвенције приватним предузећима
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Текући трансфери осталим нивоима
власти
Дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања
Остале донације, дотације и трансфери
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама;
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали;
Новчане казне и пенали по решењу
судова;
Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода
или других природних узрока;
Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа;
Расходи који се финансирају из
средстава за реализацију националног
инвестиционог плана
АДМИНИСТРАТИВНИ
ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА
Административни
трансфери
из
буџета - Средства резерве
КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти;
Машине и опрема;
Култивисана имовина;
Нематеријална имовина
ЗАЛИХЕ
Залихе робе за даљу продају
ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим
кредиторима
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

34,888,685.08

Број 10

4.6%

21,623,557.55

56,512,242.63

30,213,619.40

4.0%

17,645,220.25

47,858,839.65

17,923,534.00
2,893,973.00
2,350,000.00
543,973.00
38,815,209.00

2.4%
0.4%
0.3%
0.1%
5.1%

7,747,578.50
150,000.00
150,000.00
0.00
10,105,070.00

25,671,112.50
3,043,973.00
2,500,000.00
543,973.00
48,920,279.00

33,815,209.00

4.5%

10,105,070.00

43,920,279.00

5,000,000.00
109,774,042.00

0.7%
14.5%

0.00
23,852,290.00

5,000,000.00
133,626,332.00

65,322,861.00

8.7%

23,852,290.00

89,175,151.00

30,845,000.00

4.1%

0.00

30,845,000.00

13,606,181.00
20,800,000.00

1.8%
2.8%

0.00
38,641,300.00

13,606,181.00
59,441,300.00

20,800,000.00

2.8%

38,641,300.00

59,441,300.00

43,331,267.00
31,260,000.00

5.7%
4.1%

56,736,813.06
1,200,000.00

100,068,080.06
32,460,000.00

2,116,067.00

0.3%

2,045,500.00

4,161,567.00

412,000.00

0.1%

456,000.00

868,000.00

0.00

0.0%

0.00

0.00

9,543,200.00

1.3%

53,035,313.06

62,578,513.06

0.00

0.0%

0.00

0.00

1,968,582.33

0.3%

0.00

1,968,582.33

1,968,582.33

0.3%

0.00

1,968,582.33

164,209,150.60
162,959,150.60
152,952,150.60
9,135,000.00
80,000.00
792,000.00
250,000.00
250,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
12,000,000.00

21.8%
21.6%
20.3%
1.2%
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.1%
0.1%
1.6%

470,268,534.01
463,018,534.01
444,084,030.07
12,264,307.00
469,196.94
6,201,000.00
0.00
0.00
7,250,000.00
7,250,000.00
0.00

634,477,684.61
625,977,684.61
597,036,180.67
21,399,307.00
549,196.94
6,993,000.00
250,000.00
250,000.00
8,250,000.00
8,250,000.00
12,000,000.00

12,000,000.00

1.6%

0.00

12,000,000.00

754,464,116.41

100.0%

699,278,869.52

1,453,742,985.93

Члан 6.
Члан 16. мења се и гласи:
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у
следећим износима:
Функциje
1
000
040
070

Функционална класификација

Средства из
буџета

Структура
%

2
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Породица и деца;
Социјална помоћ угроженом

3
18,892,000.00
7,000,000.00
10,670,000.00

4
2.5%
0.9%
1.4%
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Средства из
осталих
извора
5
44,576,300.00
6,000,000.00
38,576,300.00

Укупна јавна
средства
6
63,468,300.00
13,000,000.00
49,246,300.00
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090
100
111
112
130
160
170
200
220
300
320
330
360
400
411
412
421
422
435
451
473
500
510
520
530
540
560
600
610
620
630
640
660
700
730
733
760
800
810
820
830
860
900
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становништву некласификована
на другом месту;
Социјална заштита
некласификована на другом
месту
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни органи
Финансијски и фискални
послови
Опште услуге;
Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту;
Трансакције јавног дуга;
ОДБРАНА
Цивилна одбрана
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
Услуге противпожарне заштите;
Судови;
Јавни ред и безбедност
некласификован на другом
месту
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Општи економски и
комерцијални послови
Општи послови по питању рада
Пољопривреда
Шумарство
Електрична енергија
Друмски саобраћај
Туризам
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Управљање отпадом;
Управљање отпадним водама;
Смањење загађености;
Заштита биљног и животињског
света и крајолика;
Заштита животне средине
некласификована на другом
месту
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И
ЗАЈЕДНИЦЕ
Стамбени развој;
Развој заједнице;
Водоснабдевање;
Улична расвета;
Послови становања и заједнице
некласификовани на другом
месту
ЗДРАВСТВО
Болничке услуге;
Услуге медицинских центара и
породилишта
Здравство некласификовано на
другом месту.
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ,
КУЛТУРА И ВЕРЕ
Услуге рекреације и спорта;
Услуге културе;
Услуге емитовања и штампања;
Рекреација, спорт, култура и
вере, некласификовано на
другом месту
ОБРАЗОВАЊЕ

Број 10

1,222,000.00

0.2%

-

1,222,000.00

161,116,652.33
37,885,000.00

21.4%
5.0%

20,333,378.84
-

181,450,031.17
37,885,000.00

1,968,582.33

0.3%

-

1,968,582.33

104,828,070.00

13.9%

17,960,867.46

122,788,937.46

1,585,000.00

0.2%

2,222,511.38

3,807,511.38

14,850,000.00
524,500.00
524,500.00
5,814,803.00
1,720,000.00
794,803.00

2.0%
0.1%
0.1%
0.8%
0.2%
0.1%

150,000.00
805,425.15
-

15,000,000.00
524,500.00
524,500.00
6,620,228.15
1,720,000.00
794,803.00

3,300,000.00

0.4%

805,425.15

4,105,425.15

110,140,440.00

14.6%

55,490,263.51

165,630,703.51

6,406,000.00

0.8%

-

6,406,000.00

20,800,000.00
9,000,000.00
80,000.00
5,100,000.00
63,534,490.00
5,219,950.00

2.8%
1.2%
0.0%
0.7%
8.4%
0.7%

8,724,998.01
1,000,000.00
469,196.94
44,238,068.56
1,058,000.00

29,524,998.01
10,000,000.00
549,196.94
5,100,000.00
107,772,558.56
6,277,950.00

105,319,595.08

14.0%

115,444,597.92

220,764,193.00

42,625,520.08
38,534,075.00
750,000.00

5.6%
5.1%
0.1%

13,564,406.86
88,195,581.06
-

56,189,926.94
126,729,656.06
750,000.00

6,260,000.00

0.8%

10,684,610.00

16,944,610.00

17,150,000.00

2.3%

3,000,000.00

20,150,000.00

83,165,915.00

11.0%

139,157,838.40

222,323,753.40

550,000.00
7,702,000.00
34,309,405.00
32,854,510.00

0.1%
1.0%
4.5%
4.4%

61,092,340.64
70,512,909.25
3,750,000.00

550,000.00
68,794,340.64
104,822,314.25
36,604,510.00

7,750,000.00

1.0%

3,802,588.51

11,552,588.51

17,175,000.00
4,500,000.00

2.3%
0.6%

500,000.00
500,000.00

17,675,000.00
5,000,000.00

4,500,000.00

0.6%

500,000.00

5,000,000.00

12,675,000.00

1.7%

-

12,675,000.00

110,702,441.00

14.7%

257,666,076.90

368,368,517.90

69,518,086.00
35,684,355.00
5,000,000.00

9.2%
4.7%
0.7%

249,421,076.90
8,245,000.00
-

318,939,162.90
43,929,355.00
5,000,000.00

500,000.00

0.1%

-

500,000.00

141,612,770.00

18.8%

65,304,988.80

206,917,758.80
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911
912
920
940
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Предшколско образовање
Основно образовање
Средње образовање;
Високо образовање;
УКУПНО

83,476,093.00
32,757,677.00
18,379,000.00
7,000,000.00
754,464,116.41

11.1%
4.3%
2.4%
0.9%
100.0%

Број 10

44,387,698.80
13,267,290.00
7,650,000.00
699,278,869.52

127,863,791.80
46,024,967.00
26,029,000.00
7,000,000.00
1,453,742,985.93

Члан 7.
Члан 17. мења се и гласи:
Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима
:
Шифра
Програмска
Програм активност/
Пројекат
1
2
1101
1101-0001
1101-0003
1101-0004
1101-0005

1101-0020

1101-0021
1101-0022
1101-0023
1102
1102-0001
1102-0002
1102-0004
1102-0006
1102-0008
1102-0051

1102-0052

1102-0105

1501
1501-0001

Назив
3
Програм 1. Локални
развој и просторно
планирање
Стратешко, просторно и
урбанистичко планирање
Управљање грађевинским
земљиштем
Социјално становање
Остваривање јавног
интереса у одржавању
зграда
Накнада за прибављање
земљишта за уређење Агробизнис центра
Изградња сеоске куће у
Пепељевцу- укључен и
надзор
Санација дела фасаде на
згради општине
Уређење простора испред
зграде општине Лајковац
Програм 2. Комунална
делатност
Управљање/одржавање
јавним осветљењем
Одржавање јавних зелених
површина
Зоохигијена
Одржавање гробаља и
погребне услуге
Управљање и снабдевање
водом за пиће
Изградња цевовода чисте
воде од моста на Колубари
до Т1 у селу Ратковац
Прикључак на Регионални
водоводни систем „СтубоРовни“
Повезивање постојећег
цевовода Словац-Ратковац
са црпном станицом Словац
и повезивање од
Оштриковца са постојећим
цевоводом
Програм 3. Локални
економски развој
Унапређење привредног
инвестиционог амбијента

Средства из
буџета

Структура %

Сопствени и
други
приходи

Укупна средства

4

5

6

7

16,002,000.00

2.1%

61,342,340.64

77,344,340.64

0.00

0.0%

5,704,000.00

5,704,000.00

7,702,000.00

1.0%

9,388,340.64

17,090,340.64

550,000.00

0.1%

0.00

550,000.00

0.00

-

0.00

0.00

0.0%

46,000,000.00

46,000,000.00

0.00

0.0%

0.00

-

750,000.00

0.1%

250,000.00

1,000,000.00

7,000,000.00

0.9%

0.00

7,000,000.00

106,604,226.08

14.1%

95,954,003.00

202,558,229.08

32,854,510.00

4.4%

3,750,000.00

36,604,510.00

33,240,311.08

4.4%

12,238,505.24

45,478,816.32

84

6,200,000.00

0.8%

5,900,000.00

12,100,000.00

0.00

0.0%

3,552,588.51

3,552,588.51

26,059,405.00

3.5%

35,948,953.17

62,008,358.17

0.00

0.0%

17,478,359.52

17,478,359.52

0.00

0.0%

12,645,704.56

12,645,704.56

8,250,000.00

1.1%

4,439,892.00

12,689,892.00

27,206,000.00

3.6%

8,724,998.01

35,930,998.01

1,256,000.00

0.2%

0.00

1,256,000.00
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1501-0002
1501-0003
1501-0004
1502
1502-0001
1502-0002
0101
0101-0001
0101-0002
0101-0023
0101-0024
0101-0021
0401
0401-0001
0401-0002
0401-0003
0401-0004
0401-0005
0401-0006
0401-0025

0401-0020

0401-0021

0401-0022
0401-0023

0401-0024

0701
0701-0002
0701-0045

0701-0060
0701-0065
2001
2001-0001
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Мере активне политике
запошљавања
Подстицаји за развој
предузетништва
Подршка организацијама за
заштиту потрошача
Програм 4. Развој туризма
Управљање развојем
туризма
Туристичка промоција
Програм 5. Развој
пољопривреде
Подршка за спровођење
пољопривредне политике у
локалној заједници
Мере подршке руралном
развоју
Противградна заштита
Пошумљавање
Изложба крава
Програм 6. Заштита
животне средине
Управљање заштитом
животне средине
Праћење квалитета
елемената животне средине
Заштита природе
Управљање отпадним
водама
Управљање комуналним
отпадом
Управљање осталим врстама
отпада
Уништавање амброзије на
урбаном делу територије
општине Лајковац
Изградња фекалног
колектора у индустријској
зони 1
Изградња постројења за
пречишћавање отпадних
вода у насељеном месту
Словац
Набавка судова за одлагање
отпада
Погон за пречишћавање
отпадних водареконструкција
Улагање у санацију и
чишћење водотокова на
територији општине
Лајковац
Програм 7. Путна
инфраструктура
Одржавање путева
Набавка опреме и софтвера
за видео надзор
Пројекат поплочавања улице
Војводе Мишића,л=480м и
изградња дела улице Војводе
Мишића у Лајковцу
Безбедност у саобраћају
Програм 8. Предшколско
васпитање
Функционисање
предшколских установа
85

Број 10

20,800,000.00

2.8%

8,724,998.01

29,524,998.01

5,000,000.00

0.7%

0.00

5,000,000.00

150,000.00

0.0%

0.00

150,000.00

5,219,950.00

0.7%

1,058,000.00

6,277,950.00

4,333,150.00

0.6%

753,000.00

5,086,150.00

886,800.00

0.1%

305,000.00

1,191,800.00

10,800,000.00

1.4%

1,469,196.94

12,269,196.94

600,000.00

0.1%

0.00

600,000.00

7,100,000.00

0.9%

1,000,000.00

8,100,000.00

1,720,000.00
80,000.00
1,300,000.00

0.2%
0.0%
0.2%

0.00
469,196.94
0.00

1,720,000.00
549,196.94
1,300,000.00

65,729,284.00

8.7%

94,306,092.68

160,035,376.68

1,500,000.00

0.2%

0.00

1,500,000.00

750,000.00

0.1%

0.00

750,000.00

60,000.00

0.0%

4,784,610.00

4,844,610.00

38,483,675.00

5.1%

36,294,566.03

74,778,241.03

2,815,209.00

0.4%

105,070.00

2,920,279.00

5,370,000.00

0.7%

1,220,831.62

6,590,831.62

500,000.00

0.1%

0.00

500,000.00

50,400.00

0.0%

13,801,015.03

13,851,415.03

0.00

0.0%

28,000,000.00

28,000,000.00

1,200,000.00

0.2%

0.00

1,200,000.00

0.00

0.0%

10,100,000.00

10,100,000.00

15,000,000.00

2.0%

0.00

15,000,000.00

66,834,490.00

8.9%

45,043,493.71

111,877,983.71

44,534,490.00

5.9%

36,906,468.56

81,440,958.56

550,000.00

0.1%

0.00

550,000.00

19,000,000.00

2.5%

7,331,600.00

26,331,600.00

2,750,000.00

0.4%

805,425.15

3,555,425.15

83,476,093.00

11.1%

44,387,698.80

127,863,791.80

61,932,293.00

8.2%

22,415,291.71

84,347,584.71

28.11.2017. године

2001-0020
2002
2002-0001
2002-0023
2002-0037
2002-0038

2002-0039

2003
2003-0001
2003-0020
2003-0021
0901
0901-0001
0901-0003
0901-0005
0901-0006
0901-0021
0901-0022

0901-0024
0901-0025
1801
1801-0001
1801-0020
1801-0021

1201
1201-0001
1201-0002

1201-0003

1201-0004
1201-0021
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Изградња дечјег вртића
„Лептирић“ у Лајковцу
Програм 9. Основно
образовање
Функционисање основних
школа
Уређење зелених површина
и пратећих садржаја око
основне школе у Ратковцу
Партерно уређење око
школе у Јабучју
Превоз и смештај деце у
специјалну школу
Набавка и уградња
тракастих завеса у новој
школској згради - ОШ "Д.
Туцовић" Јабучје
Програм 10. Средње
образовање
Функционисање средњих
школа
Превоз деце у средњу школу
Опремање кабинета за
мехатронику
Програм 11. Социјална и
дечја заштита
Социјалне помоћи
Подршка социохуманитарним
организацијама
Подршка реализацији
програма Црвеног крста
Подршка деци и породица са
децом
Ђачка кухиња
Једнократна помоћ
пензионерима
"За више солидарности
према старијима- Кластер
Колубарског округа за
услугу помоћ у кући"
Стипедије
Програм 12. Примарна
здравствена заштита
Функционисање установа
примарне здравствене
заштите
Вантелесна оплодња
Унапређење квалитета
здравствене заштите на
територији општине
Лајковац
Програм 13. Развој
културе
Функционисање локалних
установа културе
Подстицаји културном и
уметничком стваралаштву
Унапређење система
очувања и представљања
културно-историјског
наслеђа
Остварење и унапређење
јавног интереса у области
информисања
Манифестација "Дани

21,543,800.00

2.9%

21,972,407.09

43,516,207.09

32,907,677.00

4.4%

16,267,290.00

49,174,967.00

32,157,677.00

4.3%

7,442,290.00

39,599,967.00

150,000.00

0.0%

3,000,000.00

3,150,000.00

0.00

0.0%

4,800,000.00

4,800,000.00

600,000.00

0.1%

600,000.00

1,200,000.00

0.0%

425,000.00

425,000.00

2.4%

7,650,000.00

26,029,000.00

18,379,000.00
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7,879,000.00

1.0%

2,350,000.00

10,229,000.00

10,500,000.00

1.4%

3,300,000.00

13,800,000.00

0.00

0.0%

2,000,000.00

2,000,000.00

25,892,000.00

3.4%

44,576,300.00

70,468,300.00

3,070,000.00

0.4%

2,000,000.00

5,070,000.00

1,100,000.00

0.1%

30,241,300.00

31,341,300.00

1,222,000.00

0.2%

0.00

1,222,000.00

7,000,000.00

0.9%

6,000,000.00

13,000,000.00

1,000,000.00

0.1%

0.00

1,000,000.00

5,500,000.00

0.7%

5,500,000.00

11,000,000.00

0.00

0.0%

835,000.00

835,000.00

7,000,000.00

0.9%

0.00

7,000,000.00

17,175,000.00

2.3%

500,000.00

17,675,000.00

1,675,000.00

0.2%

0.00

1,675,000.00

4,500,000.00

0.6%

500,000.00

5,000,000.00

11,000,000.00

1.5%

0.00

11,000,000.00

40,684,355.00

5.4%

8,245,000.0

48,929,355.00

23,654,355.00

3.1%

4,535,000.00

28,189,355.00

1,400,000.00

0.2%

200,000.00

1,600,000.00

10,000,000.00

1.3%

0.00

10,000,000.00

5,000,000.00

0.7%

0.00

5,000,000.00

500,000.00

0.1%

1,870,000.00

2,370,000.00
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1201-0022

1301
1301-0001

1301-0002

1301-0003
1301-0004
1301-0005

1301-0020

1301-0023
1301-0032
1301-0033
1301-0034
1301-0035
0602
0602-0001
0602-0002
0602-0003
0602-0004
0602-0009
0602-0010
0602-0014
0602-0021
2101
2101-0001
2101-0002
0501

0501-0020
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Лајковца"
Текуће поправке у
културном центруБиоскопска сала, горња
галерија
Програм 14. Развој спорта
и омладине
Подршка локалним
спортским организацијама,
удружењима и савезима
Подршка предшколском,
школском и рекреативном
спорту и масовној физичкој
култури
Одржавање спортске
инфраструктуре
Функционисање локалних
спортских установа
Спровођење омладинске
политике
Партерно уређење око хале,
изградња саобраћајница,
кишна канализација и
паркинзи- укључен и надзор
и радови на
електроинсталацијама
Изградња трибина и ограде
на стадиону ФК „Задругар“
Изградња затвореног базена
Клизалиште
Завршетак радова на
свлачионицама у Бајевцу
Завршетак радова на
свлачионици у Непричави
Програм 15. Локална
самоуправа
Функционисање локалне
самоуправе и градских
општина
Месне заједнице
Управљање јавним дугом
Општинско јавно
правобранилаштво
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
Ванредне ситуације
Спровођење избора
Програм 16. Политички
систем локалне
самоуправе
Функционисање скупштине
Функционисање извршних
органа
Програм 17. Енергетска
ефикасност
Набавка и монтажа уређаја
за уштеду јавне расвете
на територији општине
Лајковац

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ
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130,000.00

0.0%

1,640,000.00

1,770,000.00

70,018,086.00

9.3%

249,421,076.90

319,439,162.90

20,000,000.00

2.7%

1,000,000.00

21,000,000.00

0.00

0.0%

0.00

-

0.00

0.0%

769,500.00

769,500.00

18,523,086.00

2.5%

1,901,576.90

20,424,662.90

500,000.00

0.1%

0.00

500,000.00

0.00

0.0%

1,150,000.00

1,150,000.00

4,495,000.00

0.6%

0.00

4,495,000.00

22,000,000.00
500,000.00

2.9%

238,800,000.00
5,500,000.00

260,800,000.00
6,000,000.00

2,030,000.00

150,000.00

2,180,000.00

1,970,000.00

150,000.00

2,120,000.00

124,550,955.33

16.5%

20,333,378.84

144,884,334.17

104,828,070.00

13.9%

17,960,867.46

122,788,937.46

785,000.00
14,850,000.00

0.1%
2.0%

174,400.44
150,000.00

959,400.44
15,000,000.00

794,803.00

0.1%

0.00

794,803.00

1,468,582.33
500,000.00
524,500.00
800,000.00

0.2%
0.1%
0.1%
0.1%

0.00
0.00
0.00
2,048,110.94

1,468,582.33
500,000.00
524,500.00
2,848,110.94

37,885,000.00

5.0%

0.00

37,885,000.00

20,979,500.00

2.8%

0.00

20,979,500.00

16,905,500.00

2.2%

0.00

16,905,500.00

5,100,000.00

0.00

5,100,000.00

5,100,000.00

0.00

5,100,000.00

699,278,869.52

1,453,742,985.93

754,464,116.41

Члан 8.
Члан 18. мења се и гласи:
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Стална буџетска резерва за 2017. годину износи 500,000.00 динара, а текућа буџетска
резерва 4,757,182.33 динара.

Раздео

Глава

Члан 9.
Члан 19. мења се и гласи:
Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од
1,453,742,985.93динара, финансирани из свих извора финансирања исказују се у колони 10 и
распоређују се по корисницима и програмима:

Програ
-мска
Клас.

1

2

3

1

1.01

Функција

Позиција

Ек.
Класиф.

4

5

6

1/0

411

2/0

412

3/0

413

4/0

415

5/0

416

6/0
7/0

422
423

8/0

465

9/0

481

2101

2101-0001
111

01

01

01

01

01
2

2.01
2101
2101-0002

Опис

7
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 16:
ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Функционисање
скупштине
Извршни и законодавни
органи
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале текуће донације и
трансфери
Дотације невладиним
организацијама финансирање рада
политичких странака
Извори финансирања за
функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Извори финансирања за
програмску активност
2101-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 2101-0001:
Извори финансирања за
Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за
Главу 1.01:
Приходи из буџета
Свега за Главу 1.01:
Извори финансирања за
Раздео 1:
Приходи из буџета
Свега за Раздео 01:
ПРЕДСЕДНИК
ПРОГРАМ 16:
ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Функционисање

88

Средства из
буџета

Средства из
осталих извора

Укупна јавна
средства

8

9

10

3,500,000.00

3,500,000.00

626,500.00

626,500.00

110,000.00

110,000.00

90,000.00

90,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

50,000.00
13,695,000.00

50,000.00
13,695,000.00

470,000.00

470,000.00

438,000.00

438,000.00

20,979,500.00
20,979,500.00

0.00

20,979,500.00
20,979,500.00

20,979,500.00

0.00

20,979,500.00

20,979,500.00
20,979,500.00

0.00

20,979,500.00
20,979,500.00

20,979,500.00
20,979,500.00

0.00

20,979,500.00
20,979,500.00

20,979,500.00
20,979,500.00

0.00

20,979,500.00
20,979,500.00

20,979,500.00

20,979,500.00
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111
10/0

411

11/0

412

12/0

413

13/0

414

14/0

415

15/0

416

16/0
17/0

422
423

18/0

465

01

01

01

01
2

2.02
2101

2101-0002
111
19/0

411

20/0

412

21/0

413

22/0

414

23/0

416

24/0
25/0
26/0

422
423
465

01

01

01

01

извршних органа
Извршни и законодавни
органи
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале текуће донације и
трансфери
Извори финансирања за
функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Извори финансирања за
програмску активност
2101-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 2101-0002:
Извори финансирања за
Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за
Главу 2.01:
Приходи из буџета
Свега за Главу 2.01:
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 16:
ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Функционисање
извршних органа
Извршни и законодавни
органи
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остали трансфери
Извори финансирања за
функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Извори финансирања за
програмску активност
2101-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 2101-0002:
Извори финансирања за
Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за
Главу 2.02:
Приходи из буџета
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2,560,000.00

2,560,000.00

460,000.00

460,000.00

20,000.00

20,000.00

50,000.00

50,000.00

1,000.00

1,000.00

500,000.00

500,000.00

100,000.00
4,586,000.00

100,000.00
4,586,000.00

345,000.00

345,000.00

8,622,000.00
8,622,000.00

0.00

8,622,000.00
8,622,000.00

8,622,000.00

0.00

8,622,000.00

8,622,000.00
8,622,000.00

0.00

8,622,000.00
8,622,000.00

8,622,000.00
8,622,000.00

0.00

8,622,000.00
8,622,000.00

8,622,000.00

8,622,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

805,500.00

805,500.00

320,000.00

320,000.00

50,000.00

50,000.00

400,000.00

400,000.00

50,000.00
1,553,000.00
605,000.00

50,000.00
1,553,000.00
605,000.00

8,283,500.00
8,283,500.00

0.00

8,283,500.00

8,283,500.00
8,283,500.00

8,283,500.00

8,283,500.00

0.00

8,283,500.00

8,283,500.00
8,283,500.00

0.00

8,283,500.00
8,283,500.00

8,283,500.00

8,283,500.00
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01
3

3.01
1101

1101-0001
620
27/0

515

01
13

01
13

1101-0003
620
28/0
28/1

423
424

28/2

485

29/0

511

30/0

541

01
13

01
13

1101-0004
610
31/0

425

32/0

485

01

Свега за Главу 2.02:
Извори финансирања за
Раздео 2:
Приходи из буџета
Свега за Раздео 2:
ОПШТИНСКА
УПРАВА
УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Стратешко, просторно и
урбанистичко
планирање
Развој заједнице
Нематеријална имовина
Извори финансирања за
функцију 620:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 620:
Извори финансирања за
Програмску активност
1101-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програмску
активност 1101-0001:
Управљање
грађевинским
земљиштем
Развој заједнице
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Накнада штете за повреду
или штету нанету од
стране државних органа
Зграде и грађевински
објекти
Земљиште
Извори финансирања за
функцију 620:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 620:
Извори финансирања за
Програмску активност
1101-0003:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програмску
активност 1101-0003:
Социјално становање
Стамбени развој
Текуће поправке и
одржавање
Накнада штете за повреде
или штету нанету од
стране државних органа
Извори финансирања за
функцију 610:
Приходи из буџета
Функција 610:
Извори финансирања за
Програмску активност
1101-0004:
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8,283,500.00

0.00

8,283,500.00

16,905,500.00
16,905,500.00

0.00

16,905,500.00
16,905,500.00

5,704,000.00

5,704,000.00

0.00

0.00

0.00
5,704,000.00

5,704,000.00

5,704,000.00

5,704,000.00

0.00

0.00
5,704,000.00

5,704,000.00

0.00

5,704,000.00

5,704,000.00

748,800.00
800,000.00

304,750.00
680,000.00

1,053,550.00
1,480,000.00

2,953,200.00

2,953,200.00

2,200,000.00

1,153,590.64

3,353,590.64

1,000,000.00

7,250,000.00

8,250,000.00

9,388,340.64

9,388,340.64

9,388,340.64

17,090,340.64

9,388,340.64

9,388,340.64

9,388,340.64

17,090,340.64

7,702,000.00

7,702,000.00

7,702,000.00

7,702,000.00

50,000.00

50,000.00

500,000.00

500,000.00

550,000.00
550,000.00

0.00

550,000.00
550,000.00
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01

1101-0020
620
33/0

485

13

13

1101-0021
660

34/0

511

01
13

01
13

1101-0022
660

35/0

425

01
13

01
13

1101-0023
660

35/1

511

Број 10

Приходи из буџета
550,000.00
0.00
Свега за Програмску
550,000.00
0.00
активност 1101-0004:
Накнада за прибављање
земљишта за уређење
Агро-бизнис центра
Развој заједнице
Накнада штете за повреду
или штету нанету од
46,000,000.00
стране државних органа
Извори финансирања за
функцију 620:
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
46,000,000.00
година
Функција 620:
0.00
46,000,000.00
Извори финансирања за
Пројекат 1101-0020:
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
46,000,000.00
година
Свега за Пројекат 11010.00
46,000,000.00
0020:
Изградња сеоске куће у Пепељевцу- укључен и надзор
Послови становања и
заједнице
некласификовани на
другом месту
Зграде и грађевински
0.00
0.00
објекти
Извори финансирања за
функцију 660:
Приходи из буџета
0.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
0.00
година
Функција 660:
0.00
0.00
Извори финансирања за
Пројекат 1101-0021:
Приходи из буџета
0.00
0.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
0.00
година
Свега за Пројекат 11010.00
0.00
0021:
Санација дела фасаде на згради општине
Послови становања и
заједнице
некласификовани на
другом месту
Текуће поправке и
750,000.00
250,000.00
одржавање
Извори финансирања за
функцију660:
Приходи из буџета
750,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
250,000.00
година
Функција 660:
750,000.00
250,000.00
Извори финансирања за
Пројекат 1101-0022:
Приходи из буџета
750,000.00
0.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
250,000.00
година
Свега за Пројекат 1101750,000.00
250,000.00
0022:
Уређење простора испред зграде општине Лајковац
Послови становања и
заједнице
некласификовани на
другом месту
Зграде и грађевински
7,000,000.00
0.00
објекти
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550,000.00
550,000.00

46,000,000.00

46,000,000.00
46,000,000.00

46,000,000.00
46,000,000.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

1,000,000.00

750,000.00
250,000.00
1,000,000.00

1,000,000.00
0.00
1,000,000.00

7,000,000.00
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01
13

01
13
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13

1102

1102-0001
640
36/0
36/1

421
423

37/0

425

38/0

426

38/1

511

38/2

512

01
13

01
13

1102-0002
510
39/0
40/0

421
424

40/1

425

01
13

01
13

Извори финансирања за
функцију660:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 660:
Извори финансирања за
Пројекат 1101-0022:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Пројекат 11010023:
Извори финансирања за
Програм 1:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програм 1:
ПРОГРАМ 2:
КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Управљање/одржавање
јавним осветљењем
Јавна расвета
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 640:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 640:
Извори финансирања за
програмску активност
1102-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за програмску
активност 1102-0001:
Одржавање јавних
зелених површина
Управљање отпадом
Стални трошкови
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Извори финансирања за
функцију 510:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 510:
Извори финансирања за
програмску активност
1102-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за програмску
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7,000,000.00

7,000,000.00
0.00

0.00

7,000,000.00

0.00

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

7,000,000.00

7,000,000.00

16,002,000.00

16,002,000.00
61,342,340.64

61,342,340.64

61,342,340.64

77,344,340.64

500,000.00

30,000,000.00
500,000.00

1,350,000.00

1,350,000.00

2,700,000.00

1,504,510.00

1,550,000.00

3,054,510.00

150,000.00

150,000.00

200,000.00

200,000.00

16,002,000.00

30,000,000.00

32,854,510.00

32,854,510.00

32,854,510.00
3,750,000.00

3,750,000.00

3,750,000.00

36,604,510.00

32,854,510.00

32,854,510.00
3,750,000.00

3,750,000.00

32,854,510.00

3,750,000.00

36,604,510.00

26,428,611.00
6,811,700.08

4,862,328.07
7,336,947.55

31,290,939.07
14,148,647.63

39,229.62

39,229.62

33,240,311.08

33,240,311.08

33,240,311.08
12,238,505.24

12,238,505.24

12,238,505.24

45,478,816.32

33,240,311.08

33,240,311.08

33,240,311.08
12,238,505.24

12,238,505.24

12,238,505.24

45,478,816.32
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1102-0004
540
41/0

421

42/0

424

43/0

485

01
13

01
13

1102-0006

660

44/0

511

13

01
13

1102-0008
630
44/1

423

45/0

425

46/0

451

47/0

472

48/0

511

49/0

512

01

активност 1102-0002:
Зоохигијена
заштита биљног и
животињског света и
крајолика
Стални трошковидератизација
Специјализоване услугезбрињавање паса
луталица,дезинсекција
Накнада штете за повреде
или штету нанету од
стране државних органаод уједа паса
Извори финансирања за
функцију 540:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 540:
Извори финансирања за
програмску активност
1102-0004:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за програмску
активност 1102-0004:
Одржавање гробаља и
погребне услуге
Послови становања и
заједнице
некласификовани на
другом месту
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
функцију 660:
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 660:
Извори финансирања за
програмску активност
1102-0006:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за програмску
активност 1102-0006:
Управљање и
снабдевање водом за
пиће
Водоснабдевање
Услуге по уговору
Текуће поправке и
одржавање
Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама
Накнаде за социјалну
заштиту из
буџета'субвенционисана
цена воде
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 630:
Приходи из буџета
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600,000.00

600,000.00

4,100,000.00

4,900,000.00

9,000,000.00

1,500,000.00

1,000,000.00

2,500,000.00

6,200,000.00

6,200,000.00

6,200,000.00
5,900,000.00

5,900,000.00

5,900,000.00

12,100,000.00

6,200,000.00

6,200,000.00
5,900,000.00

6,200,000.00

5,900,000.00

12,100,000.00

3,552,588.51

3,552,588.51

3,552,588.51

3,552,588.51

0.00

3,552,588.51

3,552,588.51

0.00

0.00

0.00

3,552,588.51

3,552,588.51

0.00

3,552,588.51

3,552,588.51

72,000.00

72,000.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

20,480,405.00

9,000,000.00

29,480,405.00

1,050,000.00

1,300,000.00

2,350,000.00

3,030,000.00

19,576,953.17

22,606,953.17

999,000.00

5,000,000.00

5,999,000.00

26,059,405.00

26,059,405.00
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1102-0051
630
50/0

511

01
13

01
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1102-0052
630
51/0

511

01
13

01
13

1102-0105
630
52/0

511

01
13

01
13
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Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
35,948,953.17
35,948,953.17
година
Функција 630:
26,059,405.00
35,948,953.17
62,008,358.17
Извори финансирања за
програмску активност
1102-0008:
Приходи из буџета
26,059,405.00
26,059,405.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
35,948,953.17
35,948,953.17
година
Свега за програмску
26,059,405.00
35,948,953.17
62,008,358.17
активност 1102-0008:
Изградња цевовода чисте воде од моста на Колубари до Т1 у селу Ратковац
Водоснабдевање
Зграде и грађевински
17,478,359.52
17,478,359.52
објекти
Извори финансирања за
функцију 630:
Приходи из буџета
0.00
0.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
17,478,359.52
17,478,359.52
година
Функција 630:
0.00
17,478,359.52
17,478,359.52
Извори финансирања за
Пројекат 1102-0051:
Приходи из буџета
0.00
0.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
17,478,359.52
17,478,359.52
година
Свега за Пројекат 11020.00
17,478,359.52
17,478,359.52
0051:
Прикључак на Регионални водоводни систем „Стубо-Ровни“
Водоснабдевање
Зграде и грађевински
12,645,704.56
12,645,704.56
објекти
Извори финансирања за
функцију 630:
Приходи из буџета
0.00
0.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
12,645,704.56
12,645,704.56
година
Функција 630:
0.00
12,645,704.56
12,645,704.56
Извори финансирања за
Пројекат1102-0052:
Приходи из буџета
0.00
0.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
12,645,704.56
12,645,704.56
година
Свега за Пројекат 11020.00
12,645,704.56
12,645,704.56
0052:
Повезивање постојећег цевовода Словац-Ратковац са црпном станицом Словац и
повезивање од Оштриковца са постојећим цевоводом
Водоснабдевање
Зграде и грађевински
8,250,000.00
4,439,892.00
12,689,892.00
објекти
Извори финансирања за
функцију 630:
Приходи из буџета
8,250,000.00
8,250,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
4,439,892.00
4,439,892.00
година
Функција 630:
8,250,000.00
4,439,892.00
12,689,892.00
Извори финансирања за
Пројекат 1102-0105:
Приходи из буџета
8,250,000.00
0.00
8,250,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
4,439,892.00
4,439,892.00
година
Свега за Пројекат 11028,250,000.00
4,439,892.00
12,689,892.00
0105:
Извори финансирања за
Програм 2:
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01
13

1501

1501-0001
411
53/0

423

01
03
16

01
03

1501-0002
412
54/0
54/1
54/2

423
426
512

55/0

451

56/0

464

01
03
13

01
03

1501-0003
411
57/0

454

01

01

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 3:
ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Унапређење привредног
инвестиционог
амбијента
Општи економски и
комерцијални послови
Услуге по уговоруАРРОКО
Извори финансирања за
функцију 411:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Родитељски динар за
ваннаставне активности
Функција 411:
Извори финансирања за
програмску активност
1501-0001:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Свега за Програмску
активност 1501-0001:
Мере активне политике
запошљавања
Општи послови по
питању рада
Услуге по уговору
Материјал
Машине и опрема
Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама
Дотације организацијама
обавезног социјалног
осигурања
Извори финансирања за
функцију 412:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 412:
Извори финансирања за
Програмску активност
1501-0002:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Свега за Програмску
активност 1501-0002:
Подстицаји за развој
предузетништва
Општи економски и
комерцијални послови
Субвенције предузећима
и организацијама
Извори финансирања за
функцију 411:
Приходи из буџета
Функција 411:
Извори финансирања за
Програмску активност
1501-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
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106,604,226.08

106,604,226.08

106,604,226.08
95,954,003.00

95,954,003.00

95,954,003.00

202,558,229.08

1,256,000.00

1,256,000.00

1,256,000.00
0.00

1,256,000.00
0.00

0.00

1,256,000.00

0.00

1,256,000.00
0.00

1,256,000.00

0.00

1,256,000.00

300,000.00

4,452,532.00
5,800.00
166,667.00

4,752,532.00

0.00
1,256,000.00

1,256,000.00

2,800,000.00

2,800,000.00

17,700,000.00

17,700,000.00

20,800,000.00
4,624,999.00

20,800,000.00
4,624,999.00
0.00

20,800,000.00

4,624,999.00

25,424,999.00

4,624,999.00

20,800,000.00
4,624,999.00

4,624,999.00

25,424,999.00

20,800,000.00
20,800,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00
5,000,000.00

0.00

5,000,000.00
5,000,000.00

5,000,000.00
5,000,000.00

0.00

5,000,000.00
5,000,000.00
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1501-0004
411

57/1

481

01

01

01
03
0101

0101-0001
421
58/0

423

59/0

424

60/0

451

01

01

0101-0002
421
61/0

424

62/0

451

63/0

481

01
13

01
13

активност 1501-0003:
Подршка
организацијама за
заштиту потрошача
Општи економски и
комерцијални послови
Дотације невладиним
организацијама- по
закону о заштити
потрошача
Извори финансирања за
функцију 411:
Приходи из буџета
Функција 411:
Извори финансирања за
Програмску активност
1501-0004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 1501-0004:
Извори финансирања за
Програм 3:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Свега за Програм 3:
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
Подршка за спровођење
пољопривредне
политике у локалној
заједници
Пољопривреда
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
ПСС Ваљево
Субвенције јавним
финансијским
институцијама-центар за
пољопривреду
Извори финансирања за
функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Извори финансирања за
Програмску активност
0101-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 0101-0001:
Мере подршке
руралном развоју
Пољопривреда
Специјализоване услугевештачко осемењавање
Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама
Дотације невладиним
организацијамаудружење пчелара
Извори финансирања за
функцију 421:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 421:
Извори финансирања за
Програмску активност
0101-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
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150,000.00

150,000.00
150,000.00

150,000.00

0.00

150,000.00
150,000.00

150,000.00
0.00

150,000.00

4,624,999.00
4,624,999.00

27,206,000.00
4,624,999.00
31,830,999.00

27,206,000.00
27,206,000.00

150,000.00
150,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

100,000.00

100,000.00

600,000.00
600,000.00

0.00

600,000.00
600,000.00

600,000.00
0.00

2,600,000.00

4,250,000.00

600,000.00
600,000.00

600,000.00

2,600,000.00

1,000,000.00

5,250,000.00

250,000.00

250,000.00

7,100,000.00

7,100,000.00

7,100,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

8,100,000.00

1,000,000.00

7,100,000.00
1,000,000.00

7,100,000.00
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0101-0023
320
64/0

424

65/0

463

01

01

0101-0021
421
66/0

451

01

01

0101-0024
422
67/0

514

01
13

01
13

01
13

0401

0401-0001
560

68/0

423

69/0

481
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прихода из ранијих
година
Свега за Програмску
7,100,000.00
активност 0101-0002:
Противградна заштита
Услуге противопожарне
заштите
Специјализоване услуге720,000.00
стрелци
Трансфери осталим
1,000,000.00
нивоима власти-ракете
Извори финансирања за
1,720,000.00
функцију 320:
Приходи из буџета
1,720,000.00
Функција 320:
1,720,000.00
Извори финансирања за
пројекат 0101-0023:
Приходи из буџета
1,720,000.00
Свега за Пројекат 01011,720,000.00
0023:
Изложба крава
Пољопривреда
Субвенције јавним
нефинансијским
1,300,000.00
предузећима и
организацијама
Извори финансирања за
функцију 421:
Приходи из буџета
1,300,000.00
Функција 421:
1,300,000.00
Извори финансирања за
пројекат 0101-0021:
Приходи из буџета
1,300,000.00
Свега за Пројекат 01011,300,000.00
0021:
Пошумљавање
Шумарство
Култивисана имовина
80,000.00
Извори финансирања за
функцију 422:
Приходи из буџета
80,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 422:
80,000.00
Извори финансирања за Пројекат 0101-0024:
Приходи из буџета
80,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
0.00
година
Свега за Пројекат 010180,000.00
0024:
Извори финансирања за
Програм 5:
Приходи из буџета
10,800,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програм 5:
10,800,000.00
ПРОГРАМ 6:
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Управљање заштитом
животне средине
Заштита животне
средине некласификована
на другом месту
Услуге по уговору1,200,000.00
Планска документа
Дотације невладиним
организацијама по
300,000.00
Конкурсу
Извори финансирања за
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1,000,000.00

8,100,000.00

720,000.00
1,000,000.00
0.00

1,720,000.00

0.00

1,720,000.00
1,720,000.00

1,720,000.00
0.00

1,720,000.00

1,300,000.00

0.00

1,300,000.00
1,300,000.00

1,300,000.00
0.00

1,300,000.00

469,196.94

549,196.94

80,000.00
469,196.94

469,196.94

469,196.94

549,196.94
80,000.00

469,196.94

469,196.94

469,196.94

549,196.94

0.00

10,800,000.00

1,469,196.94

1,469,196.94

1,469,196.94

12,269,196.94

1,200,000.00
300,000.00
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01

01

0401-0002
530
70/0

424

71/0

464

01

01

0401-0003
540

72/0

424

73/0

463

01
13

01
13

0401-0004
520
74/0

423

74/1

425

75/0

451

76/0

511

01
13

01

функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за
Програмску активност
0401-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 0401-0001:
Праћење квалитета
елемената животне
средине
Смањење загађености
Специјализоване услуге
Дотације организацијама
за обавезно социјално
осигурање
Извори финансирања за
функцију 530:
Приходи из буџета
Функција 530:
Извори финансирања за
Програмску активност
0401-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 0401-0002:
Заштита природе
Заштита биљног и
животињског света и
крајолика
Специјализоване услуге
Трансфери осталим
нивоима власти
Извори финансирања за
функцију 540:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 540:
Извори финансирања за
Програмску активност
0401-0003:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програмску
активност 0401-0003:
Управљање отпадним водама
Управљање отпадним
водама
Услуге по уговору
Текуће поправке и
одржавање
Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
органиѕацијама
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
функцију 520:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 520:
Извори финансирања за
Програмску активност
0401-0004:
Приходи из буџета
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1,500,000.00
1,500,000.00

0.00

1,500,000.00
1,500,000.00

1,500,000.00
1,500,000.00

1,500,000.00
0.00

1,500,000.00

650,000.00

650,000.00

100,000.00

100,000.00

750,000.00
750,000.00

0.00

750,000.00
750,000.00

0.00

750,000.00

4,784,610.00

4,784,610.00

750,000.00
750,000.00

750,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

4,784,610.00

4,784,610.00

4,784,610.00

4,844,610.00

60,000.00

60,000.00

2,175,000.00

60,000.00
4,784,610.00

4,784,610.00

4,784,610.00

4,844,610.00

216,000.00

2,391,000.00

1,613,366.03

1,613,366.03

3,369,595.00

32,939,080.00

3,369,595.00

34,465,200.00

38,483,675.00

38,483,675.00

38,483,675.00

67,404,280.00

38,483,675.00
36,294,566.03

36,294,566.03

36,294,566.03

74,778,241.03

38,483,675.00
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13

0401-0005
510
77/0

451

78/0

511

01
13

01
13

0401-0006
510
78/1

421

79/0

425

80/0

464

01
13

01
13

0401-0020
520
81/0

511

01
13

01
13

Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програмску
активност 0401-0004:
Управљање
комуналним отпадом
Управљање отпадом
Текуће субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
функцију 510:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 510:
Извори финансирања за
Програмску активност
0401-0005:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програмску
активност 0401-0005:
Управљање осталим
врстама отпада
Управљање отпадом
Стални трошкови
Текуће поправке и
одржавање
Дотације организацијама
обавезног социјалног
осигурања-одвожење
медицинског отпада
Извори финансирања за
функцију 510:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 510:
Извори финансирања за
Програмску активност
0401-0006:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програмску
активност 0401-0006:
Изградња фекалног
колектора у
индустријској зони 1
Управљање отпадним
водама
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
функцију 520:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 520:
Извори финансирања за
Пројекат 0401-0020:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
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36,294,566.03

36,294,566.03

38,483,675.00

36,294,566.03

74,778,241.03

315,209.00

105,070.00

420,279.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,815,209.00

2,815,209.00

2,815,209.00

105,070.00

105,070.00

105,070.00

2,920,279.00

2,815,209.00

2,815,209.00

2,815,209.00
105,070.00

105,070.00

105,070.00

2,920,279.00

1,220,831.62

1,220,831.62

5,000,000.00

5,000,000.00

370,000.00

370,000.00

5,370,000.00

5,370,000.00

5,370,000.00

1,220,831.62

1,220,831.62

1,220,831.62

6,590,831.62

5,370,000.00

5,370,000.00
1,220,831.62

1,220,831.62

5,370,000.00

1,220,831.62

6,590,831.62

50,400.00

13,801,015.03

13,851,415.03

13,801,015.03

13,801,015.03

50,400.00

13,801,015.03

13,801,015.03

50,400.00

13,801,015.03

13,851,415.03

50,400.00
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0401-0021

520
82/0

511

13

13

0401-0022
510
83/0

451

01

01

0401-0023
520
84/0

511

13

13

0401-0024
560

85/0
86/0

423
424

прихода из ранијих
година
Свега за Пројекат 04010020:
Изградња постројења за
пречишћавање
отпадних вода у
насељеном месту
Словац
Управљање отпадним
водама
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
функцију 520:
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 520:
Извори финансирања за
Програмску активност
0401-0021:
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Пројекат 04010021:
Набавка судова за
одлагање отпада
Управљање отпадом
Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама
Извори финансирања за
функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за
Пројекат 0401-0022:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 04010022:
Погон за пречишћавање
отпадних водареконструкција
Управљање отпадним
водама
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
функцију 520:
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 520:
Извори финансирања за
Пројекат 0401-0023:
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Пројекат 04010023:
Улагање у санацију и
чишћење водотокова на
територији општине
Лајковац
Заштита животне
средине некласификована
на другом месту
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за
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50,400.00

13,801,015.03

13,851,415.03

0.00

28,000,000.00

28,000,000.00

0.00

28,000,000.00

28,000,000.00

0.00

28,000,000.00

28,000,000.00

0.00

28,000,000.00

28,000,000.00

0.00

28,000,000.00

28,000,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00
1,200,000.00

0.00
0.00

1,200,000.00
1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

10,100,000.00

10,100,000.00

10,100,000.00

10,100,000.00

10,100,000.00

10,100,000.00

10,100,000.00

10,100,000.00

0.00

10,100,000.00

10,100,000.00

200,000.00
14,800,000.00

0.00
0.00

200,000.00
14,800,000.00

0.00
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01

01

0401-0025

560
87/0

424

01

01

01
13

0701
0701-0002
451
88/0

423

89/0

425

90/0

426

91/0

511

01
13

01
13

0701-0065
360
92/0

423

93/0

425

93/1

426

93/2

511

93/3

512

01

функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за
Пројекат 0401-0024:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 04010024:
Уништавање амброзије
на урбаном делу
територије општине
Лајковац
Заштита животне
средине некласификована
на другом месту
Специјализоване услуге
Извори финансирања за
функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за
пројекат 0601-0085:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 04010025:
Извори финансирања за
Програм 6:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програм 6:
ПРОГРАМ 7: ПУТНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Одржавање путева
Друмски саобараћај
Услуге по уговору
Текуће поправке и
одржавање
Материјал-вертикална
сигнализација
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
функцију 451:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 451:
Извори финансирања за
Програмску активност
0701-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за програмску
активност 0701-0002
Безбедност у саобраћају
Јавни ред и безбедност
некласификован на
другом месту
Услуге по уговору
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 360:
Приходи из буџета
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15,000,000.00
15,000,000.00

0.00
0.00

15,000,000.00
15,000,000.00

15,000,000.00

0.00

15,000,000.00

15,000,000.00

0.00

15,000,000.00

500,000.00

500,000.00
500,000.00

500,000.00

0.00

500,000.00
500,000.00

500,000.00

0.00

500,000.00

65,729,284.00

0.00

65,729,284.00

94,306,092.68

94,306,092.68

94,306,092.68

160,035,376.68

500,000.00

65,729,284.00

500,000.00

1,000,000.00

3,233,000.00

4,233,000.00

17,890,619.40

10,198,324.60

28,088,944.00

600,000.00
25,043,870.60

600,000.00
23,475,143.96

44,534,490.00

44,534,490.00

48,519,014.56

44,534,490.00
36,906,468.56

36,906,468.56

36,906,468.56

81,440,958.56

44,534,490.00

44,534,490.00
36,906,468.56

36,906,468.56

44,534,490.00

36,906,468.56

81,440,958.56

500,000.00

0.00

500,000.00

600,000.00

600,000.00

300,000.00

300,000.00

750,000.00

805,425.15

1,555,425.15

600,000.00

600,000.00

2,750,000.00

2,750,000.00
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2001-0020
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423
424
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511

98/0
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Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
805,425.15
805,425.15
година
Функција 360:
2,750,000.00
805,425.15
3,555,425.15
Извори финансирања за
пројекат 0701-0065:
Приходи из буџета
2,750,000.00
2,750,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
805,425.15
805,425.15
година
Свега за пројекат 07012,750,000.00
805,425.15
3,555,425.15
0065:
Набавка опреме и софтвера за видео надзор
Јавни ред и безбедност
некласификован на
другом месту
Специјализоване услуге
550,000.00
0.00
550,000.00
0.00
0.00
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 360:
Приходи из буџета
550,000.00
550,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
0.00
0.00
година
Функција 360:
550,000.00
0.00
550,000.00
Извори финансирања за
Пројекат 0701-0045:
Приходи из буџета
550,000.00
0.00
550,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
0.00
0.00
година
Свега за Пројекат 0701550,000.00
0.00
550,000.00
0045:
Пројекат поплочавања улице Војводе Мишића,л=480м и изградња дела улице
Војводе Мишића у Лајковцу
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински
19,000,000.00
7,331,600.00
26,331,600.00
објекти
Извори финансирања за
функцију 451:
Приходи из буџета
19,000,000.00
19,000,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
7,331,600.00
7,331,600.00
година
Функција 451:
19,000,000.00
7,331,600.00
26,331,600.00
Извори финансирања за
Пројекат 0701-0060:
Приходи из буџета
19,000,000.00
0.00
19,000,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
7,331,600.00
7,331,600.00
година
Свега за Пројекат 070119,000,000.00
7,331,600.00
26,331,600.00
0060:
Извори финансирања за
Програм 7:
Приходи из буџета
66,834,490.00
0.00
66,834,490.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
0.00
45,043,493.71
45,043,493.71
година
Свега за Програм 7:
66,834,490.00
45,043,493.71
111,877,983.71
ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ
Изградња дечјег
вртића „Лептирић“ у
Лајковцу
Предшколско образовање
Услуге по уговору
316,750.00
316,750.00
Специјализоване услуге
600,000.00
600,000.00
Зграде и грађевински
21,543,800.00
18,555,657.09
40,099,457.09
објекти
Машине и опрема
2,500,000.00
2,500,000.00
Извори финансирања за
21,543,800.00
функцију 911:

102

28.11.2017. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

01
13

01
13

01
13

2002
2002-0001
912
99/0

463

01
13

01
13

2002-0023
560
100/0

511

01
13

01
13

2002-0037
912
101/0

511

01
13

Број 10

Приходи из буџета
21,543,800.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 911:
21,543,800.00
Извори финансирања за
Пројекат 2001-0020:
Приходи из буџета
21,543,800.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Пројекат 200121,543,800.00
0020:
Извори финансирања за
Програм 8:
Приходи из буџета
21,543,800.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
0.00
година
Свега за Програм 8:
21,543,800.00
ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање
основних школа
Основно образовање
Текући трансфери
32,157,677.00
осталим нивоима власти
Извори финансирања за
функцију 912:
Приходи из буџета
32,157,677.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 912:
32,157,677.00
Извори финансирања за
програмску активност
2002-0001:
Приходи из буџета
32,157,677.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за програмску
32,157,677.00
активност 2002-0001:
Уређење зелених површина и пратећих
садржаја око основне школе у Ратковцу
Заштита животне
средине некласификована
на другом месту
Зграде и грађевински
150,000.00
објекти
Извори финансирања за
функцију 560:
Приходи из буџета
150,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 560:
150,000.00
Извори финансирања за
Пројекат 2002-0023:
Приходи из буџета
150,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Пројекат 2002150,000.00
0023:
Партерно уређење око школе у Јабучју
Основно образовање
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
функцију 912:
Приходи из буџета
0.00
Нераспоређени вишак
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21,543,800.00
21,972,407.09

21,972,407.09

21,972,407.09

43,516,207.09

21,543,800.00
21,972,407.09

21,972,407.09

21,972,407.09

43,516,207.09

0.00

21,543,800.00

21,972,407.09

21,972,407.09

21,972,407.09

43,516,207.09

7,442,290.00

39,599,967.00

32,157,677.00
7,442,290.00

7,442,290.00

7,442,290.00

39,599,967.00

32,157,677.00
7,442,290.00

7,442,290.00

7,442,290.00

39,599,967.00

3,000,000.00

3,150,000.00

150,000.00
3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,150,000.00

150,000.00
3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,150,000.00

4,800,000.00

4,800,000.00

4,800,000.00

0.00
4,800,000.00
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прихода из ранијих
година
Функција 912:
Извори финансирања за
Пројекат 2002-0037:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Пројекат 20020037:
Превоз и смештај деце у
специјалну школу
Основно образовање
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Извори финансирања за
функцију 912:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 912:
Извори финансирања за
Пројекат 2002-0038:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Пројекат 20020038:

Број 10

0.00

4,800,000.00

4,800,000.00

0.00

0.00

0.00

4,800,000.00

4,800,000.00

0.00

4,800,000.00

4,800,000.00

600,000.00

600,000.00

1,200,000.00

600,000.00
600,000.00
600,000.00

600,000.00

600,000.00

1,200,000.00

600,000.00
600,000.00

600,000.00

Набавка и уградња тракастих завеса у
новој школској згради - ОШ "Д. Туцовић"
Јабучје
Основно образовање
Текући трансфери
осталим нивоима власти
Приходи из буџета
0.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 912:
0.00
Извори финансирања за
Пројекат 2002-0039:
Приходи из буџета
0.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Пројекат 20020.00
0039:
Извори финансирања за
Програм 9:
Приходи из буџета
32,907,677.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програм 9:
32,907,677.00
ПРОГРАМ 10 СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање
средњих школа
Средње образовање
Текући трансфери
7,879,000.00
осталим нивоима власти
Извори финансирања за
функцију 920:
Приходи из буџета
7,879,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 920:
7,879,000.00
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600,000.00

600,000.00

1,200,000.00

425,000.00

425,000.00
0.00

425,000.00

425,000.00

425,000.00

425,000.00

0.00
425,000.00

425,000.00

425,000.00

425,000.00

32,907,677.00
16,267,290.00

16,267,290.00

16,267,290.00

49,174,967.00

2,350,000.00

10,229,000.00

7,879,000.00
2,350,000.00

2,350,000.00

2,350,000.00

10,229,000.00
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Извори финансирања за
програмску активност
2003-0001:
Приходи из буџета
7,879,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за програмску
7,879,000.00
активност 2003-0001:
Превоз деце у средњу
школу
Средње образовање
Трансфери осталим
10,500,000.00
нивоима власти
Извори финансирања за
функцију 920:
Приходи из буџета
10,500,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 920:
10,500,000.00
Извори финансирања за
Појекат 2003-0020:
Приходи из буџета
10,500,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Пројекат 200310,500,000.00
0020:
Опремање кабинета за
мехатронику
Средње образовање
Трансфери осталим
нивоима власти
Извори финансирања за
функцију 920:
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 920:
Извори финансирања за
Појекат 2003-0021:
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Пројекат 20030021:
Извори финансирања за
Програм 10:
Приходи из буџета
18,379,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програм 10:
18,379,000.00
ПРОГРАМ 11:
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
Социјалне помоћи
Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту
Трансфери осталим
нивоима власти-Центар
3,070,000.00
за соц.рад
Извори финансирања за
функцију 070:
Приходи из буџета
3,070,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 070:
3,070,000.00
Извори финансирања за
Програмску активност
0901-0001:
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7,879,000.00
2,350,000.00

2,350,000.00

2,350,000.00

10,229,000.00

3,300,000.00

13,800,000.00

10,500,000.00
3,300,000.00

3,300,000.00

3,300,000.00

13,800,000.00

10,500,000.00
3,300,000.00

3,300,000.00

3,300,000.00

13,800,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

18,379,000.00
7,650,000.00

7,650,000.00

7,650,000.00

26,029,000.00

2,000,000.00

5,070,000.00

3,070,000.00
2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

5,070,000.00
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Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програмску
активност 0901-0001:
Подршка социохуманитарним
организацијама
Социјална помоћ
угроженом
становништву,
некласификована на
другом месту
Накнаде за социјалну
заштиту из буџетаконкурс
Накнаде за социјалну
заштиту из буџетакомесариат
Извори финансирања за
функцију 070:
Приходи из буџета
Донације од
међународних
организација
Трансфери од других
нивоа власти
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Неутрошена средства
донација из претходних
година
Функција 070:
Извори финансирања за
Програмску активност
0901-0003:
Приходи из буџета
Донације од
међународних
организација
Трансфери од других
нивоа власти
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Неутрошена средства
донација из претходних
година
Свега за Програмску
активност 0901-0003:
Подршка реализацији
програма Црвеног
крста
Социјална заштита
некласификована на
другом месту
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 090:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 090:
Извори финансирања за
Програмску активност
0901-0005:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
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3,070,000.00

3,070,000.00

3,070,000.00
2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

5,070,000.00

500,000.00

600,000.00

500,000.00

30,241,300.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00
19,407,800.00

19,407,800.00

5,760,000.00

5,760,000.00

582,500.00

582,500.00

4,491,000.00

4,491,000.00

30,241,300.00

31,341,300.00

1,100,000.00

1,100,000.00

30,841,300.00

1,100,000.00
19,407,800.00

19,407,800.00

5,760,000.00

5,760,000.00

582,500.00

582,500.00

4,491,000.00

4,491,000.00

30,241,300.00

31,341,300.00

1,222,000.00

1,222,000.00

1,222,000.00

1,222,000.00

1,222,000.00

0.00

0.00

0.00

1,222,000.00

1,222,000.00

1,222,000.00
0.00

0.00
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0901-0006
040
109/0

472

01
13

01
13

0901-0021

070

110/0

463

01

01

0901-0022
070
111/0

463

01
13

01
13

0901-0024

070

111/1

463

Број 10

Свега за Програмску
1,222,000.00
активност 0901-0005:
Подршка деци и
породица са децом
Породица и деца
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета7,000,000.00
породиље
Извори финансирања за
функцију 040:
Приходи из буџета
7,000,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 040:
7,000,000.00
Извори финансирања за
Програмску активност
0901-0006:
Приходи из буџета
7,000,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програмску
7,000,000.00
активност 0901-0006:
Ђачка кухиња
Социјална помоћ
угроженом
становништву,
некласификована на
другом месту
Трансфери осталим
1,000,000.00
нивоима власти
Извори финансирања за
функцију 070:
Приходи из буџета
1,000,000.00
Функција 070:
1,000,000.00
Извори финансирања за
Појекат 0901-0021:
Приходи из буџета
1,000,000.00
Свега за Пројекат 09011,000,000.00
0021:
Једнократна помоћ
пензионерима
Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту
Трансфери осталим
5,500,000.00
нивоима власти
Извори финансирања за
функцију 070:
Приходи из буџета
5,500,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 070:
5,500,000.00
Извори финансирања за
Појекат 0901-0022:
Приходи из буџета
5,500,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Пројекат 09015,500,000.00
0022:
"За више солидарности према старијимаКластер Колубарског округа за услугу
помоћ у кући"
Социјална помоћ
угроженом
становништву,
некласификована на
другом месту
Текући трансфери
осталим нивоима власти
Извори финансирања за
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0.00

1,222,000.00

6,000,000.00

13,000,000.00

7,000,000.00
6,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

13,000,000.00

7,000,000.00
6,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

13,000,000.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00
1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

5,500,000.00

11,000,000.00

1,000,000.00

5,500,000.00
5,500,000.00

5,500,000.00

5,500,000.00

11,000,000.00

5,500,000.00
5,500,000.00

5,500,000.00

5,500,000.00

11,000,000.00

835,000.00

835,000.00
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01
13

13

0901-0025
940
112/0

472

01

01

01
06
07
13

15

1801

1801-0001
760

113/0

464

01
13

01
13

1801-0020

функцију 070:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 070:
Извори финансирања за
Појекат 0901-0024:
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Пројекат 09010024:
Стипнедије
Високо образовање
Накнаде за социјалну
заштиту из буџетастипендије
Извори финансирања за
функцију 940:
Приходи из буџета
Функција 940:
Извори финансирања за
Пројекат 0901-0025:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 09010025:
Извори финансирања за
Програм 11:
Приходи из буџета
Донације од
међународних
организација
Трансфери од других
нивоа власти
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Неутрошена средства
донација из претходних
година
Свега за Програм 11:
ПРОГРАМ 12:
ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
Функционисање
установа примарне
здравствене заштите
Здравство
некласификовано на
другом месту
Дотације организацијама
обавезног социјалног
осигурања-текуће
поправке и одржавање
Извори финансирања за
функцију 760:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 760:
Извори финансирања за
Програмску активност
1801-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програмску
активност 1801-0001:
Вантелесна оплодња
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0.00

0.00

0.00

0.00
835,000.00

835,000.00

835,000.00

835,000.00

835,000.00

835,000.00

835,000.00

835,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00
7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

7,000,000.00
7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

7,000,000.00

25,892,000.00

0.00

25,892,000.00

19,407,800.00

19,407,800.00

5,760,000.00

5,760,000.00

14,917,500.00

14,917,500.00

4,491,000.00

4,491,000.00

44,576,300.00

70,468,300.00

25,892,000.00

1,675,000.00

1,675,000.00

1,675,000.00

1,675,000.00

1,675,000.00

0.00

0.00

0.00

1,675,000.00

1,675,000.00

1,675,000.00

1,675,000.00
0.00

0.00

0.00

1,675,000.00
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733
114/0

472

01
13

01
13

1801-0021

760

115/0

464

01
13

01
13

01
13

1201

1201-0002
820
116/0

481

01
13

01
13

Услуге медицинских
центара и породилишта
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Извори финансирања за
функцију 733:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 733:
Извори финансирања за
Пројекат 1801-0020:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Пројекат 18010020:
Унапређење квалитета
здравствене заштите на
територији општине
Лајковац
Здравство
некласификовано на
другом месту
Дотације организацијама
обавезног социјалног
осигурања
Извори финансирања за
функцију 760:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 760:
Извори финансирања за
Пројекат 1801-0021:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Пројекат 18010021:
Извори финансирања за
Програм 12:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програм 12:
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ
Јачање културне
продукције и
уметничког
стваралаштва
Услуге културе
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 820:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 820:
Извори финансирања за
Програмску активност
1201-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
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4,500,000.00

500,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00
500,000.00

500,000.00

500,000.00

5,000,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

5,000,000.00

4,500,000.00
500,000.00

500,000.00

500,000.00

5,000,000.00

11,000,000.00

11,000,000.00

11,000,000.00

11,000,000.00

11,000,000.00

0.00

0.00

0.00

11,000,000.00

11,000,000.00

11,000,000.00
0.00

0.00

11,000,000.00

0.00

11,000,000.00

17,175,000.00

0.00

17,175,000.00

500,000.00

500,000.00

17,175,000.00

500,000.00

17,675,000.00

1,400,000.00

200,000.00

1,600,000.00

1,400,000.00

1,400,000.00
200,000.00

200,000.00

1,400,000.00

200,000.00

1,600,000.00

1,400,000.00

0.00

1,400,000.00

200,000.00

200,000.00
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1201-0003

820
117/0

463

118/0

481

01

01

1201-0004

830
119/0

423

01

01

01
13

1301

1301-0001
810
120/0

481

01
13

01
13

Свега за Програмску
активност 1201-0002:
Унапређење система
очувања и
представљања
културно-историјског
наслеђа
Услуге културе
Трансфери осталим
нивоима власти
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за
Програмску активност
1201-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 1201-0003:
Остварење и
унапређење јавног
интереса у области
информисања
Услуге емитовања и
штампања
Услуге по уговору
Извори финансирања за
функцију 830:
Приходи из буџета
Функција 830:
Извори финансирања за
Програмску активност
1201-0004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 1201-0004:
Извори финансирања за
Програм 13:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програм 13:
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ
СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
Подршка локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима
Услуге рекреације и
спорта
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 810:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 810:
Извори финансирања за
Програмску активност
1301-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програмску
активност 1301-0001:
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1,400,000.00

200,000.00

1,600,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

10,000,000.00
10,000,000.00

0.00

10,000,000.00
10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

5,000,000.00
5,000,000.00

0.00

5,000,000.00
5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

16,400,000.00

0.00

16,400,000.00

200,000.00

200,000.00

16,400,000.00

200,000.00

16,600,000.00

20,000,000.00

1,000,000.00

21,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00
1,000,000.00

20,000,000.00

1,000,000.00

20,000,000.00

21,000,000.00

20,000,000.00
1,000,000.00

20,000,000.00

1,000,000.00

21,000,000.00
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1301-0003
810
121/0

423

122/0

511

01
13

13

1301-0005

860
123/0
124/0
125/0

421
423
426

01

01

1301-0020

810
126/0

426

127/0

511

128/0

512

13

13

1301-0023
810
128/1

511

01

Одржавање спортске
инфраструктуре
Услуге рекреације и
спорта
Услуге по уговору
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
функцију 810:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 810:
Извори финансирања за
Програмску активност
1301-0003:
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програмску
активност 1301-0003:

Број 10

369,500.00
400,000.00

0.00

0.00
769,500.00

769,500.00

0.00

769,500.00

769,500.00

0.00

769,500.00

769,500.00

0.00

769,500.00

769,500.00

Спровођење
омладинске политике
Рекреација, спорт,
култура и вере,
некласификовано на
другом месту
Стални трошкови
90,000.00
Услуге по уговору
332,000.00
Материјал
78,000.00
Извори финансирања за
функцију 860:
Приходи из буџета
500,000.00
Функција 860:
500,000.00
Извори финансирања за
Програмску активност
1301-0005:
Приходи из буџета
500,000.00
Свега за Програмску
500,000.00
активност 1301-0005:
Партерно уређење око хале, изградња
саобраћајница, кишна канализација и
паркинзи- укључен и надзор и радови на
електроинсталацијама
Услуге рекреације и
спорта
Материјал
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 810:
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 810:
0.00
Извори финансирања за
Пројекат 1301-0020:
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Пројекат 13010.00
0020:
Изградња трибина и ограде на стадиону
ФК „Задругар“
Услуге рекреације и
спорта
Зграде и грађевински
4,495,000.00
објекти
Извори финансирања за
функцију 810:
Приходи из буџета
4,495,000.00
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369,500.00
400,000.00

90,000.00
332,000.00
78,000.00

0.00

500,000.00
500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

500,000.00

203,500.00

203,500.00

300,000.00

300,000.00

646,500.00

646,500.00

1,150,000.00

1,150,000.00

1,150,000.00

1,150,000.00

1,150,000.00

1,150,000.00

1,150,000.00

1,150,000.00

4,495,000.00

4,495,000.00
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1301-0032
810
129/0

511

01
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10

1301-0033
810
130/0

421

01
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1301-0034
810
130/1

511
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13

1301-0035
810
130/2

511

01
13
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Функција 810:
4,495,000.00
Извори финансирања за
Пројекат 1301-0023:
Приходи из буџета
4,495,000.00
Свега за Пројекат 13014,495,000.00
0023:
Изградња затвореног базена
Услуге рекреације и
спорта
Зграде и грађевински
22,000,000.00
објекти
Извори финансирања за
функцију 810:
Приходи из буџета
22,000,000.00
Примања од домаћих
задуживања
Функција 810:
22,000,000.00
Извори финансирања за
Пројекат 1301-0032:
Приходи из буџета
22,000,000.00
Примања од домаћих
задуживања
Свега за Пројекат 130122,000,000.00
0032:
Клизалиште
Услуге рекреације и
спорта
Стални трошкови
500,000.00
Извори финансирања за
функцију 810:
Приходи из буџета
500,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 810:
500,000.00
Извори финансирања за
Пројекат 1301-0033:
Приходи из буџета
500,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Пројекат 1301500,000.00
0033:
Завршетак радова на свлачионицама у Бајевцу
Услуге рекреације и
спорта
Зграде и грађевински
2,030,000.00
објекти
Извори финансирања за
функцију 810:
Приходи из буџета
2,030,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 810:
2,030,000.00
Извори финансирања за
Пројекат 1301-0034:
Приходи из буџета
2,030,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Пројекат 13012,030,000.00
0034:
Завршетак радова на свлачионици у Непричави
Услуге рекреације и
спорта
Зграде и грађевински
1,970,000.00
објекти
Извори финансирања за
функцију 810:
Приходи из буџета
1,970,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
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0.00

4,495,000.00

0.00

4,495,000.00

0.00

4,495,000.00

238,800,000.00

260,800,000.00

22,000,000.00
238,800,000.00

238,800,000.00

238,800,000.00

260,800,000.00

238,800,000.00

238,800,000.00

238,800,000.00

260,800,000.00

5,500,000.00

6,000,000.00

22,000,000.00

500,000.00
5,500,000.00

5,500,000.00

5,500,000.00

6,000,000.00

500,000.00
5,500,000.00

5,500,000.00

5,500,000.00

6,000,000.00

150,000.00

2,180,000.00

2,030,000.00
150,000.00

150,000.00

150,000.00

2,180,000.00

2,030,000.00
150,000.00

150,000.00

150,000.00

2,180,000.00

150,000.00

2,120,000.00

1,970,000.00
150,000.00

150,000.00
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01
13

01
10
13

0602

0602-0001
130
131/0

411

132/0

412

133/0

413

134/0

414

135/0

415

136/0

416

137/0
138/0
139/0
140/0

421
422
423
424

141/0

425

142/0

426

143/0

444

144/0

463

145/0

465

146/0

472

147/0

482

148/0

483

149/0

485

150/0
151/0

512
515

01
03
13

01

година
Функција 810:
Извори финансирања за
Пројекат 1301-0035:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Пројекат 13010035:
Извори финансирања за
Програм 14:
Приходи из буџета
Примања од домаћих
задуживања
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програм 14:
ПРОГРАМ 15:
ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Функционисање
локалне самоуправе и
градских општина
Опште јавне услуге
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Пратећи трошкови
задуживања
Трансфери осталим
нивоима власти историјски архив
Остале дотације и
трансфери
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе,
казне и пенали
Новчане казне и пенали
по решењу судова
Накнада штете за повреде
или штету нанету од
стране државних органа
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за
функцију 130:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 130:
Извори финансирања за
Програмску активност
0602-0001:
Приходи из буџета
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1,970,000.00

150,000.00

1,970,000.00

1,970,000.00

51,495,000.00

51,495,000.00

2,120,000.00

1,970,000.00
150,000.00

150,000.00

150,000.00

2,120,000.00

0.00

51,495,000.00

238,800,000.00

238,800,000.00

8,719,500.00

8,719,500.00

247,519,500.00

299,014,500.00

46,920,294.00

46,920,294.00

8,397,675.00

8,397,675.00

2,220,000.00

1,500,000.00

3,720,000.00

2,792,040.00

3,650,000.00

6,442,040.00

360,000.00

360,000.00

270,000.00

270,000.00

7,132,137.00
350,000.00
10,400,000.00
1,100,000.00

675,554.40
200,000.00
1,750,000.00

7,807,691.40
550,000.00
12,150,000.00
1,100,000.00

2,785,000.00

700,000.00

3,485,000.00

6,380,000.00

200,000.00

6,580,000.00

10,000.00

10,000.00

361,381.00

361,381.00

6,730,543.00

6,730,543.00

50,000.00

50,000.00

1,930,000.00

2,000,000.00

3,930,000.00

400,000.00

450,000.00

850,000.00

4,540,000.00

5,835,313.06

10,375,313.06

1,100,000.00
599,000.00

1,000,000.00

2,100,000.00
599,000.00

104,828,070.00

104,828,070.00

104,828,070.00

3,500,000.00

104,828,070.00
3,500,000.00

14,460,867.46

14,460,867.46

17,960,867.46

122,788,937.46

104,828,070.00
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03
13

0602-0003
170
152/0

441

153/0

444

154/0

611

01
13

01
13

0602-0004
330
155/0

463

01

01

0602-0009
112
156/0

499

01

01

0602-0010
112
157/0

499

01

01

Социјални доприноси
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програмску
активност 0602-0001:
Управљање јавним
дугом
Управљање јавним дугом
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови
задуживања
Отплата главнице
домаћим кредиторима
Извори финансирања за
функцију 170:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 170:
Извори финансирања за
Програмску активност
0602-0003:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програмску
активност 0602-0003:
Општинско јавно
правобранилаштво
Судови
Текући трансфери
осталим нивоима власти
Извори финансирања за
функцију 330:
Приходи из буџета
Функција 330:
Извори финансирања за
Програмску активност
0602-0004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 0602-0004:
Текућа буџетска
резерва
Финансијски и фискални
послови
Текућа резерва
Извори финансирања за
функцију 112:
Приходи из буџета
Функција 112:
Извори финансирања за
Програмску активност
0602-0009:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 0602-0009:
Стална буџетска
резерва
Финансијски и фискални
послови
Стална резерва
Извори финансирања за
функцију 112:
Приходи из буџета
Функција 112:
Извори финансирања за
Програмску активност
0602-0010:
Приходи из буџета
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3,500,000.00

3,500,000.00

14,460,867.46
104,828,070.00

17,960,867.46

122,788,937.46

2,350,000.00

150,000.00

2,500,000.00

500,000.00
12,000,000.00

500,000.00
0.00

14,850,000.00

12,000,000.00

14,850,000.00
150,000.00

150,000.00

14,850,000.00

150,000.00

15,000,000.00

14,850,000.00

0.00

14,850,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

15,000,000.00

14,850,000.00

794,803.00

794,803.00
794,803.00

794,803.00

0.00

794,803.00

794,803.00
794,803.00

794,803.00

794,803.00

0.00

794,803.00

1,468,582.33

0.00

1,468,582.33

1,468,582.33
1,468,582.33

0.00
0.00

1,468,582.33
1,468,582.33

1,468,582.33

0.00

1,468,582.33

1,468,582.33

0.00

1,468,582.33

500,000.00

500,000.00

500,000.00
500,000.00

0.00

500,000.00
500,000.00

500,000.00

0.00

500,000.00
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0602-0014
220
158/0

426

01

01

0602-0021
160
158/1

416

158/2

421

159/0

423

159/1

426

01
07
13

01
07
13

01
07
03
13

0501

0501-0020
435
159/2

512

01

01

Број 10

Свега за Програмску
500,000.00
активност 0602-0010:
Ванредне ситуације
Цивилна одбрана
Материјал-за цивилну
524,500.00
заштиту
Извори финансирања за
функцију 220:
Приходи из буџета
524,500.00
Функција 220:
524,500.00
Извори финансирања за
програмску активност
0602-0014:
Приходи из буџета
524,500.00
Свега за Програмску
524,500.00
активност 0602-0014:
Спровођење избора
Опште јавне услуге
некласификоване на
другом месту
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Стални трошкови-избори
5,000.00
Услуге по уговору795,000.00
избори
Материјал-избори
Извори финансирања за
функцију 160:
Приходи из буџета
800,000.00
Трансфери од других
нивоа власти
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 160:
800,000.00
Извори финансирања за
Пројекат 0602-0021:
Приходи из буџета
800,000.00
Трансфери од других
нивоа власти
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Пројекат 0602800,000.00
0021:
Извори финансирања за
Програм 15:
Приходи из буџета
123,765,955.33
Трансфери од других
нивоа власти
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програм 15:
123,765,955.33
ПРОГРАМ 17.
ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ
Набавка и монтажа уређаја за уштеду јавне
расвете на територији општине Лајковац
Електрична енергија
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 436:
Приходи из буџета
Функција 435:
Извори финансирања за
Пројекат0501-0020:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 05010020:
Извори финансирања за

115

0.00

524,500.00

0.00

0.00

524,500.00

410,933.54

410,933.54

90,871.60

95,871.60

1,480,808.41

2,275,808.41

65,497.39

65,497.39

1,548,110.94

1,548,110.94

500,000.00

500,000.00

2,048,110.94

2,848,110.94

1,548,110.94

1,548,110.94

500,000.00

500,000.00

2,048,110.94

2,848,110.94

800,000.00

800,000.00

123,765,955.33
1,548,110.94

1,548,110.94

3,500,000.00

3,500,000.00

15,110,867.46

15,110,867.46

20,158,978.40

143,924,933.73

5,100,000.00

0.00

5,100,000.00
5,100,000.00

0.00

5,100,000.00

5,100,000.00
5,100,000.00

524,500.00
524,500.00

524,500.00

5,100,000.00

5,100,000.00
5,100,000.00

500,000.00

5,100,000.00
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01

01
03
06
07
10
13

15

Програм 17:
Приходи из буџета
Свега за Програм 17:
Извори финансирања за
Главу 3.01:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Донације од
међународних
организација
Трансфери од других
нивоа власти
Примања од домаћих
задуживања
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Неутрошена средства
донација из претходних
година
Свега за Главу 3.01:

3

3.02
0602
0602-0002
160
160/0
161/0
162/0

421
423
424

163/0

425

164/0

426

164/1

444

165/0

482

165/1

483

165/2

511

01
13

01

01
13

01
13

3

3.03
1502

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15
ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Месне заједнице
Опште јавне услуге
некласификоване на
другом месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Пратећи трошкови
задуживања
Порези, обавезне таксе,
казне и пенали
Новчане казне и пенали
по решењу судова
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
функцију160:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 160:
Извори финансирања за
Програмску активност
0602-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 0602-0002:
Извори финансирања за
Програм 15:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за
Главу 3.02:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Главу 3.02:
ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ
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5,100,000.00
5,100,000.00

0.00
0.00

5,100,000.00
5,100,000.00

605,834,432.41

0.00
8,124,999.00

605,834,432.41
8,124,999.00

19,407,800.00

19,407,800.00

7,308,110.94

7,308,110.94

238,800,000.00

238,800,000.00

383,452,691.52

383,452,691.52

4,491,000.00

4,491,000.00

605,834,432.41

661,584,601.46

1,267,419,033.
87

458,248.00
12,555.00
10,685.00

44,000.00

502,248.00
12,555.00
10,685.00

100,000.00

100,000.00

142,445.00

142,445.00

15,000.00
34,067.00

25,500.00

59,567.00

12,000.00

6,000.00

18,000.00

98,900.44

98,900.44

785,000.00

785,000.00

785,000.00
174,400.44

174,400.44

174,400.44

959,400.44

174,400.44

959,400.44

785,000.00
785,000.00

785,000.00

785,000.00

785,000.00

785,000.00
174,400.44

174,400.44

174,400.44

959,400.44

785,000.00

785,000.00

785,000.00
174,400.44

174,400.44

174,400.44

959,400.44
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1502-0001
473
166/0

411

167/0

412

167/1

414

168/0

415

169/0
169/1
170/0

421
422
423

171/0

425

171/1

426

172/0

465

173/0

482

173/1

512

01
13

01
13

1502-0002
473
174/0
175/0
176/0

423
424
426

01
13

01
13

01
13

01
13

ТУРИЗМА
Управљање развојем
туризма
Туризам
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Остале донације,
дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе,
казне и пенали
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 473:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 473:
Извори финансирања за
Програмску активност
1502-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програмску
активност 1502-0001:
Промоција туристичке
понуде
Туризам
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за
функцију 473:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 473:
Извори финансирања за
Програмску активност
1502-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програмску
активност 1502-0002:
Извори финансирања за
Програм 4:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програм 4:
Извори финансирања за
Главу 3.03:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
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1,813,500.00

1,813,500.00

324,650.00

324,650.00
50,000.00

140,000.00
330,000.00
1,270,000.00

140,000.00
257,000.00
60,000.00
296,000.00

40,000.00

587,000.00
60,000.00
1,566,000.00
40,000.00

50,000.00
250,000.00

50,000.00
250,000.00

15,000.00

10,000.00

25,000.00

150,000.00

30,000.00

180,000.00

4,333,150.00

4,333,150.00

4,333,150.00
753,000.00

753,000.00

753,000.00

5,086,150.00

4,333,150.00

4,333,150.00
753,000.00

753,000.00

4,333,150.00

753,000.00

5,086,150.00

350,000.00
496,800.00
40,000.00

300,000.00
0.00
5,000.00

650,000.00
496,800.00
45,000.00

886,800.00

886,800.00

886,800.00
305,000.00

305,000.00

305,000.00

1,191,800.00

886,800.00

886,800.00
305,000.00

305,000.00

886,800.00

305,000.00

1,191,800.00

5,219,950.00

0.00

5,219,950.00

0.00

1,058,000.00

1,058,000.00

5,219,950.00

1,058,000.00

6,277,950.00

5,219,950.00

5,219,950.00
1,058,000.00

1,058,000.00
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3.04
1501
1501-0002
412
176/1
176/2
176/3

423
426
512

03

03

03

1301

1301-0004
810
177/0

411

178/0

412

179/0

413

179/1

414

180/0

415

181/0
182/0
183/0
183/1

421
422
423
424

184/0

425

185/0

426

186/0

465

187/0

482

188/0
191/0

512
515

192/0

523

01
03
13

01
03
13

Свега за Главу 3.03:
УСТАНОВА ЗА СПОРТ
Локални економски
развој
Мере активне политике
запошљавања
Општи послови по
питању рада
Услуге по уговору
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 412:
Социјални доприноси
Функција 412:
Извори финансирања за
Програмску активност
1501-0002:
Социјални доприноси
Свега за програмску
активност 1501-0002:
Извори финансирања за
Програм 3:
Социјални доприноси
Свега за Програм 3:
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ
СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
Функционисање
локалних спортских
установа
Услуге рекреације и
спорта
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Остале донације,
дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе,
казне и пенали
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу
продају
Извори финансирања за
функцију 810:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 810:
Извори финансирања за
програмску активност
1301-0004:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за програмску
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5,219,950.00

1,058,000.00

6,277,950.00

3,219,777.90
198,781.11
681,440.00

3,219,777.90
198,781.11
681,440.00

4,099,999.01
4,099,999.01

4,099,999.01
4,099,999.01

4,099,999.01

4,099,999.01

4,099,999.01

4,099,999.01

4,099,999.01
4,099,999.01

4,099,999.01
4,099,999.01

4,615,029.00

4,615,029.00

823,857.00

823,857.00

122,000.00

122,000.00

0.00

437,576.90

437,576.90

236,000.00

100,000.00

336,000.00

6,064,000.00
50,000.00
3,838,330.00
15,000.00

430,000.00

6,494,000.00
50,000.00
4,032,330.00
15,000.00

194,000.00

553,000.00

30,000.00

583,000.00

935,670.00

170,000.00

1,105,670.00

207,200.00

207,200.00

62,000.00
681,000.00
70,000.00

62,000.00
470,000.00
70,000.00

250,000.00

250,000.00

18,523,086.00

18,523,086.00

437,576.90

18,523,086.00
437,576.90

1,464,000.00

1,464,000.00

1,901,576.90

20,424,662.90

437,576.90

18,523,086.00
437,576.90

1,464,000.00

1,464,000.00

1,901,576.90

20,424,662.90

18,523,086.00

18,523,086.00

1,151,000.00
140,000.00
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01
03
13

01
03
13

3

3.05
1201
1201-0001
820
193/0

411

194/0

412

195/0

413

196/0

414

197/0

415

198/0

416

199/0
200/0
201/0
202/0

421
422
423
424

203/0

425

204/0

426

205/0

444

206/0

465

207/0

482

208/0

485

209/0
210/0

512
515

01
03
13

01
03
13

1201-0021
820

активност 1301-0004:
Извори финансирања за
Програм 14:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програм 14:
Извори финансирања за
Главу 3.04:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Главу 3.04:
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ
Функционисање
локалних установа
културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Пратећи трошкови
задуживања
Остале донације,
дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе,
казне и пенали
Накнада штете за повреде
или штету нанету од
стране државних органа
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за
функцију 820:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 820:
Извори финансирања за
програмску активност
1201-0001:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за програмску
активност 1201-0001:
Манифестација "Дани
Лајковца"
Услуге културе
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18,523,086.00
437,576.90

18,523,086.00
437,576.90

1,464,000.00

1,464,000.00

18,523,086.00

1,901,576.90

20,424,662.90

18,523,086.00

0.00
4,537,575.91

18,523,086.00
4,537,575.91

1,464,000.00

1,464,000.00

18,523,086.00

6,001,575.91

24,524,661.91

9,661,021.00

0.00

9,661,021.00

1,729,887.00

0.00

1,729,887.00

30,000.00

0.00

30,000.00

1,330,000.00

150,000.00

1,480,000.00

591,000.00

0.00

591,000.00

220,000.00

133,000.00

353,000.00

1,732,000.00
220,000.00
4,755,564.00
976,500.00

435,000.00
90,000.00
1,388,000.00
1,030,000.00

2,167,000.00
310,000.00
6,143,564.00
2,006,500.00

60,000.00

320,000.00

380,000.00

525,099.00

282,000.00

807,099.00

973.00

0.00

973.00

1,254,311.00

0.00

1,254,311.00

20,000.00

10,000.00

30,000.00

50,000.00

200,000.00

250,000.00

375,000.00
123,000.00

70,000.00
427,000.00

445,000.00
550,000.00

150,000.00

23,654,355.00
150,000.00

4,385,000.00

4,385,000.00

4,535,000.00

28,189,355.00

150,000.00

23,654,355.00
150,000.00

4,385,000.00

4,385,000.00

4,535,000.00

28,189,355.00

23,654,355.00

23,654,355.00

23,654,355.00

23,654,355.00
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211/0
212/0
213/0

421
423
424

01
13

01
13

1201-0022
820
213/1

425

213/2

426

213/3

511

213/4

512

01
13

01
13

01
03
13

01
03
13

3

3.06
2001
2001-0001
911
214/0

411

215/0

412

216/0
217/0

413
414

Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за
функцију 820:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 820:
Извори финансирања за
пројекат 1201-0021:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за пројекат 12010021:
Текуће поправке у
културном центруБиоскопска сала, горња
галерија
Услуге културе
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 820:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 820:
Извори финансирања за
пројекат 1201-0022:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за пројекат 12010022:

Број 10

200,000.00
20,000.00
280,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

130,000.00

300,000.00
20,000.00
2,050,000.00

500,000.00
1,870,000.00

1,870,000.00

1,870,000.00

2,370,000.00

500,000.00

500,000.00
1,870,000.00

1,870,000.00

1,870,000.00

2,370,000.00

359,300.00

359,300.00

377,000.00

377,000.00

854,000.00

854,000.00

49,700.00

179,700.00
0.00

130,000.00

130,000.00

130,000.00
1,640,000.00

1,640,000.00

1,640,000.00

1,770,000.00
0.00

130,000.00

130,000.00

Извори финансирања за
Програм 13:
Приходи из буџета
24,284,355.00
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програм 13:
24,284,355.00
Извори финансирања за
Главу 3.05:
Приходи из буџета
24,284,355.00
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Главу 3.05:
24,284,355.00
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
"ЛЕПТИРИЋ", ЛАЈКОВАЦ
ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање
предшколских установа
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде
34,382,080.00
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
6,156,197.00
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
918,465.00
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100,000.00
0.00
1,770,000.00

130,000.00
1,640,000.00

1,640,000.00

1,640,000.00

1,770,000.00

150,000.00

24,284,355.00
150,000.00

7,895,000.00

7,895,000.00

8,045,000.00

32,329,355.00

150,000.00

24,284,355.00
150,000.00

7,895,000.00

7,895,000.00

8,045,000.00

32,329,355.00

34,382,080.00
6,156,197.00
270,000.00
5,500,000.00

270,000.00
6,418,465.00
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218/0

415

219/0

416

220/0
221/0
222/0
223/0

421
422
423
424

224/0

425

225/0

426

226/0

444

227/0

465

228/0

482

229/0

512

01
03
07
13

01
03
07
13

01
03
07
13

01
03
07
13

01
03
06
07
10
13

запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Пратећи трошкови
задуживања
Остале донације,
дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе,
казне и пенали
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 911:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других
нивоа власти
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Функција 911:
Извори финансирања за
програмску активност
2001-0001:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других
нивоа власти
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за програмску
активност 2001-0001:
Извори финансирања за
Програм 8:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других
нивоа власти
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Програм 8:
Извори финансирања за
Главу 3.06:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других
нивоа власти
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Свега за Главу 3.06:
Извори финансирања за
раздео 3:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Донације од
међународних
организација
Трансфери од других
нивоа власти
Примања од домаћих
задуживања
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
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1,600,000.00

400,000.00

310,000.00

2,000,000.00
310,000.00

4,067,114.00
526,000.00
2,499,000.00
228,000.00

2,212,000.00
694,000.00
4,942,291.71
522,000.00

6,279,114.00
1,220,000.00
7,441,291.71
750,000.00

535,000.00

1,785,000.00

2,320,000.00

6,893,310.00

4,640,000.00

11,533,310.00

18,000.00

18,000.00

3,744,127.00

3,744,127.00

55,000.00

55,000.00
1,450,000.00

1,450,000.00

5,500,000.00

61,932,293.00
5,500,000.00

7,950,000.00

7,950,000.00

8,965,291.71

8,965,291.71

61,932,293.00

22,415,291.71

84,347,584.71

61,932,293.00

0.00
5,500,000.00

61,932,293.00
5,500,000.00

7,950,000.00

7,950,000.00

8,965,291.71

8,965,291.71

61,932,293.00

22,415,291.71

84,347,584.71

61,932,293.00

0.00
5,500,000.00

61,932,293.00
5,500,000.00

7,950,000.00

7,950,000.00

8,965,291.71

8,965,291.71

61,932,293.00

22,415,291.71

84,347,584.71

61,932,293.00

0.00
5,500,000.00

61,932,293.00
5,500,000.00

7,950,000.00

7,950,000.00

8,965,291.71

8,965,291.71

61,932,293.00

22,415,291.71

84,347,584.71

716,579,116.41
0.00

0.00
18,312,574.91

716,579,116.41
18,312,574.91

0.00

19,407,800.00

19,407,800.00

0.00

15,258,110.94

15,258,110.94

0.00

238,800,000.00

238,800,000.00

0.00

403,009,383.67

403,009,383.67

61,932,293.00
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година
Неутрошена средства
донација из претходних
година
Свега за раздео 3:

01
03
06
07
10
13

15

Број 10

Извори финансирања за
Разделе 1,2, и 3:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Донације од
међународних
организација
Трансфери од других
нивоа власти
Примања од домаћих
задуживања
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година
Неутрошена средства
донација из претходних
година
Свега за Разделе 1,2 и 3:

4,491,000.00

4,491,000.00

716,579,116.41

699,278,869.52

1,415,857,985.9
3

754,464,116.41

0.00
18,312,574.91

754,464,116.41
18,312,574.91

19,407,800.00

19,407,800.00

15,258,110.94

15,258,110.94

238,800,000.00

238,800,000.00

403,009,383.67

403,009,383.67

4,491,000.00

4,491,000.00

699,278,869.52

1,453,742,985.9
3

754,464,116.41

Члан 10.
III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
У табели из Члана 25. став 1 број за корисника Установа за омладину и спорт Лајковац број
запослених на одређено време „3“мења се и гласи“6“ а укупан број запослених на одређено
време „18“мења се и гласи“21“:

Члан 11 .
У Члану 29. став 1.
Taчка 2. мења се и гласи:
2) износ од 13,000,000.00 динара Програм 11 социјална и дечја заштита, ПА 0901-0006 дечја
заштита, функционална класификација 040-породица и деца -једнократна помоћ по Решењима
председника општине у складу са Одлуком о додатним облицима заштите породиља.
Тачка 7. мења се и гласи:
7) Износ од 13,800,000.00 динара Програм 2003 Средње образовање,Пројекат 2003- 0020Превоз деце у средњу школу, функционална класификација 920 средње образовање-по
Решењим одељења за општу управу и друштвене делатности општинске управе а све по
Одлуци о бесплатном превозу ученика Средње школе.
Тачка 9. мења се и гласи:
9) Буџетска средства намењена подршци пројектима удружења (невладине организације и
друга удружења) по Уредби о средствима за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења.:
-износ од 500,000.00 динара -, Програм 11, социјална и дечја заштита ПА 0901-0003
Подршка социо-хуманитарним организацијама функција 070-Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована на другом месту,
-износ од 150,000.00 динара - Програм 3, Програм 3 локални економски развој, ПА
1501-0004- Подршка организацијама за заштиту потрошача функција 411-општи економски и
комерцијални послови.
Конкурс спроводи Општинско веће а међусобни односи регулишу се уговорима које
потписује Председник општине.
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Члан 12.
У осталом делу Одлука о буџету остаје неизмењена.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у „Службеном гласнику
општине Лајковац“ и доставља Министарству финансија РС.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број06-155/17-IIод 28.11.2017. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ OПШТИНЕ
Живорад Бојичић,с.р.

*********************************************

На основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број: 54/2009 и
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015и
99/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана
39. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 11/08), Скупштина
општине Лајковац је на седници одржаној данa 28.11.2017. године, донела

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
ЛАЈКОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Општине Лајковац за
2017. годину,његово извршавање, обим задуживања ,управљање јавним дугом,коришћење
прихода по наменама,коришћење донација,коришћење прихода од продаје добара и услуга
буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.
Буџет општине Лајковац за 2017. годину састоји се од:
Економска
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА
класификација
Укупни приходи и примања остварени по основу
7+8
продаје нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку
4+5
нефинансијске имовине
Буџетски суфицит/дефицит
(7+8) - (4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за
62
набавку домаћих хартија од вредности 6211)
Укупан фискални суфицит/дефицит
(7+8) - (4+5) - 62
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања
91
123

у динарима
807,442,602.26
1,441,742,985.93
-

634,300,383.67
-

-

634,300,383.67
238,800,000.00
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Примања од продаје финансијске имовине (конта
9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за набавку финансијске имовине (за
набавку домаћих хартија од вредности 6211)
Издаци за отплату главнице дуга
Нето финансирање

Број 10

92
3

407,500,383.67

6211
61
(91+92+3) - (61+6211)

12,000,000.00
634,300,383.67

Члан 2.
Приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим
износима у Рачуну прихода и примања,расхода и издатака:
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ,РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ОПИС
План
1.Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске
имовине
807,442,602.26
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:

800,640,985.93

-буџетска средства(01+ 03)

765,975,074.99

-донације (06+07+08)

34,665,910.94

1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

6,801,616.33

2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

1,441,742,985.93

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ, у чему:

807,265,301.32

-буџетска средства( 01+ 03)+13+15+14
-сопствени приходи

773,599,390.38

-донације (08+ 07+06)

33,665,910.94

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему
-текући буџетски издаци(01+03)+13+14+15
-издаци из сопствених прихода(04+16)

634,477,684.61
633,477,684.61

-донације (08+ 07+06)

1,000,000.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
634,300,383.67
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
634,300,383.67
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања

238,800,000.00

Неутрошена средства из ранијих година

407,500,383.67

Издаци за отплату главнице дуга

12,000,000.00

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

634,300,383.67
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима
Економска
ОПИС
класификација
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
1. Порески приходи(71 без714)
71-714
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке
711+770
(осим самодоприноса)
1.2 Самодопринос
711180
1.3. Порез на имовину
713
1.4. Oстали порески приходи
716
2.Непорески приходи, у чему:
714,741,742,743,745
-поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)
-приходи од продаје добара и услуга (01 и 04)
742
3.Донације(744+733 из 07 и 06)
731+732
4.Трансфери(733 из 01)
733
Примања од продаје нефинансијске имовине
8
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1.Текући расходи
4
1.1. Расходи за запослене
41
1.2. Коришћење роба и услуга
42
1.3. Отплата камата
44
1.4. Субвенције
45
1.5. Социјална заштита из буџета
47
1.6. Остали расходи,у чему:
48+49
-средства резерви
-средства резерви
2. Трансфери
463+465
3.Издаци за набавку нефинансијске имовине
5
5. Издаци за набавку финансијске имовине (осим
62
6211)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје
92
финансијске имовне
2. Задуживање
91
2.1 Задуживање код домаћих кредитора
911
2.2 Задуживање код страних кредитора
912
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
61
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
611
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
612
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
613
4. Набавка финансијске имовине
6211
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 3
13 и 15)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХOДНИХ ГОДИНА
3
(класа 3, извор финансирања 14)

План средстaва
буџета
807,442,602.26
336,922,574.91
290,072,574.91
38,850,000.00
8,000,000.00
404,839,500.08
386,550,000.08
9,196,000.00
20,157,800.00
38,721,110.94
6,801,616.33
1,441,742,985.93
807,265,301.32
154,558,205.44
305,638,549.49
3,043,973.00
48,920,279.00
59,441,300.00
102,036,662.39
1,968,582.33
133,626,332.00
634,477,684.61
-

238,800,000.00

12,000,000.00

407,500,383.67

-

Члан 3.
Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита из члана 1. ове одлуке у
износу од 634,300,383.67 динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих
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година у износу од 407,500,383.67 динара и примања од задуживања у износу од
238,800,000.00 динара.
За финансирање фискалног дефицита и отплате доспелих обавеза по основу јавног дуга, могу
се током 2017. године користити средства позајмица са консолидованог рачуна трезора
општине Лајковац до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.
Уколико на крају 2017. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна
трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину.

Члан 4.
Стање јавног дуга Општине Лајковац, на дан 31. децембар 2016. године, износи 10.800.001,09
дин ( 87.576,49 EUR) и то:
1.Директне обавезе - унутрашњи дуг
__________________________________________________________________________________
Р.б. Назив дуга
Услови
Стање дуга
Стање дуга
у EUR
у RSD
1.1 Addiko bank а.д. Београд –
87.576,49
10.800.001,09
Изградња затвореног базена
Први датум отплате главнице
20.07.2017.
Последњи датум отплате главнице
20.04.2027.
Рата главнице за 2017. год.
11.193,24 eur
Каматна стопа
3M EURIBOR
+5,15%
Процењено ново задуживање у току буџетске 2017. године износи 238.800.000,00
динара и оствариће се за финансирање капиталног пројекта –Изградња затвореног базенанаставак повлачења кредита по Уговору о дугорочном кредиту бр.L1982/15.(наш број 404105/IV-15) oд 16.11.2015.године који је општина Лајковац потписала са Hypo Alpe-Adria-Bank
а.д. (сада Addiko bank а.д.)Београд на износ до 2 (два) милиона ЕУР у динарској
противвредности а не више од 250.000.000,00 динара.
Процењено раздужење у току буџетске 2017. године износи 15.000.000,00 динара и
обухвата отплату главнице и камате за кредитна задужења из претходног периода и текућег
периода.

Члан 5.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018. и 2019. годину у складу са
Стратегијом развоја општине Лајковац за период 2015 – 2025. година, исказују се у следећем
прегледу:
Капитални пројекти у периоду 2017- 2019. Године (у хиљ.дин.)
Програм /
Програмска
Назив пројекта
активност Пројекат
3.01 Општинска управа
1101/1101-0001
Усаглашавање просторног плана
1101/1101-0001
Планирање трасе државног пута Ib реда
Израда катастарско топографских планова за потребе
1101/1101-0001
израде планске и техничке док.лок."Војни круг"
Израда катастарско топографских планова за потребе
1101/1101-0001
израде планске и техничке док.лок."Тржно пијачни
центар"
Израда катастарско топографских планова за потребе
1101/1101-0001
израде планске и техничке док.лок."Центар"
1101/1101-0001
Израда катастарско топографских планова за потребе
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2736
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0
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0
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1101/1101-0001
1101/1101-0001
1101/1101-0001
1101/1101-0001
1101/1101-0003

1101/1101-0003

1101/1101-0003

1101/1101-0003
1101/1101-0003
1101/1101-0003
1101/1101-0003
1101/1101-0003
1101/1101-0003
1101/1101-0003
1101/1101-0003
1101/1101-0003
1101/1101-0003
1101/1101-0003
1101/1101-0003
1101/1101-0003
1101/1101-0003
1101/1101-0003
1101/1101-0003
1101/1101-0003
1101/1101-0003

1101/1101-0003
1101/1101-0003
1101/1101-0003
1101/1101-0021
1101/1101-0023
1102/1102-0001
1102/1102-0001
1102/1102-0006
1102/1102-0006
1102/1102-0006
1102/1102-0006
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израде планске и техничке док.лок."Железнички
парк"
Израда катастарско топографских планова за потребе
израде планске и техничке док.лок"Топлана"
Израда катастарско топографских планова за потребе
израде планске и техничке док.лок"Центар Црвени
крст"
Пројекти препарцелације,пгоп и спровођење у
катастру лок."Центар"
Пројекат геодетског обележавања препарцелације и
спровођења у катастру локација "Војни круг" за
саобраћајнице Вука Караџића и Јустина Поповића"
Урбанистичко архитектонско решење локација
"ЦЕНТАР"`
Зем.по изменама и допунама ПДР "Војни круг"
катастарска парцела 35/1 КО Лајковац саобраћајница
између улица Јустина Поповића и Вука Караџић
(површина 2.649 М2)*1.150 вред.по м2
Зем.по изменама и допунама ПДР "Војни
круг"катастарска парцела 40 КО Лајковац
саобраћајница паралелна постојећој ул.Краља Петра
Првог површина 260м2 *1.150,00
Накнада за заузеће Земљиште за пут у
ул.А.Кузњецова
Земљиште за пут у Непричави
Земљиште за погон за преч. отпадних вода у Боговађи
Земљиште за проширење гробља у Пепељевцу
Земљиште у Непричави за Стубо Ровни
Земљиште за заузеће пута у Рубрибрези
Набавка земљишта за проширење гробља у
Непричави и проширење улице
Израда техничке документације за трг Железничара
ПДР уређење простора око зграде општине
Главни пројекат саоб.површина у центру Јабучја
Пројекат изведеног стања МЗ Јабучје
Израда техничке документације за
унапређење енергетске ефикасности
Пројекат изведеног стања амфитеатра ОШ Миле
Дубљевић
Технички пријем на отклањању недостатака ОШ
Д.Туцовић Јабучје
Партерно уређење око школе Миле Дубљевић надзор
Израда идејног пројекта уређења простора испред
улаза у општину
Израда техничке документације за санацију клизишта
у Пепељевцу
Идејни пројекат адаптације, санације и инвестиционог
одржавања објекта Средње школе 17.септембар у
Лајковцу
Пројекат извођење и санације, адаптације и
инвестиционог одржавања објекта Средње школе „17.
септембар“ у Лајковцу
Идејни пројекат адаптације, санације и инвестиционог
одржавања објекта ОШ Бајевац
Пројекат за извођење санације, адаптације и
инвестиционог одржавања објекта основне школе
„Миле Дубљевић“, у Бајевцу
Изградња сеoске куће у Пепељевцу
Поплочавање улице простора испред Градске куће
Набавка ел.бројила
Изградња електро развода Ћелије -Лађевац
Уређење простора око капела у Рубрибрези
Електрични развод за капелу у Рубрибрези
Уређење простора око капела у Боговађи
Електрични развод за капелу у Боговађи
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Проширење гробља
Изградња дубинског бунара Јабучје-Горњи крај
Милићи
Изградња дубинског бунара Врачевић -Костојевац
Израда техничке документације водоснабдевања
Пројекат пролаза кабла испод пруге Београд -Бар
у Словцу
Израда подстанице у Рубрибрези
Набавка и уградња водомера на 12( дванаест) мерних
места на магистралном Цевоводу Лајковац Лазаревац
Пројекат санације губитака воде у Лајковцу II фаза
грађевински и грађевинско занатски радови
Израда идејног решења ПГД за подстаницу у
Рубрибрези
Израда идејног решења и ПГД за за решавање
водоснабдевања насељених места Придворица,
Пепељевац и Стрмово
Израда техничке документације(ИДР;ПГД)примарног
развода водоводне мреже дела насеље Јабучје
Израда техничке документације (ИДР;ПГД) за
примарни довод воде до амбуланте до школе у
Врачевићу
Израда идејног пројекта примарне мреже у
Врачевићу-засеок Костојевац
Израда идејног пројекта водоводне мреже, веза улица
Светог Саве и Извиђачке
Радови на електроинсталацијама бунара ЈабучјеДубрава
Наставак изградње водоводне мреже за насељено
место Јабучје
Доградња бунара за водоснабдевање ромског насеља
Дубрава у Јабучју
Доградња бунара за водоснабдевање насеља Требеж у
Јабучју
Водосабдевање дела општине Лајковац - изградња
цевовода чисте воде од моста на Колубари до Т1 у
селу Ратковац
Водоснабдевање општине Лајковац-прикључак на
водоводни систем "Стубо- Ровни"
Повезивање постојећег цевовода са резервоаром
Оштриковац и са црпном станицом
Субвенције за вишегодишње засаде по Програму
пољопривреде
Вишегодишњи засади по програму шумарства
рачунарска опрема за спровођење јавних радова
Израда главног пројекта кишне и фекалне
канализације Носилаца албанске споменице
Израда главног пројекта црпне станице Борверк
Усаглашавање пројектне документације-фекална
канализација Јабучје-Шеринка
Усаглашавање пројектне документације - фекална
канализација Рубрибреза
Израда пројектне документације Улице Шумадијске
са кишном канализацијом
Израда пројектне документације кишне и фекалне
канализације у Моравској
Израда пројектне документације Улице Топличке са
фекалном канализацијом
ПГД за канализацију у Извиђачкој
Израда пројектне документације Фекалне
канализације са миникомпактним постројењем у
Требежу
Израда пројектне документације фекалне
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канализације са миникомпактним постројењем у
Дубрави
Израда пројектне документације фекалне
канализације у Пепељевцу
Израда пројектне документације фекалне
канализације у Марковој Цркви
Израда пројектне документације фекалне
канализације у Боговађи
Израда пројектне документације фекалне
канализације у Ћелијама
Израда пројектне документације фекалне
канализације између улица Вука Караџића и Јустина
Поповића
Израда пројектне документације за погон за
пречишћавање отпадних вода у Боговађи
Израда пројектне документације за погон за
пречишћавање отпадних вода у Марковој Цркви
Изградња фекалне канализациеј у Јабучју-рејон
Шеринка - наставак
Изградња фекалне канализације у улица Извиђачкој
Изградња кишне канализације између улица Вука
Караџића и Јустина Поповића
Изградња црпне станице Борверк
Изградња фекалне канализације у Ул. Војводе
Мишића( Нова Проте Матеје) од Пепељевачке рампе
до Васића рампе у Рубрибрези и од Васића рампе
поред државног пута IB реда бр. 27 до игралишта у
Рубрибрези
Изградња фекалне канализације за део насеља
Рубрибреза ( од Васића рампе поред државног пута IB
реда бр. 27 до игралишта у Рубрибрези
израда главних пројекат кишне и фекалне
канализације улице Војводе Степе
Израда главног пројекта кишне и фекалне
калнализације улице 1300 каплара
Израда главног пројекта кишне и фекалне
канализације улице Вуке и Пуће Милијановић
Израда главног пројекта кишне и фекалне
канализације Мајора Гавриловића
Изградња фекалне црпне станице Словац
Изградња фекалне црпне станице Словац-НАДЗОР
Израда техичке документације (ИДР;ПГД)за
повезивање дела Непричаве на ППОВ Словац ..
Израда техичке документације (ИДР;ПГД)фекалне
црпне станице Непричава и Словац
Израда техичке документације (ИДР;ПГД)фекалне
црпне станице Ћелије
Израда техичке документације (ИДР;ПГД)фекалне
канализације и фекалне црпне станице у ул.Петра
Бојовића
Израда техичке документације (ИДР;ПГД)фекалне
канализацијеу улици Лајковачка пруга -наставак
Усаглашавање главног пројекта фекалне канализације
насеља Јабучје -други део
Надзор на изградњи канализације Јабучје Шеринка
Надзор на изградњи кишног колектора у улици Краља
Милутина
Пројекат пролаза фекалног колектора и кабла испод
пруге Београд -Бар
у Словцу
Израда Пројектно техничке документације за
сакупљачку станицу у Лајковцу
"Eко Тамнава"-пројектно планирање
Израда техничке документације за фекални колектор
Индустријска зона-пренета обавеза
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Изградња фекалног колектора у индустријској зони
Изградња постројења за пречишћавање отпадних
вода у насељеном месту Словац
Погон за пречишћавање отпадних водареконструкција
Израда пројектне документације ул. Боје Марковића
Израда пројектне документације реконструкције
некатегорисаног пута у Пепељевцу(Брдарића чесмагробље Мирковићи)
Израда техничке документације за некатегорисани
пут у Ћелијама-Ибарска магистрала- Врелине
Израда техничке документације за некатегорисани
пут у Бајевцу
Усаглашавање пројектне документације локалног и
некатегорисаног пута пута Словац-Стошићи
Реконструкција некатегорисаног пута у Бајевцу, од
старе школе до Петровића кућа
Реконструкција некатегорисаног пута У Ћелијама
Ибарска магистрала - Врелине
Реконструкција некатегорисаног пута у Ратковцу, пут
за Бркиће до Наномирице
Изградња и реконструкција дела улице Димитрије
Туцовић
Изградња и реконструкција локалних и
некатегорисаних путева на територији општине
Лајковац према постојећој пројектној документацији
Јабучје (Милосављевићи - Грчићи)
Улица Бранка Радичевића
Изградња другог дела улице Милене Павловић
Барили
Аутобуска стајалишта на територији општине
Лајковац
Изградња пешачке стазе у Рубрибрези
Изградња пешачке стазе у Рубрибрези-постављање
ограде
Изградња и реконструкција локалних и
некатегорисаних путева на територији општине
Лајковац према постојећој пројектној документацији
Јабучје(Горњи Крај, Мирковићи Јосиповићи)
Изградња и реконструкција локалних и
некатегорисаних путева на територији општине
лајковац према постојећој пројектној документацији
Јабучје(Шеринка-Јовановићи)
Изградња и реконструкција локалних и
некатегорисаних путева на територији општине
Лајковац према постојећој пројектној документацији
Јабучје(Савића куће-Жуто брдо)
Изградња и реконструкција локалних и
некатегорисаних путева на територији општине
Лајковац према постојећој пројектној документацији
Јабучје(Требеж – Доњи крај)
Изградња Хајдучке улице са кишном канализацијом
Реконструкција некатегорисаног пута
Ивковићи Бајевац
Израда техничке документације за улицу Лесе
Мирковића( ИДР;ПГД;ПЗИ)
Израда техничке документације за улицу Војка
Петровића( ИДР;ПГД;ПЗИ)
Израда техничке документације за пут у БајевцуИвковићи( ИДР;ПГД;ПЗИ)
Израда техничке документације за пут у БајевцуПавловићи( ИДР;ПГД;ПЗИ)
Усаглашавање пројектне документације локалног и
некатегорисаног пута у Ратковцу-Бркићи
Усаглашавање пројектне документације локалног и
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465

0

0

292

0

0

265

0

0

43

0

0

6100

0

0

500

0

0

150

0

0

250

0

0

250

0

0

180

0

0

200

0

0
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0701/0701-0002
0701/0701-0045
0701/0701-0060
0701/0701-0065
0701/0701-0065
0701/0701-0065
2001/2001-0020
2001/2001-0020
2002/2002-0001
2002/2002-0001
2002/2002-0001
2002/2002-0001
2002/2002-0001
2002/2001-0001
2002/2002-0001
2002/2002-0001
2002/2002-0001
2002/2002-0001
2002/2002-0001
2002/2002-0023

2002/2002-0023
2002/2002-0037
2003/2003-0001
2003/2003-0001
2003/2003-0001
2003/2003-0001
2003/2003-0001
2003/2003-0021
0901/0901-0001
1801/1801-0021
1301/1301-0003
1301/1301-0020

1301/1301-0020
1301/1301-0023
1301/1301-0032
1301/1301-0034
1301/1301-0035
0602/0602-0001
0602/0602-0001
0501/0501-0020
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некатегорисаног пута у Врачевићу-Протићи
Усаглашавање пројектне документације улице
Војводе Путника
Набавка опреме и софтвера за видео надзор
Пројекат поплочавања улице Војводе Мишића,
Л=480м и изградња дела улице Војводе Мишића у
Лајковцу
Заштитна ограда на пешачкој стази по Програму за
безбедност у саобраћају
Опрема за детекцију брзине по Програму за
безбедност у саобраћају
Изградња заштитне ограде на некатегорисаном путу у
МЗ Ћелије
Изградња дечјег вртића „Лептирић"
Опрема за вртић„Лептирић"
ОШ" Д.Туцовић" Изградња гараже
ОШ" Д.Туцовић" Набавка административне опреме
ОШ" Д.Туцовић" Набавка опреме за образовање
ОШ" Д.Туцовић"Набавка моторне и непокретна
опрема
ОШ"Д.Туцовић", Набавка агрегата са ел. стартом и
мог. аут.ста. 5kw
ОШ"Д.Туцовић" набавка вишегодишњих засада
ОШ" Д.Туцовић" Набавка књига у библиотеци
ОШ" Д.Туцовић" Набавка противпожарне опреме
ОШ "Миле Дубљевић" Опрема за образовање
ОШ "Миле Дубљевић" Опрема уградна
ОШ "Миле Дубљевић" Књиге у библиотеци
Уређење зелених површина и пратећих садржаја око
основне школе
у Ратковцу
Уређење зелених површина и пратећих садржаја око
основне школе
у Ратковцу-пројектна документација
Партерно уређење око школе у Јабучју
Средња школа "17. септембар"- Административна
опрема
Средња школа "17. септембар" -Опрема за
образовање,науку,културу и спорт
Средња школа "17. септембар"-намештај
Средња школа "17. септембар"-клупе за хол и
школско двориште
Средња школа "17. септембар" Нематеријална
имовина-књиге за библиотеку
Средња школа "17. септембар" -опрема за кабинете
мехатронике
ЦЗР Солидарност Љиг набавка софтвера
Набавка медицинске опреме
Израда техничке документације пресека стања
ресторана и куле ФК Железничар
Партерно уређење око хале, изградња саобраћајница,
кишна канализација и паркинзи, опремање тениских
терена
Партерно уређење око хале, изградња саобраћајница,
кишна канализација и паркинзи, опремање тениских
терена-електроинсталације
Изградња трибина и ограде на стадиону ФК
„Задругар“
Изградња затвореног базена
Завршетак радова на свлачионицама у Бајевцу
Завршетак радова на свлачионици у Непричави
Набавка компјутерског софтвера
Набавка административне опреме(рачунарска,
намештај,уградна и др.)
Набавка и монтажа уређаја за уштеду јавне расвете
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250

0

0

0

3800

0

26332

0

0

1,305

0

0

600

0

0

40,100
2,500
125
201
214

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

154

0

0

5
50
128
250
200
70

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3000

0

0

150

0

0

4800

0

0

120

0

0

320

0

0

150

0

0

200

0

0

114

0

0

2000

0

0

60
300

0
0

0
0

400

0

0

647

0

0

300

0

0

250

288

4495

0

0

260,800
2180
2120
599

65,837
0
0
0

0
0
0
0

2100

0

0

5100

0

0
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Укупно Општинска управа
3.02 Месне заједнице
0602/0602-0002
МЗ Врачевић суфинасирање изградње водововода
Укупно Месне заједнице
3.03 Туристичка организација
1502/1502-0001
ТО-Набавка административне опреме
Укупно Туристичка организација
3.04 Установа за спорт
1501/1501-0002
Опрема за спровођење јавних радова
1301/1301-0004
Административна опрема (намештај, рачунарска,
уградна ,електро,за домаћинство и др.)
1301/1301-0004
Опрема за јавну безбедност
1301/1301-0004
Набавка компјутерског софтвера
1301/1301-0004
Опрема за спорт
1301/1301-0004
Моторна опрема
Укупно Установа за спорт
3.05 Установе културе
1201/1201-0001
Набавка књига за библиотеку
1201/1201-0001
Набавка административне опреме библиотека
1201/1201-0001
Набавка административне опреме за културни центар
1201/1201-0001
Набавка опреме за културу за културни центар
1201/1201-0001
Монтажна опрема за Улицу отвореног срца
Текуће поправке у културном центру-Биоскопска
1201/1201-0022
сала, горња галерија-опрема у оквиру пројекта
Укупно Установе културе
3.06 ПУ "Лептирић"
2001/2001-0001
Набавка опреме за образовање - намештај
2001/2001-0001
Набавка опреме за домаћинство
2001/2001-0001
Набавка рачунарске опреме
2001/2001-0001
Набавка уградне опреме
Укупно ПУ
"Лептирић"
Укупно
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633,716

84,637

0

99
99

0
0

0
0

180
180

0
0

0
0

681

0

0

516

0

0

50
140
215
370
1972

0
0

0
0

0
0

0
0

550
50
60
35
300

0
0
0
0

0
0
0
0

1034

0

0

2029

0

0

550
300
150
450

0
0
0
0

0
0
0
0

1,450

0

0

639,446

84,637

0

Прилог 2 Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године је саставни део Одлуке
о буџету.
У оквиру планираних средства по капиталним пројектима за 2017. годину извршаваће се
преузете, а неизмирене обавезе из претходне године и обавезе које ће се преузимати у текућој
години у складу са законом који уређује јавне набавке.
Члан 6.
Укупни приходи и примања буџета и приходи из осталих извора планирају се у следећим
износима, и то:
Класа/Ка
тегорија/
Група

Конто

311711
311712
311713
321311
700000
710000
711000
711111
711122

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Пренета неутрошена средства од
приватизације
Пренета средства за посебне намене
Пренета неутрошена средства за
стамбену изградњу
Нераспоређени вишак прихода и
примања из ранијих година
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних
делатности који се плаћа према
паушално утврђеном приходу, по
решењу Пореске управе

Средства из буџета

Структура %

Средства из
осталих
извора финан.
буџ.
корисника

0.0%
0.0%

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА
-

329,460,539.27

0.0%

329,460,539.27
-

0.0%

78,039,844.40

78,039,844.40

747,662,500.08
421,489,000.08

99.1%
55.9%

52,978,485.85
-

800,640,985.93
421,489,000.08

271,760,000.00

36.0%

-

271,760,000.00

246,000,000.00

32.6%

-

246,000,000.00

3,400,000.00

0.5%

-

3,400,000.00
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711123

711145
711148
711191
711193
713000
713121
713122
713311
713421

713423
714000
714431
714513
714543
714552
714562
716000
716111
730000
732000
732151
733000
733151
733154
733243
740000
741000
741151
741511
741526

741531
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Порез на приходе од самосталних
делатности који се плаћа према
стварно оствареном приходу
самоопорезивањем
Порез на приходе од давања у закуп
покретних ствари
Порез на приходе од непокретности,
по решењу Пореске управе
Порез на остале приходе
Порез на прихода спортиста и
стручњака
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину лица која не воде
пословне књиге
Порез на имовину лица која воде
пословне књиге
Порез на наслеђе и поклон по решењу
Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на
непокретности, по решењу Пореске
управе
Порез на пренос апсолутних права на
моторним возилима, пловилима и
ваздухопловима, по решењу Пореске
управе
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Комунална такса за коришћење
рекламних паноа
Комунална такса за држање моторних
друмских и прикључних возила
Накнада за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта
Боравишна такса
Посебна накнада за заштиту и
унапређење животне средине
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса за истицање фирме
на пословном простору
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ.
ОРГАНИЗАЦИЈА
Текуће донације од међународних
организација у корист нивоа општина
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ
Ненаменски трансфери од Републике
у корист нивоа општина
Текући наменски трансфери, у ужем
смислу, од Републике у корист
општина
Капитални трансфери од других нивоа
власти у корист нивоа градова
ДРУГИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Приходи буџета општина од камата на
средства консолидованог рачуна
трезора укључена у депозит банака
Накнада за коришћење минералних
сировина
Накнада за коришћење шумског и
шимског земљишта
Комунална такса за коришћење
простора на јавним површинама или
испред пословног простора у пословне
сврхе, осим ради продаје штампе,
књига и других публикација,
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4,500,000.00

0.6%

-

4,500,000.00

60,000.00

0.0%

-

60,000.00

50,000.00

0.0%

-

50,000.00

17,500,000.00

2.3%

17,500,000.00

250,000.00

0.0%

250,000.00

38,850,000.00

5.1%

-

38,850,000.00

12,000,000.00

1.6%

-

12,000,000.00

21,500,000.00

2.8%

-

21,500,000.00

350,000.00

0.0%

-

350,000.00

3,000,000.00

0.4%

-

3,000,000.00

2,000,000.00

0.3%

-

2,000,000.00

102,879,000.08

13.6%

-

102,879,000.08

309,000.00

0.0%

-

309,000.00

6,180,000.00

0.8%

-

6,180,000.00

110,000.00

0.0%

-

110,000.00

30,000.00

0.0%

-

30,000.00

96,250,000.08

12.8%

-

96,250,000.08

8,000,000.00

1.1%

-

8,000,000.00

8,000,000.00

1.1%

23,463,000.00

3.1%

34,665,910.94

58,128,910.94

-

0.0%

19,407,800.00

19,407,800.00

-

0.0%

19,407,800.00

19,407,800.00

23,463,000.00

3.1%

15,258,110.94

38,721,110.94

23,463,000.00

3.1%

7,950,000.00

31,413,000.00

0.0%

7,308,110.94

7,308,110.94

0.0%

-

-

40.1%
38.2%

-

302,710,500.00
288,434,500.00

0.0%

-

-

287,000,000.00

38.0%

-

287,000,000.00

80,000.00

0.0%

-

80,000.00

154,500.00

0.0%

-

154,500.00

302,710,500.00
288,434,500.00
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741538
742000
742151

742152

742153

742156
742251
742253
742255
742351
743000
743324

743351

744000
744151
745000
745151
770000
771000
771111
772000

772114
800000
810000
811152
820000
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производа старих и уметничких заната
и домаће радиности
Допринос за коришћење грађевинског
земљишта
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА
Приходи од продаје добара и услуга
од стране тржишних организација у
корист нивоа општина
Приходи од давања у закуп, односно
на коришћење непокретности у
државној својини које користе градови
и индиректни корисници њиховог
буџета
Приходи од закупнине за грађевинско
земљиште у корист нивоа општина
Приходи остварени по основу
пружања услуга боравка деце у
предшколским установима у корист
нивоа општина
Општинске административне таксе
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта
Такса за озакоњење објеката
Приходи које својом делатношћу
остваре органи и организације
општина
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА
ИМОВИНСКА КОРИСТ
Приходи од новчаних казни за
прекршаје, предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима
Приходи од новчаних казни за
прекршаје изречених у прекршајном
поступку за прекршаје прописане
актом скупштине општине као и
одузета имовинска корист у том
поступку
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица у корист
нивоа општина
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ
ПРИХОДИ
Остали приходи у корист нивоа
општина
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
Меморандумске ставке за
рефундацију расхода
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
Меморандумске ставке за
рефундацију расхода буџета општине
из претходне године
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Примања од продаје станова у корист
нивоа општина
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА

Број 10

1,200,000.00

0.2%

9,196,000.00

1.2%

-

9,196,000.00

130,000.00

0.0%

-

130,000.00

200,000.00

0.0%

-

200,000.00

100,000.00

0.0%

-

100,000.00

7,051,000.00

0.9%

515,000.00

1,200,000.00

7,051,000.00

0.1%

-

515,000.00

0.0%

-

-

500,000.00

500,000.00

700,000.00

0.1%

-

700,000.00

3,330,000.00

0.4%

-

3,330,000.00

3,300,000.00

0.4%

-

3,300,000.00

30,000.00

0.0%

-

30,000.00

750,000.00

0.1%

-

750,000.00

750,000.00

0.1%

-

750,000.00

1,000,000.00

0.1%

-

1,000,000.00

1,000,000.00

0.1%

-

0.0%

0.0%

1,000,000.00
18,312,574.91

18,312,574.91

17,112,574.91

17,112,574.91

17,112,574.91

17,112,574.91

1,200,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

6,801,616.33

0.9%

-

6,801,616.33

550,000.00

0.1%

-

550,000.00

550,000.00

0.1%

550,000.00

400,000.00

0.1%

400,000.00
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Примања од продаје робе за даљу
продају у корист нивоа општина
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ
Примања од продаје земљишта у
корист нивоа општина
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
Примања од задуживања од
пословних банака у земљи у корист
нивоа општина
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИН. ИМОВИНЕ
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА,
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Број 10

400,000.00

0.1%

400,000.00

5,851,616.33

0.8%

5,851,616.33

0.8%

-

0.0%

238,800,000.00

238,800,000.00

-

0.0%

238,800,000.00

238,800,000.00

0.0%

238,800,000.00

238,800,000.00

754,464,116.41

100.0%

291,778,485.85

1,046,242,602.26

754,464,116.41

100.0%

699,278,869.52

1,453,742,985.93

-

5,851,616.33
5,851,616.33

Члан 7.
Приходи од :
-Накнаде за заштиту и унапређење животне средине и накнаде од емисије SO2, NO2,
прашкастих материја и одложеног отпада- укључујући и пренета неутрошена средства из 2016.
године усмеравају се за реализацију Програма коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине општине Лајковац у 2017. години укључујући и пренете обавезе из
2016. године.
Члан 8.
Приходи од:
-Накнаде за коришћење минералних сировина- укључујући и пренета неутрошена
средства из 2016.године у укупном износу од динара усмеравају се за реализацију Прогрaма за
унапређење услова живота локалне заједнице за 2016. годину укључујући и пренете обавезе из
2015. године.
Члан 9.
Приходи од:
- новчаних казни за саобраћајне прекршаје укључујући и пренета неутрошена средства из
2016.године усмеравају се за реализацију Програма коришћења средстава од новчаних казни за
прекршаје које доноси Општинско веће од чега се најмање 50 % прихода усмерава за
поправљање саобраћајне инфраструктуре .
Члан 10.
Приходи од :
-Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установима у
корист нивоа општина усмеравају се ПУ „Лептирић“ Лајковац
- средства од родитељског динара укључујући и пренета неутрошена средства из 2016.године усмерава се ПУ „Лептирић“ Лајковац за реализацију програма рекреативне наставе средства
Члан 11.
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта усмеравају се за реализацију
Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине
Лајковац.
Члан 12.
Приходи од :
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Број 10

- Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта усмеравају се за реализацију Програма
расподеле средстава од накнада за коришћење шума и шумског земљишта општине Лајковац.

Члан 13.
Приходи од закупа усмеравају се за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање
зграда и објеката и набавку и одржавање опреме корисника.

Члан 14.
Приходи од донација правних и физичких лица наменски се усмеравају корисницима потписницим уговора о донацији.
Члан 15.
Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Средства из
осталих извора

Укупна јавна
средства

3
578,254,965.81
141,956,695.00
107,951,924.00

Струк
тура
%
4
76.6%
18.8%
14.3%

5
229,010,335.51
12,601,510.44
0.00

6
807,265,301.32
154,558,205.44
107,951,924.00

19,324,266.00

2.6%

0.00

19,324,266.00

2,822,000.00
5,140,505.00
3,018,000.00

0.4%
0.7%
0.4%

1,770,000.00
9,787,576.90
500,000.00

4,592,000.00
14,928,081.90
3,518,000.00

3,700,000.00

0.5%

543,933.54

4,243,933.54

218,715,197.48
77,607,110.00
1,346,000.00
56,736,249.00
34,888,685.08

29.0%
10.3%
0.2%
7.5%
4.6%

86,923,352.01
15,827,585.69
1,044,000.00
23,035,410.02
21,623,557.55

305,638,549.49
93,434,695.69
2,390,000.00
79,771,659.02
56,512,242.63

30,213,619.40

4.0%

17,645,220.25

47,858,839.65

17,923,534.00
2,893,973.00
2,350,000.00
543,973.00
38,815,209.00

2.4%
0.4%
0.3%
0.1%
5.1%

7,747,578.50
150,000.00
150,000.00
0.00
10,105,070.00

25,671,112.50
3,043,973.00
2,500,000.00
543,973.00
48,920,279.00

33,815,209.00

4.5%

10,105,070.00

43,920,279.00

5,000,000.00
109,774,042.00

0.7%
14.5%

0.00
23,852,290.00

5,000,000.00
133,626,332.00

65,322,861.00

8.7%

23,852,290.00

89,175,151.00

30,845,000.00

4.1%

0.00

30,845,000.00

13,606,181.00
20,800,000.00

1.8%
2.8%

0.00
38,641,300.00

13,606,181.00
59,441,300.00

20,800,000.00

2.8%

38,641,300.00

59,441,300.00

43,331,267.00
31,260,000.00

5.7%
4.1%

56,736,813.06
1,200,000.00

100,068,080.06
32,460,000.00

2,116,067.00

0.3%

2,045,500.00

4,161,567.00

412,000.00

0.1%

456,000.00

868,000.00

0.00

0.0%

0.00

0.00

Екон. клас.

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Средства из буџета

1
400
410
411

2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури (превоз)
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали посебни
расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге
и мат)
Материјал
ОТПЛАТА КАМАТА
Отплата домаћих камата;
Пратећи трошкови задуживања
СУБВЕНЦИЈЕ
Текуће субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Субвенције приватним предузећима
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Текући трансфери осталим нивоима
власти
Дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања
Остале донације, дотације и трансфери
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама;
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали;
Новчане казне и пенали по решењу
судова;
Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода
или других природних узрока;

412
413
414
415
416
420
421
422
423
424
425
426
440
441
444
450

451
454
460
463
464
465
470
472
480
481
482
483

484
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Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа;
Расходи који се финансирају из
средстава за реализацију националног
инвестиционог плана
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ
БУЏЕТА
Административни трансфери из буџета
- Средства резерве
КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти;
Машине и опрема;
Култивисана имовина;
Нематеријална имовина
ЗАЛИХЕ
Залихе робе за даљу продају
ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим
кредиторима

485

489
490
499
500
510
511
512
514
515
520
523
540
541
610
611

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

Број 10

9,543,200.00

1.3%

53,035,313.06

62,578,513.06

0.00

0.0%

0.00

0.00

1,968,582.33

0.3%

0.00

1,968,582.33

1,968,582.33

0.3%

0.00

1,968,582.33

164,209,150.60
162,959,150.60
152,952,150.60
9,135,000.00
80,000.00
792,000.00
250,000.00
250,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
12,000,000.00

21.8%
21.6%
20.3%
1.2%
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.1%
0.1%
1.6%

470,268,534.01
463,018,534.01
444,084,030.07
12,264,307.00
469,196.94
6,201,000.00
0.00
0.00
7,250,000.00
7,250,000.00
0.00

634,477,684.61
625,977,684.61
597,036,180.67
21,399,307.00
549,196.94
6,993,000.00
250,000.00
250,000.00
8,250,000.00
8,250,000.00
12,000,000.00

12,000,000.00

1.6%

0.00

12,000,000.00

754,464,116.41

100.0
%

699,278,869.52

1,453,742,985.93

Члан 16.
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у
следећим износима:
Функциje

Функционална класификација

1
000
040

2
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Породица и деца;
Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована на
другом месту;
Социјална заштита
некласификована на другом месту
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни органи
Финансијски и фискални послови
Опште услуге;
Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту;
Трансакције јавног дуга;
ОДБРАНА
Цивилна одбрана
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
Услуге противпожарне заштите;
Судови;
Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Општи економски и комерцијални
послови
Општи послови по питању рада
Пољопривреда
Шумарство
Електрична енергија
Друмски саобраћај
Туризам

070
090
100
111
112
130
160
170
200
220
300
320
330
360
400
411
412
421
422
435
451
473

4
2.5%
0.9%

Средства из
осталих
извора
5
44,576,300.00
6,000,000.00

6
63,468,300.00
13,000,000.00

10,670,000.00

1.4%

38,576,300.00

49,246,300.00

1,222,000.00

0.2%

-

1,222,000.00

161,116,652.33
37,885,000.00
1,968,582.33
104,828,070.00

21.4%
5.0%
0.3%
13.9%

20,333,378.84
17,960,867.46

181,450,031.17
37,885,000.00
1,968,582.33
122,788,937.46

1,585,000.00

0.2%

2,222,511.38

3,807,511.38

14,850,000.00
524,500.00
524,500.00
5,814,803.00
1,720,000.00
794,803.00

2.0%
0.1%
0.1%
0.8%
0.2%
0.1%

150,000.00
-

15,000,000.00
524,500.00
524,500.00
6,620,228.15
1,720,000.00
794,803.00

Средства из
буџета

Структура
%

3
18,892,000.00
7,000,000.00

805,425.15
-

Укупна јавна
средства

3,300,000.00

0.4%

805,425.15

4,105,425.15

110,140,440.00

14.6%

55,490,263.51

165,630,703.51

6,406,000.00

0.8%

-

6,406,000.00

20,800,000.00
9,000,000.00
80,000.00
5,100,000.00
63,534,490.00
5,219,950.00

2.8%
1.2%
0.0%
0.7%
8.4%
0.7%

8,724,998.01
1,000,000.00
469,196.94
44,238,068.56
1,058,000.00

29,524,998.01
10,000,000.00
549,196.94
5,100,000.00
107,772,558.56
6,277,950.00
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520
530
540
560
600
610
620
630
640
660
700
730
733
760
800
810
820
830
860
900
911
912
920
940
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање отпадом;
Управљање отпадним водама;
Смањење загађености;
Заштита биљног и животињског
света и крајолика;
Заштита животне средине
некласификована на другом месту
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И
ЗАЈЕДНИЦЕ
Стамбени развој;
Развој заједнице;
Водоснабдевање;
Улична расвета;
Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
ЗДРАВСТВО
Болничке услуге;
Услуге медицинских центара и
породилишта
Здравство некласификовано на
другом месту.
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ,
КУЛТУРА И ВЕРЕ
Услуге рекреације и спорта;
Услуге културе;
Услуге емитовања и штампања;
Рекреација, спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту
ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколско образовање
Основно образовање
Средње образовање;
Високо образовање;
УКУПНО

Број 10

105,319,595.08
42,625,520.08
38,534,075.00
750,000.00

14.0%
5.6%
5.1%
0.1%

115,444,597.92
13,564,406.86
88,195,581.06
-

220,764,193.00
56,189,926.94
126,729,656.06
750,000.00

6,260,000.00

0.8%

10,684,610.00

16,944,610.00

17,150,000.00

2.3%

3,000,000.00

20,150,000.00

83,165,915.00

11.0%

139,157,838.40

222,323,753.40

550,000.00
7,702,000.00
34,309,405.00
32,854,510.00

0.1%
1.0%
4.5%
4.4%

61,092,340.64
70,512,909.25
3,750,000.00

550,000.00
68,794,340.64
104,822,314.25
36,604,510.00

7,750,000.00

1.0%

3,802,588.51

11,552,588.51

17,175,000.00
4,500,000.00

2.3%
0.6%

500,000.00
500,000.00

17,675,000.00
5,000,000.00

4,500,000.00

0.6%

500,000.00

5,000,000.00

12,675,000.00

1.7%

-

12,675,000.00

110,702,441.00

14.7%

257,666,076.90

368,368,517.90

69,518,086.00
35,684,355.00
5,000,000.00

9.2%
4.7%
0.7%

249,421,076.90
8,245,000.00
-

318,939,162.90
43,929,355.00
5,000,000.00

500,000.00

0.1%

-

500,000.00

141,612,770.00
83,476,093.00
32,757,677.00
18,379,000.00
7,000,000.00
754,464,116.41

18.8%
11.1%
4.3%
2.4%
0.9%
100.0%

65,304,988.80
44,387,698.80
13,267,290.00
7,650,000.00
699,278,869.52

206,917,758.80
127,863,791.80
46,024,967.00
26,029,000.00
7,000,000.00
1,453,742,985.93

Члан 17.
Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима
:
Шифра
Програм
1

Програмска
активност/
Пројекат
2

1101
1101-0001
1101-0003
1101-0004
1101-0005
1101-0020
1101-0021
1101-0022
1101-0023
1102

Назив
3
Програм 1. Локални развој и
просторно планирање
Стратешко, просторно и
урбанистичко планирање
Управљање грађевинским
земљиштем
Социјално становање
Остваривање јавног интереса
у одржавању зграда
Накнада за прибављање
земљишта за уређење Агробизнис центра
Изградња сеоске куће у
Пепељевцу- укључен и надзор
Санација дела фасаде на
згради општине
Уређење простора испред
зграде општине Лајковац
Програм 2. Комунална
138

Средства из
буџета

Структура %

Сопствени и
други
приходи

Укупна средства

4

5

6

7

16,002,000.00

2.1%

61,342,340.64

77,344,340.64

0.00

0.0%

5,704,000.00

5,704,000.00

7,702,000.00

1.0%

9,388,340.64

17,090,340.64

550,000.00

0.1%

0.00

550,000.00

0.00

-

0.00
0.00

0.0%

46,000,000.00

46,000,000.00

0.00

0.0%

0.00

-

750,000.00

0.1%

250,000.00

1,000,000.00

7,000,000.00

0.9%

0.00

7,000,000.00

106,604,226.08

14.1%

95,954,003.00

202,558,229.08

28.11.2017. године

1102-0001
1102-0002
1102-0004
1102-0006
1102-0008
1102-0051

1102-0052

1102-0105

1501
1501-0001
1501-0002
1501-0003
1501-0004
1502
1502-0001
1502-0002
0101
0101-0001
0101-0002
0101-0023
0101-0024
0101-0021
0401
0401-0001
0401-0002
0401-0003
0401-0004
0401-0005
0401-0006
0401-0025
0401-0020
0401-0021
0401-0022
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делатност
Управљање/одржавање
јавним осветљењем
Одржавање јавних зелених
површина
Зоохигијена
Одржавање гробаља и
погребне услуге
Управљање и снабдевање
водом за пиће
Изградња цевовода чисте воде
од моста на Колубари до Т1 у
селу Ратковац
Прикључак на Регионални
водоводни систем „СтубоРовни“
Повезивање постојећег
цевовода Словац-Ратковац са
црпном станицом Словац и
повезивање од Оштриковца са
постојећим цевоводом
Програм 3. Локални
економски развој
Унапређење привредног
инвестиционог амбијента
Мере активне политике
запошљавања
Подстицаји за развој
предузетништва
Подршка организацијама за
заштиту потрошача
Програм 4. Развој туризма
Управљање развојем туризма
Туристичка промоција
Програм 5. Развој
пољопривреде
Подршка за спровођење
пољопривредне политике у
локалној заједници
Мере подршке руралном
развоју
Противградна заштита
Пошумљавање
Изложба крава
Програм 6. Заштита животне
средине
Управљање заштитом
животне средине
Праћење квалитета елемената
животне средине
Заштита природе
Управљање отпадним водама
Управљање комуналним
отпадом
Управљање осталим врстама
отпада
Уништавање амброзије на
урбаном делу територије
општине Лајковац
Изградња фекалног колектора
у индустријској зони 1
Изградња постројења за
пречишћавање отпадних вода
у насељеном месту Словац
Набавка судова за одлагање
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Број 10

32,854,510.00

4.4%

3,750,000.00

36,604,510.00

33,240,311.08

4.4%

12,238,505.24

45,478,816.32

6,200,000.00

0.8%

5,900,000.00

12,100,000.00

0.00

0.0%

3,552,588.51

3,552,588.51

26,059,405.00

3.5%

35,948,953.17

62,008,358.17

0.00

0.0%

17,478,359.52

17,478,359.52

0.00

0.0%

12,645,704.56

12,645,704.56

8,250,000.00

1.1%

4,439,892.00

12,689,892.00

27,206,000.00

3.6%

8,724,998.01

35,930,998.01

1,256,000.00

0.2%

0.00

1,256,000.00

20,800,000.00

2.8%

8,724,998.01

29,524,998.01

5,000,000.00

0.7%

0.00

5,000,000.00

150,000.00

0.0%

0.00

150,000.00

5,219,950.00
4,333,150.00
886,800.00

0.7%
0.6%
0.1%

1,058,000.00
753,000.00
305,000.00

6,277,950.00
5,086,150.00
1,191,800.00

10,800,000.00

1.4%

1,469,196.94

12,269,196.94

600,000.00

0.1%

0.00

600,000.00

7,100,000.00

0.9%

1,000,000.00

8,100,000.00

1,720,000.00
80,000.00
1,300,000.00

0.2%
0.0%
0.2%

0.00
469,196.94
0.00

1,720,000.00
549,196.94
1,300,000.00

65,729,284.00

8.7%

94,306,092.68

160,035,376.68

1,500,000.00

0.2%

0.00

1,500,000.00

750,000.00

0.1%

0.00

750,000.00

60,000.00
38,483,675.00

0.0%
5.1%

4,784,610.00
36,294,566.03

4,844,610.00
74,778,241.03

2,815,209.00

0.4%

105,070.00

2,920,279.00

5,370,000.00

0.7%

1,220,831.62

6,590,831.62

500,000.00

0.1%

0.00

500,000.00

50,400.00

0.0%

13,801,015.03

13,851,415.03

0.00

0.0%

28,000,000.00

28,000,000.00

1,200,000.00

0.2%

0.00

1,200,000.00

28.11.2017. године

0401-0023

0401-0024
0701
0701-0002
0701-0045

0701-0060
0701-0065
2001
2001-0001
2001-0020
2002
2002-0001
2002-0023
2002-0037
2002-0038

2002-0039

2003
2003-0001
2003-0020
2003-0021
0901
0901-0001
0901-0003
0901-0005
0901-0006
0901-0021
0901-0022

0901-0024
0901-0025
1801
1801-0001
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отпада
Погон за пречишћавање
отпадних водареконструкција
Улагање у санацију и
чишћење водотокова на
територији општине Лајковац
Програм 7. Путна
инфраструктура
Одржавање путева
Набавка опреме и софтвера за
видео надзор
Пројекат поплочавања улице
Војводе Мишића,л=480м и
изградња дела улице Војводе
Мишића у Лајковцу
Безбедност у саобраћају
Програм 8. Предшколско
васпитање
Функционисање
предшколских установа
Изградња дечјег вртића
„Лептирић“ у Лајковцу
Програм 9. Основно
образовање
Функционисање основних
школа
Уређење зелених површина и
пратећих садржаја око
основне школе у Ратковцу
Партерно уређење око школе
у Јабучју
Превоз и смештај деце у
специјалну школу
Набавка и уградња тракастих
завеса у новој школској
згради - ОШ "Д. Туцовић"
Јабучје
Програм 10. Средње
образовање
Функционисање средњих
школа
Превоз деце у средњу школу
Опремање кабинета за
мехатронику
Програм 11. Социјална и
дечја заштита
Социјалне помоћи
Подршка социохуманитарним
организацијама
Подршка реализацији
програма Црвеног крста
Подршка деци и породица са
децом
Ђачка кухиња
Једнократна помоћ
пензионерима
"За више солидарности према
старијима- Кластер
Колубарског округа за услугу
помоћ у кући"
Стипедије
Програм 12. Примарна
здравствена заштита
Функционисање установа
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Број 10

0.00

0.0%

10,100,000.00

10,100,000.00

15,000,000.00

2.0%

0.00

15,000,000.00

66,834,490.00

8.9%

45,043,493.71

111,877,983.71

44,534,490.00

5.9%

36,906,468.56

81,440,958.56

550,000.00

0.1%

0.00

550,000.00

19,000,000.00

2.5%

7,331,600.00

26,331,600.00

2,750,000.00

0.4%

805,425.15

3,555,425.15

83,476,093.00

11.1%

44,387,698.80

127,863,791.80

61,932,293.00

8.2%

22,415,291.71

84,347,584.71

21,543,800.00

2.9%

21,972,407.09

43,516,207.09

32,907,677.00

4.4%

16,267,290.00

49,174,967.00

32,157,677.00

4.3%

7,442,290.00

39,599,967.00

150,000.00

0.0%

3,000,000.00

3,150,000.00

0.00

0.0%

4,800,000.00

4,800,000.00

600,000.00

0.1%

600,000.00

1,200,000.00

0.0%

425,000.00

425,000.00

18,379,000.00

2.4%

7,650,000.00

26,029,000.00

7,879,000.00

1.0%

2,350,000.00

10,229,000.00

10,500,000.00

1.4%

3,300,000.00

13,800,000.00

0.00

0.0%

2,000,000.00

2,000,000.00

25,892,000.00

3.4%

44,576,300.00

70,468,300.00

3,070,000.00

0.4%

2,000,000.00

5,070,000.00

1,100,000.00

0.1%

30,241,300.00

31,341,300.00

1,222,000.00

0.2%

0.00

1,222,000.00

7,000,000.00

0.9%

6,000,000.00

13,000,000.00

1,000,000.00

0.1%

0.00

1,000,000.00

5,500,000.00

0.7%

5,500,000.00

11,000,000.00

0.00

0.0%

835,000.00

835,000.00

7,000,000.00

0.9%

0.00

7,000,000.00

17,175,000.00

2.3%

500,000.00

17,675,000.00

1,675,000.00

0.2%

0.00

1,675,000.00

28.11.2017. године

1801-0020
1801-0021
1201
1201-0001
1201-0002
1201-0003

1201-0004
1201-0021
1201-0022
1301
1301-0001

1301-0002

1301-0003
1301-0004
1301-0005

1301-0020

1301-0023
1301-0032
1301-0033
1301-0034
1301-0035
0602
0602-0001
0602-0002
0602-0003
0602-0004
0602-0009
0602-0010
0602-0014
0602-0021
2101
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примарне здравствене
заштите
Вантелесна оплодња
Унапређење квалитета
здравствене заштите на
територији општине Лајковац
Програм 13. Развој културе
Функционисање локалних
установа културе
Подстицаји културном и
уметничком стваралаштву
Унапређење система очувања
и представљања културноисторијског наслеђа
Остварење и унапређење
јавног интереса у области
информисања
Манифестација "Дани
Лајковца"
Текуће поправке у културном
центру-Биоскопска сала,
горња галерија
Програм 14. Развој спорта и
омладине
Подршка локалним
спортским организацијама,
удружењима и савезима
Подршка предшколском,
школском и рекреативном
спорту и масовној физичкој
култури
Одржавање спортске
инфраструктуре
Функционисање локалних
спортских установа
Спровођење омладинске
политике
Партерно уређење око хале,
изградња саобраћајница,
кишна канализација и
паркинзи- укључен и надзор и
радови на
електроинсталацијама
Изградња трибина и ограде на
стадиону ФК „Задругар“
Изградња затвореног базена
Клизалиште
Завршетак радова на
свлачионицама у Бајевцу
Завршетак радова на
свлачионици у Непричави
Програм 15. Локална
самоуправа
Функционисање локалне
самоуправе и градских
општина
Месне заједнице
Управљање јавним дугом
Општинско јавно
правобранилаштво
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
Ванредне ситуације
Спровођење избора
Програм 16. Политички
систем локалне самоуправе
141

Број 10

4,500,000.00

0.6%

500,000.00

5,000,000.00

11,000,000.00

1.5%

0.00

11,000,000.00

40,684,355.00

5.4%

8,245,000.0

48,929,355.00

23,654,355.00

3.1%

4,535,000.00

28,189,355.00

1,400,000.00

0.2%

200,000.00

1,600,000.00

10,000,000.00

1.3%

0.00

10,000,000.00

5,000,000.00

0.7%

0.00

5,000,000.00

500,000.00

0.1%

1,870,000.00

2,370,000.00

130,000.00

0.0%

1,640,000.00

1,770,000.00

70,018,086.00

9.3%

249,421,076.90

319,439,162.90

20,000,000.00

2.7%

1,000,000.00

21,000,000.00

0.00

0.0%

0.00

-

0.00

0.0%

769,500.00

769,500.00

18,523,086.00

2.5%

1,901,576.90

20,424,662.90

500,000.00

0.1%

0.00

500,000.00

0.00

0.0%

1,150,000.00

1,150,000.00

4,495,000.00

0.6%

0.00

4,495,000.00

22,000,000.00
500,000.00

2.9%

238,800,000.00
5,500,000.00

260,800,000.00
6,000,000.00

2,030,000.00

150,000.00

2,180,000.00

1,970,000.00

150,000.00

2,120,000.00

124,550,955.33

16.5%

20,333,378.84

144,884,334.17

104,828,070.00

13.9%

17,960,867.46

122,788,937.46

785,000.00
14,850,000.00

0.1%
2.0%

174,400.44
150,000.00

959,400.44
15,000,000.00

794,803.00

0.1%

0.00

794,803.00

1,468,582.33
500,000.00
524,500.00
800,000.00

0.2%
0.1%
0.1%
0.1%

0.00
0.00
0.00
2,048,110.94

1,468,582.33
500,000.00
524,500.00
2,848,110.94

37,885,000.00

5.0%

0.00

37,885,000.00

28.11.2017. године
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Функционисање скупштине
Функционисање извршних
органа
Програм 17. Енергетска
ефикасност
Набавка и монтажа уређаја за
уштеду јавне расвете
на територији општине
Лајковац

2101-0001
2101-0002
0501

0501-0020

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

Број 10

20,979,500.00

2.8%

0.00

20,979,500.00

16,905,500.00

2.2%

0.00

16,905,500.00

5,100,000.00

0.00

5,100,000.00

5,100,000.00

0.00

5,100,000.00

699,278,869.52

1,453,742,985.93

754,464,116.41

100.0%

Члан 18.
Стална буџетска резерва за 2017. годину износи 500,000.00 динара, а текућа буџетска резерва
4,757,182.33 динара.
II. ПОСЕБАН ДЕО

1
1

Глава

Раздео

Члан 19.
Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од
1,453,742,985.93 динара, финансирани из свих извора финансирања исказују се у колони 10 и
распоређују се по корисницима и програмима:

2
1.01

Програ
мска
Клас.
3

Функц
ија

Позициј
а

Ек.
Класиф.

4

5

6

1/0

411

2/0

412

3/0

413

4/0

415

5/0

416

6/0
7/0

422
423

8/0

465

9/0

481

2101
2101-0001
111

01

01

01

01

Опис
7
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Функционисање скупштине
Извршни и законодавни
органи
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале текуће донације и
трансфери
Дотације невладиним
организацијама финансирање рада
политичких странака
Извори финансирања за
функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Извори финансирања за
програмску активност 21010001:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 2101-0001:
Извори финансирања за
Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за
Главу 1.01:
Приходи из буџета
Свега за Главу 1.01:
Извори финансирања за
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Средства из
буџета

Средства из
осталих извора

Укупна јавна
средства

8

9

10

3,500,000.00

3,500,000.00

626,500.00

626,500.00

110,000.00

110,000.00

90,000.00

90,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

50,000.00
13,695,000.00

50,000.00
13,695,000.00

470,000.00

470,000.00

438,000.00

438,000.00

20,979,500.00
20,979,500.00

0.00

20,979,500.00

20,979,500.00
20,979,500.00

20,979,500.00

20,979,500.00

0.00

20,979,500.00

20,979,500.00
20,979,500.00

0.00

20,979,500.00
20,979,500.00

20,979,500.00
20,979,500.00

0.00

20,979,500.00
20,979,500.00
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01
2

2.01
2101
2101-0002
111
10/0

411

11/0

412

12/0

413

13/0

414

14/0

415

15/0

416

16/0
17/0

422
423

18/0

465

01

01

01

01
2

2.02
2101
2101-0002
111
19/0

411

20/0

412

21/0

413

22/0

414

23/0

416

24/0
25/0
26/0

422
423
465

01

01

Раздео 1:
Приходи из буџета
Свега за Раздео 01:
ПРЕДСЕДНИК
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Функционисање извршних
органа
Извршни и законодавни
органи
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале текуће донације и
трансфери
Извори финансирања за
функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Извори финансирања за
програмску активност 21010002:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 2101-0002:
Извори финансирања за
Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за
Главу 2.01:
Приходи из буџета
Свега за Главу 2.01:
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Функционисање извршних
органа
Извршни и законодавни
органи
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остали трансфери
Извори финансирања за
функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Извори финансирања за
програмску активност 21010002:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 2101-0002:
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20,979,500.00
20,979,500.00

Број 10

0.00

20,979,500.00
20,979,500.00

2,560,000.00

2,560,000.00

460,000.00

460,000.00

20,000.00

20,000.00

50,000.00

50,000.00

1,000.00

1,000.00

500,000.00

500,000.00

100,000.00
4,586,000.00

100,000.00
4,586,000.00

345,000.00

345,000.00

8,622,000.00
8,622,000.00

0.00

8,622,000.00

8,622,000.00
8,622,000.00

8,622,000.00

8,622,000.00

0.00

8,622,000.00

8,622,000.00
8,622,000.00

0.00

8,622,000.00
8,622,000.00

8,622,000.00
8,622,000.00

0.00

8,622,000.00
8,622,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

805,500.00

805,500.00

320,000.00

320,000.00

50,000.00

50,000.00

400,000.00

400,000.00

50,000.00
1,553,000.00
605,000.00

50,000.00
1,553,000.00
605,000.00

8,283,500.00
8,283,500.00

0.00

8,283,500.00
8,283,500.00

8,283,500.00
8,283,500.00

8,283,500.00
0.00

8,283,500.00
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01

01

01
3

3.01
1101

1101-0001
620
27/0

515

01
13

01
13

1101-0003
620
28/0
28/1

423
424

28/2

485

29/0
30/0

511
541

01
13

01
13

1101-0004
610
31/0

425

32/0

485

01

01

Извори финансирања за
Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за
Главу 2.02:
Приходи из буџета
Свега за Главу 2.02:
Извори финансирања за
Раздео 2:
Приходи из буџета
Свега за Раздео 2:
ОПШТИНСКА УПРАВА
УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Стратешко, просторно и
урбанистичко планирање
Развој заједнице
Нематеријална имовина
Извори финансирања за
функцију 620:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за
Програмску активност 11010001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програмску
активност 1101-0001:
Управљање грађевинским
земљиштем
Развој заједнице
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Накнада штете за повреду
или штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Земљиште
Извори финансирања за
функцију 620:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за
Програмску активност 11010003:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програмску
активност 1101-0003:
Социјално становање
Стамбени развој
Текуће поправке и
одржавање
Накнада штете за повреде
или штету нанету од стране
државних органа
Извори финансирања за
функцију 610:
Приходи из буџета
Функција 610:
Извори финансирања за
Програмску активност 11010004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
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8,283,500.00
8,283,500.00

0.00

8,283,500.00
8,283,500.00

8,283,500.00
8,283,500.00

0.00

8,283,500.00
8,283,500.00

16,905,500.00
16,905,500.00

0.00

16,905,500.00
16,905,500.00

5,704,000.00

5,704,000.00

0.00

0.00

0.00
5,704,000.00

5,704,000.00

5,704,000.00

5,704,000.00

0.00

0.00
5,704,000.00

5,704,000.00

0.00

5,704,000.00

5,704,000.00

748,800.00
800,000.00

304,750.00
680,000.00

1,053,550.00
1,480,000.00

2,953,200.00
2,200,000.00
1,000,000.00

2,953,200.00
1,153,590.64
7,250,000.00

3,353,590.64
8,250,000.00

9,388,340.64

9,388,340.64

9,388,340.64

17,090,340.64

9,388,340.64

9,388,340.64

9,388,340.64

17,090,340.64

7,702,000.00

7,702,000.00

7,702,000.00

7,702,000.00

50,000.00

50,000.00

500,000.00

500,000.00

550,000.00
550,000.00

0.00

550,000.00
550,000.00

550,000.00
550,000.00

0.00
0.00

550,000.00
550,000.00
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1101-0020
620
33/0

485

13

13
1101-0021
660
34/0

511

01
13

01
13
1101-0022
660
35/0

425

01
13

01
13
1101-0023
660
35/1

511

01
13

01
13

01

Број 10

активност 1101-0004:
Накнада за прибављање
земљишта за уређење Агробизнис центра
Развој заједнице
Накнада штете за повреду
или штету нанету од стране
46,000,000.00
државних органа
Извори финансирања за
функцију 620:
Нераспоређени вишак
46,000,000.00
прихода из ранијих година
Функција 620:
0.00
46,000,000.00
Извори финансирања за
Пројекат 1101-0020:
Нераспоређени вишак
46,000,000.00
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 1101-0020:
0.00
46,000,000.00
Изградња сеоске куће у Пепељевцу- укључен и надзор
Послови становања и
заједнице некласификовани
на другом месту
Зграде и грађевински објекти 0.00
0.00
Извори финансирања за
функцију 660:
Приходи из буџета
0.00
Нераспоређени вишак
0.00
прихода из ранијих година
Функција 660:
0.00
0.00
Извори финансирања за
Пројекат 1101-0021:
Приходи из буџета
0.00
0.00
Нераспоређени вишак
0.00
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 1101-0021:
0.00
0.00
Санација дела фасаде на згради општине
Послови становања и
заједнице некласификовани
на другом месту
Текуће поправке и
750,000.00
250,000.00
одржавање
Извори финансирања за
функцију660:
Приходи из буџета
750,000.00
Нераспоређени вишак
250,000.00
прихода из ранијих година
Функција 660:
750,000.00
250,000.00
Извори финансирања за
Пројекат 1101-0022:
Приходи из буџета
750,000.00
0.00
Нераспоређени вишак
250,000.00
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 1101-0022:
750,000.00
250,000.00
Уређење простора испред зграде општине Лајковац
Послови становања и
заједнице некласификовани
на другом месту
Зграде и грађевински објекти 7,000,000.00
0.00
Извори финансирања за
функцију660:
Приходи из буџета
7,000,000.00
Нераспоређени вишак
0.00
прихода из ранијих година
Функција 660:
7,000,000.00
0.00
Извори финансирања за
Пројекат 1101-0022:
Приходи из буџета
7,000,000.00
0.00
Нераспоређени вишак
0.00
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 1101-0023:
7,000,000.00
0.00
Извори финансирања за
Програм 1:
Приходи из буџета
16,002,000.00
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46,000,000.00

46,000,000.00
46,000,000.00

46,000,000.00
46,000,000.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

1,000,000.00

750,000.00
250,000.00
1,000,000.00

1,000,000.00
0.00
1,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00
0.00
7,000,000.00

7,000,000.00
0.00
7,000,000.00

16,002,000.00
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13
1102

1102-0001
640
36/0
36/1

421
423

37/0

425

38/0
38/1
38/2

426
511
512

01
13

01
13

1102-0002
510
39/0
40/0

421
424

40/1

425

01
13

01
13

1102-0004
540
41/0

421

42/0

424

43/0

485

01
13

01
13

Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програм 1:
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Управљање/одржавање
јавним осветљењем
Јавна расвета
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 640:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 640:
Извори финансирања за
програмску активност 11020001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за програмску
активност 1102-0001:
Одржавање јавних зелених
површина
Управљање отпадом
Стални трошкови
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Извори финансирања за
функцију 510:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за
програмску активност 11020002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за програмску
активност 1102-0002:
Зоохигијена
заштита биљног и
животињског света и
крајолика
Стални трошковидератизација
Специјализоване услугезбрињавање паса
луталица,дезинсекција
Накнада штете за повреде
или штету нанету од стране
државних органа-од уједа
паса
Извори финансирања за
функцију 540:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 540:
Извори финансирања за
програмску активност 11020004:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
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61,342,340.64

61,342,340.64

61,342,340.64

77,344,340.64

500,000.00

30,000,000.00
500,000.00

30,000,000.00
1,350,000.00

1,350,000.00

2,700,000.00

1,504,510.00

1,550,000.00
150,000.00
200,000.00

3,054,510.00
150,000.00
200,000.00

32,854,510.00

32,854,510.00

32,854,510.00
3,750,000.00

3,750,000.00

3,750,000.00

36,604,510.00

32,854,510.00

32,854,510.00
3,750,000.00

3,750,000.00

32,854,510.00

3,750,000.00

36,604,510.00

26,428,611.00
6,811,700.08

4,862,328.07
7,336,947.55

31,290,939.07
14,148,647.63

39,229.62

39,229.62

33,240,311.08

33,240,311.08

33,240,311.08
12,238,505.24

12,238,505.24

12,238,505.24

45,478,816.32

12,238,505.24

12,238,505.24

12,238,505.24

45,478,816.32

33,240,311.08

33,240,311.08

33,240,311.08

600,000.00

600,000.00

4,100,000.00

4,900,000.00

9,000,000.00

1,500,000.00

1,000,000.00

2,500,000.00

6,200,000.00

6,200,000.00

6,200,000.00
5,900,000.00

5,900,000.00

5,900,000.00

12,100,000.00

6,200,000.00

6,200,000.00
5,900,000.00
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1102-0006
660
44/0

511

13

01
13

1102-0008
630
44/1

423

45/0

425

46/0

451

47/0

472

48/0
49/0

511
512

01
13

01
13

1102-0051
630
50/0

511

01
13

01
13
1102-0052
630
51/0

511

01
13
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прихода из ранијих година
Свега за програмску
6,200,000.00
5,900,000.00
12,100,000.00
активност 1102-0004:
Одржавање гробаља и
погребне услуге
Послови становања и
заједнице некласификовани
на другом месту
Зграде и грађевински објекти
3,552,588.51
3,552,588.51
Извори финансирања за
функцију 660:
Нераспоређени вишак
3,552,588.51
3,552,588.51
прихода из ранијих година
Функција 660:
0.00
3,552,588.51
3,552,588.51
Извори финансирања за
програмску активност 11020006:
Приходи из буџета
0.00
0.00
0.00
Нераспоређени вишак
3,552,588.51
3,552,588.51
прихода из ранијих година
Свега за програмску
0.00
3,552,588.51
3,552,588.51
активност 1102-0006:
Управљање и снабдевање
водом за пиће
Водоснабдевање
Услуге по уговору
72,000.00
72,000.00
Текуће поправке и
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
одржавање
Субвенције јавним
нефинансијским предузећима 20,480,405.00
9,000,000.00
29,480,405.00
и организацијама
Накнаде за социјалну
заштиту из
1,050,000.00
1,300,000.00
2,350,000.00
буџета'субвенционисана цена
воде
Зграде и грађевински објекти 3,030,000.00
19,576,953.17
22,606,953.17
Машине и опрема
999,000.00
5,000,000.00
5,999,000.00
Извори финансирања за
функцију 630:
Приходи из буџета
26,059,405.00
26,059,405.00
Нераспоређени вишак
35,948,953.17
35,948,953.17
прихода из ранијих година
Функција 630:
26,059,405.00
35,948,953.17
62,008,358.17
Извори финансирања за
програмску активност 11020008:
Приходи из буџета
26,059,405.00
26,059,405.00
Нераспоређени вишак
35,948,953.17
35,948,953.17
прихода из ранијих година
Свега за програмску
26,059,405.00
35,948,953.17
62,008,358.17
активност 1102-0008:
Изградња цевовода чисте воде од моста на Колубари до Т1 у селу Ратковац
Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
17,478,359.52
17,478,359.52
Извори финансирања за
функцију 630:
Приходи из буџета
0.00
0.00
Нераспоређени вишак
17,478,359.52
17,478,359.52
прихода из ранијих година
Функција 630:
0.00
17,478,359.52
17,478,359.52
Извори финансирања за
Пројекат 1102-0051:
Приходи из буџета
0.00
0.00
Нераспоређени вишак
17,478,359.52
17,478,359.52
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 1102-0051:
0.00
17,478,359.52
17,478,359.52
Прикључак на Регионални водоводни систем „Стубо-Ровни“
Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
12,645,704.56
12,645,704.56
Извори финансирања за
функцију 630:
Приходи из буџета
0.00
0.00
Нераспоређени вишак
12,645,704.56
12,645,704.56

147

28.11.2017. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

01
13

1102-0105
630
52/0

511

01
13

01
13

01
13
1501
1501-0001
411
53/0

423

01
03
16

01
03

1501-0002
412
54/0
54/1
54/2

423
426
512

55/0

451

56/0

464

01
03
13

Број 10

прихода из ранијих година
Функција 630:
0.00
12,645,704.56
12,645,704.56
Извори финансирања за
Пројекат1102-0052:
Приходи из буџета
0.00
0.00
Нераспоређени вишак
12,645,704.56
12,645,704.56
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 1102-0052:
0.00
12,645,704.56
12,645,704.56
Повезивање постојећег цевовода Словац-Ратковац са црпном станицом Словац и
повезивање од Оштриковца са постојећим цевоводом
Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти 8,250,000.00
4,439,892.00
12,689,892.00
Извори финансирања за
функцију 630:
Приходи из буџета
8,250,000.00
8,250,000.00
Нераспоређени вишак
4,439,892.00
4,439,892.00
прихода из ранијих година
Функција 630:
8,250,000.00
4,439,892.00
12,689,892.00
Извори финансирања за
Пројекат 1102-0105:
Приходи из буџета
8,250,000.00
0.00
8,250,000.00
Нераспоређени вишак
4,439,892.00
4,439,892.00
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 1102-0105:
8,250,000.00
4,439,892.00
12,689,892.00
Извори финансирања за
Програм 2:
Приходи из буџета
106,604,226.08
106,604,226.08
Нераспоређени вишак
95,954,003.00
95,954,003.00
прихода из ранијих година
Свега за Програм 2:
106,604,226.08
95,954,003.00
202,558,229.08
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Унапређење привредног
инвестиционог амбијента
Општи економски и
комерцијални послови
Услуге по уговору-АРРОКО
1,256,000.00
1,256,000.00
Извори финансирања за
функцију 411:
Приходи из буџета
1,256,000.00
1,256,000.00
Социјални доприноси
0.00
0.00
Родитељски динар за
0.00
ваннаставне активности
Функција 411:
1,256,000.00
0.00
1,256,000.00
Извори финансирања за
програмску активност 15010001:
Приходи из буџета
1,256,000.00
1,256,000.00
Социјални доприноси
0.00
0.00
Свега за Програмску
1,256,000.00
0.00
1,256,000.00
активност 1501-0001:
Мере активне политике
запошљавања
Општи послови по питању
рада
Услуге по уговору
300,000.00
4,452,532.00
4,752,532.00
Материјал
5,800.00
Машине и опрема
166,667.00
Субвенције јавним
нефинансијским предузећима 2,800,000.00
2,800,000.00
и организацијама
Дотације организацијама
обавезног социјалног
17,700,000.00
17,700,000.00
осигурања
Извори финансирања за
функцију 412:
Приходи из буџета
20,800,000.00
20,800,000.00
Социјални доприноси
4,624,999.00
4,624,999.00
Нераспоређени вишак
0.00
прихода из ранијих година
Функција 412:
20,800,000.00
4,624,999.00
25,424,999.00
Извори финансирања за
Програмску активност 1501-
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0101-0002
421
61/0

424
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451

0002:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Свега за Програмску
активност 1501-0002:
Подстицаји за развој
предузетништва
Општи економски и
комерцијални послови
Субвенције предузећима и
организацијама
Извори финансирања за
функцију 411:
Приходи из буџета
Функција 411:
Извори финансирања за
Програмску активност 15010003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 1501-0003:
Подршка организацијама за
заштиту потрошача
Општи економски и
комерцијални послови
Дотације невладиним
организацијама- по закону о
заштити потрошача
Извори финансирања за
функцију 411:
Приходи из буџета
Функција 411:
Извори финансирања за
Програмску активност 15010004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 1501-0004:
Извори финансирања за
Програм 3:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Свега за Програм 3:
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
Подршка за спровођење
пољопривредне политике у
локалној заједници
Пољопривреда
Услуге по уговору
Специјализоване услуге ПСС
Ваљево
Субвенције јавним
финансијским
институцијама-центар за
пољопривреду
Извори финансирања за
функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Извори финансирања за
Програмску активност 01010001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 0101-0001:
Мере подршке руралном
развоју
Пољопривреда
Специјализоване услугевештачко осемењавање
Субвенције јавним
нефинансијским предузећима
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20,800,000.00
20,800,000.00

4,624,999.00

20,800,000.00
4,624,999.00

4,624,999.00

25,424,999.00

5,000,000.00

5,000,000.00
5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00
5,000,000.00

5,000,000.00
0.00

150,000.00

150,000.00
150,000.00

0.00

150,000.00
150,000.00

150,000.00
0.00

150,000.00

4,624,999.00
4,624,999.00

27,206,000.00
4,624,999.00
31,830,999.00

27,206,000.00
27,206,000.00

5,000,000.00

150,000.00

150,000.00
150,000.00

5,000,000.00
5,000,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

100,000.00

100,000.00

600,000.00
600,000.00

0.00

600,000.00
600,000.00

600,000.00
0.00

2,600,000.00
4,250,000.00

600,000.00
600,000.00

600,000.00

2,600,000.00
1,000,000.00

5,250,000.00
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560

и организацијама
Дотације невладиним
организацијама-удружење
250,000.00
пчелара
Извори финансирања за
функцију 421:
Приходи из буџета
7,100,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 421:
7,100,000.00
Извори финансирања за
Програмску активност 01010002:
Приходи из буџета
7,100,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програмску
7,100,000.00
активност 0101-0002:
Противградна заштита
Услуге противопожарне
заштите
Специјализоване услуге720,000.00
стрелци
Трансфери осталим нивоима
1,000,000.00
власти-ракете
Извори финансирања за
1,720,000.00
функцију 320:
Приходи из буџета
1,720,000.00
Функција 320:
1,720,000.00
Извори финансирања за
пројекат 0101-0023:
Приходи из буџета
1,720,000.00
Свега за Пројекат 0101-0023:
1,720,000.00
Изложба крава
Пољопривреда
Субвенције јавним
нефинансијским предузећима 1,300,000.00
и организацијама
Извори финансирања за
функцију 421:
Приходи из буџета
1,300,000.00
Функција 421:
1,300,000.00
Извори финансирања за
пројекат 0101-0021:
Приходи из буџета
1,300,000.00
Свега за Пројекат 0101-0021:
1,300,000.00
Пошумљавање
Шумарство
Култивисана имовина
80,000.00
Извори финансирања за
функцију 422:
Приходи из буџета
80,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 422:
80,000.00
Извори финансирања за Пројекат 0101-0024:
Приходи из буџета
80,000.00
Нераспоређени вишак
0.00
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0101-0024:
80,000.00
Извори финансирања за
Програм 5:
Приходи из буџета
10,800,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програм 5:
10,800,000.00
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање заштитом
животне средине
Заштита животне средине
некласификована на другом
месту
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250,000.00

7,100,000.00
1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

8,100,000.00

7,100,000.00
1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

8,100,000.00

720,000.00
1,000,000.00
0.00

1,720,000.00

0.00

1,720,000.00
1,720,000.00

0.00

1,720,000.00
1,720,000.00

1,300,000.00

0.00

1,300,000.00
1,300,000.00

0.00

1,300,000.00
1,300,000.00

469,196.94

549,196.94

469,196.94

469,196.94

469,196.94

549,196.94

80,000.00

80,000.00
469,196.94

469,196.94

469,196.94

549,196.94

0.00

10,800,000.00

1,469,196.94

1,469,196.94

1,469,196.94

12,269,196.94
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Услуге по уговору-Планска
документа
Дотације невладиним
организацијама по Конкурсу
Извори финансирања за
функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за
Програмску активност 04010001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 0401-0001:
Праћење квалитета
елемената животне средине
Смањење загађености
Специјализоване услуге
Дотације организацијама за
обавезно социјално
осигурање
Извори финансирања за
функцију 530:
Приходи из буџета
Функција 530:
Извори финансирања за
Програмску активност 04010002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 0401-0002:
Заштита природе
Заштита биљног и
животињског света и
крајолика
Специјализоване услуге
Трансфери осталим нивоима
власти
Извори финансирања за
функцију 540:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 540:
Извори финансирања за
Програмску активност 04010003:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програмску
активност 0401-0003:
Управљање отпадним водама
Управљање отпадним водама
Услуге по уговору
Текуће поправке и
одржавање
Субвенције јавним
нефинансијским предузећима
и органиѕацијама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 520:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 520:
Извори финансирања за
Програмску активност 04010004:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
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1,200,000.00

1,200,000.00

300,000.00

300,000.00

1,500,000.00
1,500,000.00

0.00

1,500,000.00
1,500,000.00

1,500,000.00
1,500,000.00

1,500,000.00
0.00

1,500,000.00

650,000.00

650,000.00

100,000.00

100,000.00

750,000.00
750,000.00

0.00

750,000.00
750,000.00

750,000.00
750,000.00

750,000.00
0.00

750,000.00

4,784,610.00

4,784,610.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

4,784,610.00

4,784,610.00

4,784,610.00

4,844,610.00

60,000.00

60,000.00

2,175,000.00

60,000.00
4,784,610.00

4,784,610.00

4,784,610.00

4,844,610.00

216,000.00

2,391,000.00

1,613,366.03

1,613,366.03

3,369,595.00
32,939,080.00

3,369,595.00
34,465,200.00

38,483,675.00

38,483,675.00

67,404,280.00

38,483,675.00
36,294,566.03

36,294,566.03

36,294,566.03

74,778,241.03

36,294,566.03

36,294,566.03

38,483,675.00

38,483,675.00
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Свега за Програмску
активност 0401-0004:
Управљање комуналним
отпадом
Управљање отпадом
Текуће субвенције јавним
нефинансијским предузећима
и организацијама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 510:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за
Програмску активност 04010005:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програмску
активност 0401-0005:
Управљање осталим врстама
отпада
Управљање отпадом
Стални трошкови
Текуће поправке и
одржавање
Дотације организацијама
обавезног социјалног
осигурања-одвожење
медицинског отпада
Извори финансирања за
функцију 510:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за
Програмску активност 04010006:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програмску
активност 0401-0006:
Изградња фекалног
колектора у индустријској
зони 1
Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 520:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 520:
Извори финансирања за
Пројекат 0401-0020:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0401-0020:
Изградња постројења за
пречишћавање отпадних вода
у насељеном месту Словац
Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 520:
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
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38,483,675.00

36,294,566.03

74,778,241.03

315,209.00

105,070.00

420,279.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,815,209.00

2,815,209.00

2,815,209.00
105,070.00

105,070.00

105,070.00

2,920,279.00

105,070.00

105,070.00

105,070.00

2,920,279.00

1,220,831.62

1,220,831.62

2,815,209.00

2,815,209.00

2,815,209.00

5,000,000.00

5,000,000.00

370,000.00

370,000.00

5,370,000.00

5,370,000.00

5,370,000.00
1,220,831.62

1,220,831.62

1,220,831.62

6,590,831.62

5,370,000.00

5,370,000.00
1,220,831.62

1,220,831.62

5,370,000.00

1,220,831.62

6,590,831.62

50,400.00

13,801,015.03

13,851,415.03

50,400.00
13,801,015.03

13,801,015.03

50,400.00

13,801,015.03

13,801,015.03

50,400.00

13,801,015.03

13,851,415.03

50,400.00

13,801,015.03

13,851,415.03

0.00

28,000,000.00

28,000,000.00

0.00

28,000,000.00

28,000,000.00
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0401-0022
510
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451

01

01

0401-0023
520
84/0

511

13
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0401-0024
560

85/0
86/0

423
424

01

01
0401-0025

560
87/0

424

01

01
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Функција 520:
Извори финансирања за
Програмску активност 04010021:
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0401-0021:
Набавка судова за одлагање
отпада
Управљање отпадом
Субвенције јавним
нефинансијским предузећима
и организацијама
Извори финансирања за
функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за
Пројекат 0401-0022:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0401-0022:
Погон за пречишћавање
отпадних водареконструкција
Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 520:
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 520:
Извори финансирања за
Пројекат 0401-0023:
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0401-0023:
Улагање у санацију и
чишћење водотокова на
територији општине
Лајковац
Заштита животне средине
некласификована на другом
месту
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за
функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за
Пројекат 0401-0024:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0401-0024:
Уништавање амброзије на
урбаном делу територије
општине Лајковац
Заштита животне средине
некласификована на другом
месту
Специјализоване услуге
Извори финансирања за
функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за
пројекат 0601-0085:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0401-0025:
Извори финансирања за
Програм 6:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
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0.00

28,000,000.00

28,000,000.00

0.00

28,000,000.00

28,000,000.00

0.00

28,000,000.00

28,000,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00
1,200,000.00

0.00
0.00

1,200,000.00
1,200,000.00

1,200,000.00
1,200,000.00

0.00
0.00

1,200,000.00
1,200,000.00

10,100,000.00

10,100,000.00

10,100,000.00

10,100,000.00

10,100,000.00

10,100,000.00

0.00

10,100,000.00

10,100,000.00

0.00

10,100,000.00

10,100,000.00

200,000.00
14,800,000.00

0.00
0.00

200,000.00
14,800,000.00

15,000,000.00
15,000,000.00

0.00
0.00

15,000,000.00
15,000,000.00

15,000,000.00
15,000,000.00

0.00
0.00

15,000,000.00
15,000,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00
500,000.00

0.00

500,000.00
500,000.00

500,000.00
500,000.00

0.00

500,000.00
500,000.00

65,729,284.00

0.00

65,729,284.00

94,306,092.68

94,306,092.68
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Свега за Програм 6:
65,729,284.00
94,306,092.68
160,035,376.68
ПРОГРАМ 7: ПУТНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Одржавање путева
Друмски саобараћај
Услуге по уговору
1,000,000.00
3,233,000.00
4,233,000.00
Текуће поправке и
17,890,619.40
10,198,324.60
28,088,944.00
одржавање
Материјал-вертикална
600,000.00
600,000.00
сигнализација
Зграде и грађевински објекти 25,043,870.60
23,475,143.96
48,519,014.56
Извори финансирања за
функцију 451:
Приходи из буџета
44,534,490.00
44,534,490.00
Нераспоређени вишак
36,906,468.56
36,906,468.56
прихода из ранијих година
Функција 451:
44,534,490.00
36,906,468.56
81,440,958.56
Извори финансирања за
Програмску активност 07010002:
Приходи из буџета
44,534,490.00
44,534,490.00
Нераспоређени вишак
36,906,468.56
36,906,468.56
прихода из ранијих година
Свега за програмску
44,534,490.00
36,906,468.56
81,440,958.56
активност 0701-0002
Безбедност у саобраћају
Јавни ред и безбедност
некласификован на другом
месту
Услуге по уговору
500,000.00
0.00
500,000.00
Текуће поправке и
600,000.00
600,000.00
одржавање
Материјал
300,000.00
300,000.00
Зграде и грађевински објекти 750,000.00
805,425.15
1,555,425.15
Машине и опрема
600,000.00
600,000.00
Извори финансирања за
функцију 360:
Приходи из буџета
2,750,000.00
2,750,000.00
Нераспоређени вишак
805,425.15
805,425.15
прихода из ранијих година
Функција 360:
2,750,000.00
805,425.15
3,555,425.15
Извори финансирања за
пројекат 0701-0065:
Приходи из буџета
2,750,000.00
2,750,000.00
Нераспоређени вишак
805,425.15
805,425.15
прихода из ранијих година
Свега за пројекат 0701-0065:
2,750,000.00
805,425.15
3,555,425.15
Набавка опреме и софтвера за видео надзор
Јавни ред и безбедност
некласификован на другом
месту
Специјализоване услуге
550,000.00
0.00
550,000.00
Машине и опрема
0.00
0.00
Извори финансирања за
функцију 360:
Приходи из буџета
550,000.00
550,000.00
Нераспоређени вишак
0.00
0.00
прихода из ранијих година
Функција 360:
550,000.00
0.00
550,000.00
Извори финансирања за
Пројекат 0701-0045:
Приходи из буџета
550,000.00
0.00
550,000.00
Нераспоређени вишак
0.00
0.00
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0701-0045:
550,000.00
0.00
550,000.00
Пројекат поплочавања улице Војводе Мишића,л=480м и изградња дела улице Војводе
Мишића у Лајковцу
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти 19,000,000.00
7,331,600.00
26,331,600.00
Извори финансирања за
функцију 451:
Приходи из буџета
19,000,000.00
19,000,000.00
Нераспоређени вишак
7,331,600.00
7,331,600.00
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прихода из ранијих година
Функција 451:
19,000,000.00
Извори финансирања за
Пројекат 0701-0060:
Приходи из буџета
19,000,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0701-0060:
19,000,000.00
Извори финансирања за
Програм 7:
Приходи из буџета
66,834,490.00
Нераспоређени вишак
0.00
прихода из ранијих година
Свега за Програм 7:
66,834,490.00
ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ
Изградња дечјег вртића
„Лептирић“ у Лајковцу
Предшколско образовање
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти 21,543,800.00
Машине и опрема
Извори финансирања за
21,543,800.00
функцију 911:
Приходи из буџета
21,543,800.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 911:
21,543,800.00
Извори финансирања за
Пројекат 2001-0020:
Приходи из буџета
21,543,800.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 2001-0020:
21,543,800.00
Извори финансирања за
Програм 8:
Приходи из буџета
21,543,800.00
Нераспоређени вишак
0.00
прихода из ранијих година
Свега за Програм 8:
21,543,800.00
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање основних
школа
Основно образовање
Текући трансфери осталим
32,157,677.00
нивоима власти
Извори финансирања за
функцију 912:
Приходи из буџета
32,157,677.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 912:
32,157,677.00
Извори финансирања за
програмску активност 20020001:
Приходи из буџета
32,157,677.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за програмску
32,157,677.00
активност 2002-0001:
Уређење зелених површина и пратећих садржаја
око основне школе у Ратковцу
Заштита животне средине
некласификована на другом
месту
Зграде и грађевински објекти 150,000.00
Извори финансирања за
функцију 560:
Приходи из буџета
150,000.00
Нераспоређени вишак
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7,331,600.00

26,331,600.00

0.00

19,000,000.00

7,331,600.00

7,331,600.00

7,331,600.00

26,331,600.00

0.00

66,834,490.00

45,043,493.71

45,043,493.71

45,043,493.71

111,877,983.71

316,750.00
600,000.00
18,555,657.09
2,500,000.00

316,750.00
600,000.00
40,099,457.09
2,500,000.00

21,972,407.09

21,972,407.09

21,972,407.09

43,516,207.09

21,543,800.00

21,543,800.00
21,972,407.09

21,972,407.09

21,972,407.09

43,516,207.09

0.00

21,543,800.00

21,972,407.09

21,972,407.09

21,972,407.09

43,516,207.09

7,442,290.00

39,599,967.00

32,157,677.00
7,442,290.00

7,442,290.00

7,442,290.00

39,599,967.00

32,157,677.00
7,442,290.00

7,442,290.00

7,442,290.00

39,599,967.00

3,000,000.00

3,150,000.00

3,000,000.00

150,000.00
3,000,000.00
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прихода из ранијих година
Функција 560:
150,000.00
Извори финансирања за
Пројекат 2002-0023:
Приходи из буџета
150,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 2002-0023:
150,000.00
Партерно уређење око школе у Јабучју
Основно образовање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 912:
Приходи из буџета
0.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 912:
0.00
Извори финансирања за
Пројекат 2002-0037:
Приходи из буџета
0.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 2002-0037:
0.00
Превоз и смештај деце у
специјалну школу
Основно образовање
Накнаде за социјалну
600,000.00
заштиту из буџета
Извори финансирања за
функцију 912:
Приходи из буџета
600,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 912:
600,000.00
Извори финансирања за
Пројекат 2002-0038:
Приходи из буџета
600,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 2002-0038:
600,000.00
Набавка и уградња тракастих завеса у новој
школској згради - ОШ "Д. Туцовић" Јабучје
Основно образовање
Текући трансфери осталим
нивоима власти
Приходи из буџета
0.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 912:
0.00
Извори финансирања за
Пројекат 2002-0039:
Приходи из буџета
0.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 2002-0039:
0.00
Извори финансирања за
Програм 9:
Приходи из буџета
32,907,677.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програм 9:
32,907,677.00
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање средњих
школа
Средње образовање
Текући трансфери осталим
7,879,000.00
нивоима власти
Извори финансирања за
функцију 920:
Приходи из буџета
7,879,000.00
Нераспоређени вишак
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3,000,000.00

3,150,000.00

150,000.00
3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,150,000.00

4,800,000.00

4,800,000.00

0.00
4,800,000.00

4,800,000.00

4,800,000.00

4,800,000.00

0.00

0.00

4,800,000.00

4,800,000.00

4,800,000.00

4,800,000.00

600,000.00

1,200,000.00

600,000.00
600,000.00
600,000.00

1,200,000.00

600,000.00
600,000.00
600,000.00

425,000.00

1,200,000.00

425,000.00
0.00

425,000.00

425,000.00

425,000.00

425,000.00

0.00
425,000.00

425,000.00

425,000.00

425,000.00

16,267,290.00

16,267,290.00

16,267,290.00

49,174,967.00

2,350,000.00

10,229,000.00

2,350,000.00

7,879,000.00
2,350,000.00

32,907,677.00
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прихода из ранијих година
Функција 920:
7,879,000.00
Извори финансирања за
програмску активност 20030001:
Приходи из буџета
7,879,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за програмску
7,879,000.00
активност 2003-0001:
Превоз деце у средњу школу
Средње образовање
Трансфери осталим нивоима
10,500,000.00
власти
Извори финансирања за
функцију 920:
Приходи из буџета
10,500,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 920:
10,500,000.00
Извори финансирања за
Појекат 2003-0020:
Приходи из буџета
10,500,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 2003-0020:
10,500,000.00
Опремање кабинета за
мехатронику
Средње образовање
Трансфери осталим нивоима
власти
Извори финансирања за
функцију 920:
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 920:
Извори финансирања за
Појекат 2003-0021:
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 2003-0021:
Извори финансирања за
Програм 10:
Приходи из буџета
18,379,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програм 10:
18,379,000.00
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА
И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Социјалне помоћи
Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту
Трансфери осталим нивоима
3,070,000.00
власти-Центар за соц.рад
Извори финансирања за
функцију 070:
Приходи из буџета
3,070,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 070:
3,070,000.00
Извори финансирања за
Програмску активност 09010001:
Приходи из буџета
3,070,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програмску
3,070,000.00
активност 0901-0001:
Подршка социохуманитарним
организацијама
Социјална помоћ угроженом
становништву,
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2,350,000.00

10,229,000.00

7,879,000.00
2,350,000.00

2,350,000.00

2,350,000.00

10,229,000.00

3,300,000.00

13,800,000.00

10,500,000.00
3,300,000.00

3,300,000.00

3,300,000.00

13,800,000.00

10,500,000.00
3,300,000.00

3,300,000.00

3,300,000.00

13,800,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

18,379,000.00
7,650,000.00

7,650,000.00

7,650,000.00

26,029,000.00

2,000,000.00

5,070,000.00

3,070,000.00
2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

5,070,000.00

3,070,000.00
2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

5,070,000.00
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106/0

481

107/0

472

01
06
07
13
15

01
06
07
13
15

0901-0005
090
108/0

481

01
13

01
13

0901-0006
040
109/0

472

01
13

01
13

некласификована на другом
месту
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета-конкурс
Накнаде за социјалну
заштиту из буџетакомесариат
Извори финансирања за
функцију 070:
Приходи из буџета
Донације од међународних
организација
Трансфери од других нивоа
власти
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Неутрошена средства
донација из претходних
година
Функција 070:
Извори финансирања за
Програмску активност 09010003:
Приходи из буџета
Донације од међународних
организација
Трансфери од других нивоа
власти
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Неутрошена средства
донација из претходних
година
Свега за Програмску
активност 0901-0003:
Подршка реализацији
програма Црвеног крста
Социјална заштита
некласификована на другом
месту
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 090:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 090:
Извори финансирања за
Програмску активност 09010005:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програмску
активност 0901-0005:
Подршка деци и породица са
децом
Породица и деца
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета-породиље
Извори финансирања за
функцију 040:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 040:
Извори финансирања за
Програмску активност 09010006:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програмску
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500,000.00
600,000.00

500,000.00
30,241,300.00

30,841,300.00

19,407,800.00

19,407,800.00

5,760,000.00

5,760,000.00

582,500.00

582,500.00

4,491,000.00

4,491,000.00

30,241,300.00

31,341,300.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00
19,407,800.00

19,407,800.00

5,760,000.00

5,760,000.00

582,500.00

582,500.00

4,491,000.00

4,491,000.00

30,241,300.00

31,341,300.00

1,222,000.00

1,222,000.00

1,222,000.00

1,222,000.00

1,222,000.00
0.00

0.00

0.00

1,222,000.00

1,222,000.00

1,222,000.00
0.00

0.00

1,222,000.00

0.00

1,222,000.00

7,000,000.00

6,000,000.00

13,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00
6,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

13,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00
6,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

13,000,000.00
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0901-0021
070

110/0

463

01

01
0901-0022
070
111/0

463

01
13

01
13

0901-0024

070

111/1

463

01
13

13
0901-0025
940
112/0

472

01

01

01
06
07
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активност 0901-0006:
Ђачка кухиња
Социјална помоћ угроженом
становништву,
некласификована на другом
месту
Трансфери осталим нивоима
1,000,000.00
власти
Извори финансирања за
функцију 070:
Приходи из буџета
1,000,000.00
Функција 070:
1,000,000.00
Извори финансирања за
Појекат 0901-0021:
Приходи из буџета
1,000,000.00
Свега за Пројекат 0901-0021:
1,000,000.00
Једнократна помоћ
пензионерима
Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту
Трансфери осталим нивоима
5,500,000.00
власти
Извори финансирања за
функцију 070:
Приходи из буџета
5,500,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 070:
5,500,000.00
Извори финансирања за
Појекат 0901-0022:
Приходи из буџета
5,500,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0901-0022:
5,500,000.00
"За више солидарности према старијима- Кластер
Колубарског округа за услугу помоћ у кући"
Социјална помоћ угроженом
становништву,
некласификована на другом
месту
Текући трансфери осталим
нивоима власти
Извори финансирања за
функцију 070:
Приходи из буџета
0.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 070:
0.00
Извори финансирања за
Појекат 0901-0024:
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0901-0024:
0.00
Стипнедије
Високо образовање
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета7,000,000.00
стипендије
Извори финансирања за
функцију 940:
Приходи из буџета
7,000,000.00
Функција 940:
7,000,000.00
Извори финансирања за
Пројекат 0901-0025:
Приходи из буџета
7,000,000.00
Свега за пројекат 0901-0025:
7,000,000.00
Извори финансирања за
Програм 11:
Приходи из буџета
25,892,000.00
Донације од међународних
организација
Трансфери од других нивоа
власти

159

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00
1,000,000.00

0.00

1,000,000.00
1,000,000.00

5,500,000.00

11,000,000.00

5,500,000.00
5,500,000.00

5,500,000.00

5,500,000.00

11,000,000.00

5,500,000.00
5,500,000.00

5,500,000.00

5,500,000.00

11,000,000.00

835,000.00

835,000.00

835,000.00

835,000.00

835,000.00

835,000.00

835,000.00

835,000.00

835,000.00

835,000.00

0.00

7,000,000.00

0.00

7,000,000.00
7,000,000.00

0.00
0.00

7,000,000.00
7,000,000.00

0.00

25,892,000.00

19,407,800.00

19,407,800.00

5,760,000.00

5,760,000.00
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13
15

1801

1801-0001
760

113/0

464

01
13

01
13

1801-0020
733
114/0

472

01
13

01
13

1801-0021

760
115/0

464

01
13

01
13

01
13

Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Неутрошена средства
донација из претходних
година
Свега за Програм 11:
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Функционисање установа
примарне здравствене
заштите
Здравство некласификовано
на другом месту
Дотације организацијама
обавезног социјалног
осигурања-текуће поправке и
одржавање
Извори финансирања за
функцију 760:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 760:
Извори финансирања за
Програмску активност 18010001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програмску
активност 1801-0001:
Вантелесна оплодња
Услуге медицинских центара
и породилишта
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Извори финансирања за
функцију 733:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 733:
Извори финансирања за
Пројекат 1801-0020:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 1801-0020:
Унапређење квалитета
здравствене заштите на
територији општине
Лајковац
Здравство некласификовано
на другом месту
Дотације организацијама
обавезног социјалног
осигурања
Извори финансирања за
функцију 760:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 760:
Извори финансирања за
Пројекат 1801-0021:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 1801-0021:
Извори финансирања за
Програм 12:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
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25,892,000.00

Број 10

14,917,500.00

14,917,500.00

4,491,000.00

4,491,000.00

44,576,300.00

70,468,300.00

1,675,000.00

1,675,000.00

1,675,000.00

1,675,000.00

1,675,000.00
0.00

0.00

0.00

1,675,000.00

1,675,000.00

1,675,000.00
0.00

0.00

1,675,000.00

0.00

1,675,000.00

4,500,000.00

500,000.00

5,000,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00
500,000.00

500,000.00

500,000.00

5,000,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

5,000,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

11,000,000.00

11,000,000.00

11,000,000.00

11,000,000.00

11,000,000.00
0.00

0.00

0.00

11,000,000.00

11,000,000.00

11,000,000.00
0.00

0.00

11,000,000.00

0.00

11,000,000.00

17,175,000.00

0.00
500,000.00

17,175,000.00
500,000.00
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прихода из ранијих година
Свега за Програм 12:
1201
1201-0002
820
116/0

481

01
13

01
13

1201-0003
820
117/0

463

118/0

481

01

01

1201-0004
830
119/0

423

01

01

01
13

1301
1301-0001
810
120/0

481

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ
Јачање културне продукције
и уметничког стваралаштва
Услуге културе
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 820:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за
Програмску активност 12010002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програмску
активност 1201-0002:
Унапређење система очувања
и представљања културноисторијског наслеђа
Услуге културе
Трансфери осталим нивоима
власти
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за
Програмску активност 12010003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 1201-0003:
Остварење и унапређење
јавног интереса у области
информисања
Услуге емитовања и
штампања
Услуге по уговору
Извори финансирања за
функцију 830:
Приходи из буџета
Функција 830:
Извори финансирања за
Програмску активност 12010004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 1201-0004:
Извори финансирања за
Програм 13:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програм 13:
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Подршка локалним
спортским организацијама,
удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 810:
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17,175,000.00

500,000.00

17,675,000.00

1,400,000.00

200,000.00

1,600,000.00

200,000.00

200,000.00

1,400,000.00

200,000.00

1,600,000.00

1,400,000.00

0.00

1,400,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

1,600,000.00

1,400,000.00

1,400,000.00

1,400,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

10,000,000.00
10,000,000.00

0.00

10,000,000.00
10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

5,000,000.00
5,000,000.00

0.00

5,000,000.00
5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

16,400,000.00

0.00

16,400,000.00

200,000.00

200,000.00

16,400,000.00

200,000.00

16,600,000.00

20,000,000.00

1,000,000.00

21,000,000.00
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01
13

01
13

1301-0003
810
121/0
122/0

423
511

01
13

13

1301-0005
860
123/0
124/0
125/0

421
423
426

01

01

1301-0020
810
126/0
127/0
128/0

426
511
512

13

13

1301-0023
810
128/1

511

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 810:
Извори финансирања за
Програмску активност 13010001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програмску
активност 1301-0001:
Одржавање спортске
инфраструктуре
Услуге рекреације и спорта
Услуге по уговору
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 810:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 810:
Извори финансирања за
Програмску активност 13010003:
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програмску
активност 1301-0003:

Број 10

20,000,000.00

20,000,000.00

1,000,000.00

20,000,000.00

21,000,000.00

20,000,000.00
1,000,000.00

20,000,000.00

1,000,000.00

21,000,000.00

369,500.00
400,000.00

369,500.00
400,000.00

0.00

0.00
769,500.00

769,500.00

0.00

769,500.00

769,500.00

0.00

769,500.00

769,500.00

0.00

769,500.00

769,500.00

Спровођење омладинске
политике
Рекреација, спорт, култура и
вере, некласификовано на
другом месту
Стални трошкови
90,000.00
Услуге по уговору
332,000.00
Материјал
78,000.00
Извори финансирања за
функцију 860:
Приходи из буџета
500,000.00
Функција 860:
500,000.00
Извори финансирања за
Програмску активност 13010005:
Приходи из буџета
500,000.00
Свега за Програмску
500,000.00
активност 1301-0005:
Партерно уређење око хале, изградња
саобраћајница, кишна канализација и паркинзиукључен и надзор и радови на
електроинсталацијама
Услуге рекреације и спорта
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 810:
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 810:
0.00
Извори финансирања за
Пројекат 1301-0020:
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 1301-0020:
0.00
Изградња трибина и ограде на стадиону ФК
„Задругар“
Услуге рекреације и спорта
Зграде и грађевински објекти 4,495,000.00
Извори финансирања за
функцију 810:
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20,000,000.00
1,000,000.00

90,000.00
332,000.00
78,000.00

0.00

500,000.00
500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

500,000.00

203,500.00
300,000.00
646,500.00

203,500.00
300,000.00
646,500.00

1,150,000.00

1,150,000.00

1,150,000.00

1,150,000.00

1,150,000.00

1,150,000.00

1,150,000.00

1,150,000.00

4,495,000.00
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01

01
1301-0032
810
129/0

511

01
10

01
10
1301-0033
810
130/0

421

01
13

01
13
1301-0034
810
130/1

511

01
13

01
13
1301-0035
810
130/2

511

01
13

01
13

01
10
13

Приходи из буџета
4,495,000.00
Функција 810:
4,495,000.00
Извори финансирања за
Пројекат 1301-0023:
Приходи из буџета
4,495,000.00
Свега за Пројекат 1301-0023:
4,495,000.00
Изградња затвореног базена
Услуге рекреације и спорта
Зграде и грађевински објекти 22,000,000.00
Извори финансирања за
функцију 810:
Приходи из буџета
22,000,000.00
Примања од домаћих
задуживања
Функција 810:
22,000,000.00
Извори финансирања за
Пројекат 1301-0032:
Приходи из буџета
22,000,000.00
Примања од домаћих
задуживања
Свега за Пројекат 1301-0032:
22,000,000.00
Клизалиште
Услуге рекреације и спорта
Стални трошкови
500,000.00
Извори финансирања за
функцију 810:
Приходи из буџета
500,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 810:
500,000.00
Извори финансирања за
Пројекат 1301-0033:
Приходи из буџета
500,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 1301-0033:
500,000.00
Завршетак радова на свлачионицама у Бајевцу
Услуге рекреације и спорта
Зграде и грађевински објекти 2,030,000.00
Извори финансирања за
функцију 810:
Приходи из буџета
2,030,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 810:
2,030,000.00
Извори финансирања за
Пројекат 1301-0034:
Приходи из буџета
2,030,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 1301-0034:
2,030,000.00
Завршетак радова на свлачионици у Непричави
Услуге рекреације и спорта
Зграде и грађевински објекти 1,970,000.00
Извори финансирања за
функцију 810:
Приходи из буџета
1,970,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 810:
1,970,000.00
Извори финансирања за
Пројекат 1301-0035:
Приходи из буџета
1,970,000.00
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 1301-0035:
1,970,000.00
Извори финансирања за
Програм 14:
Приходи из буџета
51,495,000.00
Примања од домаћих
задуживања
Нераспоређени вишак
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Број 10

0.00

4,495,000.00
4,495,000.00

0.00
0.00

4,495,000.00
4,495,000.00

238,800,000.00

260,800,000.00

238,800,000.00

238,800,000.00

238,800,000.00

260,800,000.00

22,000,000.00

22,000,000.00
238,800,000.00

238,800,000.00

238,800,000.00

260,800,000.00

5,500,000.00

6,000,000.00

500,000.00
5,500,000.00

5,500,000.00

5,500,000.00

6,000,000.00

500,000.00
5,500,000.00

5,500,000.00

5,500,000.00

6,000,000.00

150,000.00

2,180,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

2,180,000.00

2,030,000.00

2,030,000.00
150,000.00

150,000.00

150,000.00

2,180,000.00

150,000.00

2,120,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

2,120,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

2,120,000.00

0.00

51,495,000.00

1,970,000.00

1,970,000.00

238,800,000.00

238,800,000.00

8,719,500.00

8,719,500.00

28.11.2017. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

0602
0602-0001
130
131/0

411

132/0

412

133/0

413

134/0

414

135/0

415

136/0

416

137/0
138/0
139/0
140/0

421
422
423
424

141/0

425

142/0

426

143/0

444

144/0

463

145/0

465

146/0

472

147/0

482

148/0

483

149/0

485

150/0
151/0

512
515

01
03
13

01
03
13

0602-0003
170
152/0

441

153/0

444

154/0

611

01
13

прихода из ранијих година
Свега за Програм 14:
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Функционисање локалне
самоуправе и градских
општина
Опште јавне услуге
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Пратећи трошкови
задуживања
Трансфери осталим нивоима
власти -историјски архив
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе, казне
и пенали
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накнада штете за повреде
или штету нанету од стране
државних органа
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за
функцију 130:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 130:
Извори финансирања за
Програмску активност 06020001:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програмску
активност 0602-0001:
Управљање јавним дугом
Управљање јавним дугом
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови
задуживања
Отплата главнице домаћим
кредиторима
Извори финансирања за
функцију 170:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 170:
Извори финансирања за
Програмску активност 06020003:
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51,495,000.00

Број 10

247,519,500.00

46,920,294.00

299,014,500.00

46,920,294.00

8,397,675.00

8,397,675.00

2,220,000.00

1,500,000.00

3,720,000.00

2,792,040.00

3,650,000.00

6,442,040.00

360,000.00

360,000.00

270,000.00

270,000.00

7,132,137.00
350,000.00
10,400,000.00
1,100,000.00

675,554.40
200,000.00
1,750,000.00

7,807,691.40
550,000.00
12,150,000.00
1,100,000.00

2,785,000.00

700,000.00

3,485,000.00

6,380,000.00

200,000.00

6,580,000.00

10,000.00

10,000.00

361,381.00

361,381.00

6,730,543.00

6,730,543.00

50,000.00

50,000.00

1,930,000.00

2,000,000.00

3,930,000.00

400,000.00

450,000.00

850,000.00

4,540,000.00

5,835,313.06

10,375,313.06

1,100,000.00
599,000.00

1,000,000.00

2,100,000.00
599,000.00

104,828,070.00

104,828,070.00

3,500,000.00

104,828,070.00
3,500,000.00

14,460,867.46

14,460,867.46

17,960,867.46

122,788,937.46

3,500,000.00

104,828,070.00
3,500,000.00

104,828,070.00
14,460,867.46
104,828,070.00

17,960,867.46

122,788,937.46

2,350,000.00

150,000.00

2,500,000.00

500,000.00
12,000,000.00

500,000.00
0.00

12,000,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

15,000,000.00

14,850,000.00

14,850,000.00

14,850,000.00
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01
13

0602-0004
330
155/0

463

01

01

0602-0009
112
156/0

499

01

01

0602-0010
112
157/0

499

01

01

0602-0014
220
158/0

426

01

01

0602-0021
160
158/1

416

158/2
159/0
159/1

421
423
426

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програмску
активност 0602-0003:
Општинско јавно
правобранилаштво
Судови
Текући трансфери осталим
нивоима власти
Извори финансирања за
функцију 330:
Приходи из буџета
Функција 330:
Извори финансирања за
Програмску активност 06020004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 0602-0004:
Текућа буџетска резерва
Финансијски и фискални
послови
Текућа резерва
Извори финансирања за
функцију 112:
Приходи из буџета
Функција 112:
Извори финансирања за
Програмску активност 06020009:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 0602-0009:
Стална буџетска резерва
Финансијски и фискални
послови
Стална резерва
Извори финансирања за
функцију 112:
Приходи из буџета
Функција 112:
Извори финансирања за
Програмску активност 06020010:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 0602-0010:
Ванредне ситуације
Цивилна одбрана
Материјал-за цивилну
заштиту
Извори финансирања за
функцију 220:
Приходи из буџета
Функција 220:
Извори финансирања за
програмску активност 06020014:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 0602-0014:
Спровођење избора
Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Стални трошкови-избори
Услуге по уговору-избори
Материјал-избори
Извори финансирања за
функцију 160:

165

14,850,000.00

14,850,000.00

Број 10

0.00

14,850,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

15,000,000.00

794,803.00

794,803.00
794,803.00

794,803.00

0.00

794,803.00

794,803.00
794,803.00

794,803.00

794,803.00

0.00

794,803.00

1,468,582.33

0.00

1,468,582.33

1,468,582.33
1,468,582.33

0.00
0.00

1,468,582.33
1,468,582.33

1,468,582.33

0.00

1,468,582.33

1,468,582.33

0.00

1,468,582.33

500,000.00

500,000.00

500,000.00
500,000.00

0.00

500,000.00
500,000.00

500,000.00

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

500,000.00

524,500.00

524,500.00
524,500.00

524,500.00

0.00

524,500.00
524,500.00

5,000.00
795,000.00

524,500.00
524,500.00

524,500.00
0.00

524,500.00

410,933.54

410,933.54

90,871.60
1,480,808.41
65,497.39

95,871.60
2,275,808.41
65,497.39
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01
07
13

01
07
13

01
07
03
13

0501

0501-0020
435
159/2

512

01

01

01

01
03
06
07
10
13
15

3

3.02
0602
0602-0002
160
160/0
161/0
162/0

421
423
424

163/0

425

164/0

426

Приходи из буџета
800,000.00
Трансфери од других нивоа
власти
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 160:
800,000.00
Извори финансирања за
Пројекат 0602-0021:
Приходи из буџета
800,000.00
Трансфери од других нивоа
власти
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0602-0021:
800,000.00
Извори финансирања за
Програм 15:
Приходи из буџета
123,765,955.33
Трансфери од других нивоа
власти
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:
123,765,955.33
ПРОГРАМ 17.
ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ
Набавка и монтажа уређаја за уштеду јавне
расвете
на територији општине Лајковац
Електрична енергија
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 436:
Приходи из буџета
Функција 435:
Извори финансирања за
Пројекат0501-0020:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0501-0020:
Извори финансирања за
Програм 17:
Приходи из буџета
Свега за Програм 17:
Извори финансирања за
Главу 3.01:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Донације од међународних
организација
Трансфери од других нивоа
власти
Примања од домаћих
задуживања
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Неутрошена средства
донација из претходних
година
Свега за Главу 3.01:
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Месне заједнице
Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
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Број 10

800,000.00
1,548,110.94

1,548,110.94

500,000.00

500,000.00

2,048,110.94

2,848,110.94

800,000.00
1,548,110.94

1,548,110.94

500,000.00

500,000.00

2,048,110.94

2,848,110.94

123,765,955.33
1,548,110.94

1,548,110.94

3,500,000.00

3,500,000.00

15,110,867.46

15,110,867.46

20,158,978.40

143,924,933.73

5,100,000.00

5,100,000.00

5,100,000.00
5,100,000.00

0.00

5,100,000.00
5,100,000.00

5,100,000.00
5,100,000.00

0.00

5,100,000.00
5,100,000.00

5,100,000.00
5,100,000.00

0.00
0.00

5,100,000.00
5,100,000.00

605,834,432.41

0.00
8,124,999.00

605,834,432.41
8,124,999.00

19,407,800.00

19,407,800.00

7,308,110.94

7,308,110.94

238,800,000.00

238,800,000.00

383,452,691.52

383,452,691.52

4,491,000.00

4,491,000.00

605,834,432.41

661,584,601.46

1,267,419,033.87

458,248.00
12,555.00
10,685.00

44,000.00

502,248.00
12,555.00
10,685.00

100,000.00

100,000.00

142,445.00

142,445.00
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164/1

444

165/0

482

165/1

483

165/2

511

01
13

01

01
13

01
13

3

3.03
1502
1502-0001
473
166/0

411

167/0

412

167/1

414

168/0

415

169/0
169/1
170/0

421
422
423

171/0

425

171/1

426

172/0

465

173/0

482

173/1

512

01
13

01
13

1502-0002
473
174/0

423

Пратећи трошкови
задуживања
Порези, обавезне таксе, казне
и пенали
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију160:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 160:
Извори финансирања за
Програмску активност 06020002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 0602-0002:
Извори финансирања за
Програм 15:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за
Главу 3.02:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Главу 3.02:
ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ
ТУРИЗМА
Управљање развојем туризма
Туризам
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе, казне
и пенали
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 473:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 473:
Извори финансирања за
Програмску активност 15020001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програмску
активност 1502-0001:
Промоција туристичке
понуде
Туризам
Услуге по уговору
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Број 10

15,000.00
34,067.00

25,500.00

59,567.00

12,000.00

6,000.00

18,000.00

98,900.44

98,900.44

174,400.44

174,400.44

174,400.44

959,400.44

785,000.00

785,000.00

785,000.00

785,000.00
785,000.00

785,000.00
174,400.44

785,000.00

785,000.00

785,000.00
174,400.44

174,400.44

174,400.44

959,400.44

174,400.44

174,400.44

174,400.44

959,400.44

785,000.00

785,000.00

959,400.44

785,000.00

1,813,500.00

1,813,500.00

324,650.00

324,650.00
50,000.00

140,000.00
330,000.00
1,270,000.00

140,000.00
257,000.00
60,000.00
296,000.00

40,000.00

587,000.00
60,000.00
1,566,000.00
40,000.00

50,000.00
250,000.00

50,000.00
250,000.00

15,000.00

10,000.00

25,000.00

150,000.00

30,000.00

180,000.00

753,000.00

753,000.00

753,000.00

5,086,150.00

753,000.00

753,000.00

4,333,150.00

753,000.00

5,086,150.00

350,000.00

300,000.00

650,000.00

4,333,150.00

4,333,150.00

4,333,150.00

4,333,150.00

4,333,150.00
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175/0
176/0

424
426

01
13

01
13

01
13

01
13
3

3.04
1501
1501-0002
412
176/1
176/2
176/3

423
426
512

03

03

03
1301
1301-0004
810
177/0

411

178/0

412

179/0

413

179/1

414

180/0

415

181/0
182/0
183/0
183/1

421
422
423
424

184/0

425

185/0

426

186/0

465

Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за
функцију 473:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 473:
Извори финансирања за
Програмску активност 15020002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програмску
активност 1502-0002:
Извори финансирања за
Програм 4:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програм 4:
Извори финансирања за
Главу 3.03:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Главу 3.03:
УСТАНОВА ЗА СПОРТ
Локални економски развој
Мере активне политике
запошљавања
Општи послови по питању
рада
Услуге по уговору
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 412:
Социјални доприноси
Функција 412:
Извори финансирања за
Програмску активност 15010002:
Социјални доприноси
Свега за програмску
активност 1501-0002:
Извори финансирања за
Програм 3:
Социјални доприноси
Свега за Програм 3:
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Функционисање локалних
спортских установа
Услуге рекреације и спорта
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и
трансфери
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496,800.00
40,000.00

Број 10

0.00
5,000.00

496,800.00
45,000.00

305,000.00

305,000.00

305,000.00

1,191,800.00

886,800.00

886,800.00

886,800.00

886,800.00

886,800.00
305,000.00

305,000.00

886,800.00

305,000.00

1,191,800.00

5,219,950.00

0.00

5,219,950.00

0.00

1,058,000.00

1,058,000.00

5,219,950.00

1,058,000.00

6,277,950.00

5,219,950.00

5,219,950.00

5,219,950.00
1,058,000.00

1,058,000.00

1,058,000.00

6,277,950.00

3,219,777.90
198,781.11
681,440.00

3,219,777.90
198,781.11
681,440.00

4,099,999.01
4,099,999.01

4,099,999.01
4,099,999.01

4,099,999.01

4,099,999.01

4,099,999.01

4,099,999.01

4,099,999.01
4,099,999.01

4,099,999.01
4,099,999.01

4,615,029.00

4,615,029.00

823,857.00

823,857.00

122,000.00

122,000.00

0.00

437,576.90

437,576.90

236,000.00

100,000.00

336,000.00

6,064,000.00
50,000.00
3,838,330.00
15,000.00

430,000.00

6,494,000.00
50,000.00
4,032,330.00
15,000.00

553,000.00

30,000.00

935,670.00

170,000.00

207,200.00

194,000.00

583,000.00
1,105,670.00
207,200.00
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187/0

482

188/0
191/0
192/0

512
515
523

01
03
13

01
03
13

01
03
13

01
03
13
3

3.05
1201
1201-0001
820
193/0

411

194/0

412

195/0

413

196/0

414

197/0

415

198/0

416

199/0
200/0
201/0
202/0

421
422
423
424

203/0

425

204/0

426

205/0

444

206/0

465

207/0

482

208/0

485

209/0
210/0

512
515

01
03

Порези, обавезне таксе, казне
и пенали
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за
функцију 810:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 810:
Извори финансирања за
програмску активност 13010004:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за програмску
активност 1301-0004:
Извори финансирања за
Програм 14:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програм 14:
Извори финансирања за
Главу 3.04:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Главу 3.04:
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ
Функционисање локалних
установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Пратећи трошкови
задуживања
Остале донације, дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе, казне
и пенали
Накнада штете за повреде
или штету нанету од стране
државних органа
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за
функцију 820:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
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Број 10

62,000.00
681,000.00
70,000.00
250,000.00

62,000.00
470,000.00
70,000.00

18,523,086.00
437,576.90

1,151,000.00
140,000.00
250,000.00

18,523,086.00
437,576.90

1,464,000.00

1,464,000.00

1,901,576.90

20,424,662.90

437,576.90

18,523,086.00
437,576.90

1,464,000.00

1,464,000.00

1,901,576.90

20,424,662.90

437,576.90

18,523,086.00
437,576.90

1,464,000.00

1,464,000.00

18,523,086.00

1,901,576.90

20,424,662.90

18,523,086.00

0.00
4,537,575.91

18,523,086.00
4,537,575.91

1,464,000.00

1,464,000.00

18,523,086.00

6,001,575.91

24,524,661.91

9,661,021.00

0.00

9,661,021.00

1,729,887.00

0.00

1,729,887.00

30,000.00

0.00

30,000.00

1,330,000.00

150,000.00

1,480,000.00

591,000.00

0.00

591,000.00

220,000.00

133,000.00

353,000.00

1,732,000.00
220,000.00
4,755,564.00
976,500.00

435,000.00
90,000.00
1,388,000.00
1,030,000.00

2,167,000.00
310,000.00
6,143,564.00
2,006,500.00

18,523,086.00

18,523,086.00

18,523,086.00

18,523,086.00

60,000.00

320,000.00

380,000.00

525,099.00

282,000.00

807,099.00

973.00

0.00

973.00

1,254,311.00

0.00

1,254,311.00

20,000.00

10,000.00

30,000.00

50,000.00

200,000.00

250,000.00

375,000.00
123,000.00

70,000.00
427,000.00

445,000.00
550,000.00

150,000.00

23,654,355.00
150,000.00

23,654,355.00
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13

01
03
13

1201-0021
820
211/0
212/0
213/0

421
423
424

01
13

01
13

1201-0022
820
213/1

425

213/2
213/3
213/4

426
511
512

01
13

01
13

01
03
13

01
03
13

3

3.06
2001
2001-0001
911

Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за
програмску активност 12010001:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за програмску
активност 1201-0001:
Манифестација "Дани
Лајковца"
Услуге културе
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за
функцију 820:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за
пројекат 1201-0021:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1201-0021:
Текуће поправке у културном
центру-Биоскопска сала,
горња галерија
Услуге културе
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 820:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за
пројекат 1201-0022:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1201-0022:

4,385,000.00

4,385,000.00

4,535,000.00

28,189,355.00

150,000.00

23,654,355.00
150,000.00

4,385,000.00

4,385,000.00

23,654,355.00

4,535,000.00

28,189,355.00

200,000.00
20,000.00
280,000.00

100,000.00
0.00
1,770,000.00

300,000.00
20,000.00
2,050,000.00

23,654,355.00

23,654,355.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00
1,870,000.00

1,870,000.00

1,870,000.00

2,370,000.00

500,000.00

500,000.00

130,000.00

500,000.00
1,870,000.00

1,870,000.00

1,870,000.00

2,370,000.00

359,300.00

359,300.00

377,000.00
854,000.00
49,700.00

377,000.00
854,000.00
179,700.00
0.00

130,000.00

130,000.00

130,000.00
1,640,000.00

1,640,000.00

1,640,000.00

1,770,000.00
0.00

130,000.00

130,000.00

Извори финансирања за
Програм 13:
Приходи из буџета
24,284,355.00
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програм 13:
24,284,355.00
Извори финансирања за
Главу 3.05:
Приходи из буџета
24,284,355.00
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Главу 3.05:
24,284,355.00
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЛЕПТИРИЋ",
ЛАЈКОВАЦ
ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање
предшколских установа
Предшколско образовање
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Број 10

130,000.00
1,640,000.00

1,640,000.00

1,640,000.00

1,770,000.00

150,000.00

24,284,355.00
150,000.00

7,895,000.00

7,895,000.00

8,045,000.00

32,329,355.00

150,000.00

24,284,355.00
150,000.00

7,895,000.00

7,895,000.00

8,045,000.00

32,329,355.00
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214/0

411

215/0

412

216/0

413

217/0

414

218/0

415

219/0

416

220/0
221/0
222/0
223/0

421
422
423
424

224/0

425

225/0

426

226/0

444

227/0

465

228/0

482

229/0

512

01
03
07
13

01
03
07
13

01
03
07
13

01
03
07
13

01
03
06
07
10
13

Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Пратећи трошкови
задуживања
Остале донације, дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе, казне
и пенали
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 911:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа
власти
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Функција 911:
Извори финансирања за
програмску активност 20010001:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа
власти
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за програмску
активност 2001-0001:
Извори финансирања за
Програм 8:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа
власти
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Програм 8:
Извори финансирања за
Главу 3.06:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа
власти
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Свега за Главу 3.06:
Извори финансирања за
раздео 3:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Донације од међународних
организација
Трансфери од других нивоа
власти
Примања од домаћих
задуживања
Нераспоређени вишак
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34,382,080.00

34,382,080.00

6,156,197.00

6,156,197.00
270,000.00

270,000.00

918,465.00

5,500,000.00

6,418,465.00

1,600,000.00

400,000.00

2,000,000.00

310,000.00

310,000.00

4,067,114.00
526,000.00
2,499,000.00
228,000.00

2,212,000.00
694,000.00
4,942,291.71
522,000.00

6,279,114.00
1,220,000.00
7,441,291.71
750,000.00

535,000.00

1,785,000.00

2,320,000.00

6,893,310.00

4,640,000.00

11,533,310.00

18,000.00

18,000.00

3,744,127.00

3,744,127.00

55,000.00

55,000.00
1,450,000.00

1,450,000.00

5,500,000.00

61,932,293.00
5,500,000.00

7,950,000.00

7,950,000.00

8,965,291.71

8,965,291.71

61,932,293.00

22,415,291.71

84,347,584.71

61,932,293.00

0.00
5,500,000.00

61,932,293.00
5,500,000.00

7,950,000.00

7,950,000.00

8,965,291.71

8,965,291.71

61,932,293.00

22,415,291.71

84,347,584.71

61,932,293.00

0.00
5,500,000.00

61,932,293.00
5,500,000.00

7,950,000.00

7,950,000.00

61,932,293.00

8,965,291.71

8,965,291.71

61,932,293.00

22,415,291.71

84,347,584.71

61,932,293.00

0.00
5,500,000.00

61,932,293.00
5,500,000.00

7,950,000.00

7,950,000.00

8,965,291.71

8,965,291.71

61,932,293.00

22,415,291.71

84,347,584.71

716,579,116.41
0.00

0.00
18,312,574.91

716,579,116.41
18,312,574.91

0.00

19,407,800.00

19,407,800.00

0.00

15,258,110.94

15,258,110.94

0.00

238,800,000.00

238,800,000.00

0.00

403,009,383.67

403,009,383.67
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01
03
06
07
10
13
15

прихода из ранијих година
Неутрошена средства
донација из претходних
година
Свега за раздео 3:
Извори финансирања за
Разделе 1,2, и 3:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Донације од међународних
организација
Трансфери од других нивоа
власти
Примања од домаћих
задуживања
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Неутрошена средства
донација из претходних
година
Свега за Разделе 1,2 и 3:

Број 10

4,491,000.00

4,491,000.00

716,579,116.41

699,278,869.52

1,415,857,985.93

754,464,116.41

0.00
18,312,574.91

754,464,116.41
18,312,574.91

19,407,800.00
15,258,110.94
238,800,000.00

754,464,116.41

19,407,800.00
15,258,110.94
238,800,000.00

403,009,383.67

403,009,383.67

4,491,000.00

4,491,000.00

699,278,869.52

1,453,742,985.93

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 20.
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник Општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник Општине.
Члан 21.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном
имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са
Законом о буџетском систему.
Члан 22.
Овлашћује се председник општине да у складу са чланом 27ж Закона о буџетском
систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад
утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 23.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер
(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза,
издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за
уплату средстава која припадају буџету.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера
односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је и
Начелник општинске управе.
Члан 24.
Одељење за буџет и финансије обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање
два пута годишње информише Општинско веће, а обавезно у року од 15 дана по истеку
шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће
усваја извештаје и доставља Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих
одступања.
Члан 25.
Број запослених радника према Закону о начину одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору ("Службени гласник РС" број 68/2015), Одлуци о максималном броју
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запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему
Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину ("Службени
гласник РС" број 61/2017) и Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време
корисника јавних средстава Општине Лајковац за 2017. годину који се финансира из буџета
општине Лајковац на економској класификацији 411 и 412 приказани су у следећој табели:
одређено
неодређено
Корисници плата
Тип службеника
време
време
Скупштина општине

Председник општине
Општинско веће
Општинска управа
ПУ ''Лептирић''Лајковац
Културни центар Хаџи Рувим
Лајковац
Градска Библиотека Лајковац
Туристичка организација општине
Лајковац
Установа за омладину и спорт
Лајковац

Укупан број корисника

Изабрани
Постављени
Именовани
Изабрани
Постављени
Изабрани
Постављени
Постављени
Запослени
Изабрани
Запослени
Именовани
Запослени
Именовани
Запослени

1
1
1
2
5

3

1
70
1
56

2

1
5
1
7

10

Именовани
Запослени
Именовани
Запослени
Именовани, изабрани и
постављени
Запослени

1
2

6

1
9

10
21

155

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1.
овог члана.
Број запослених код корисника јавних средстава у систему Општине Лајковац чије се зараде не
финансирају из буџета и то:
одређено
неодређе
Корисници плата
Тип службеника
време
но време
ЈП Градска Чистоћа
ЈП Лајковац услуге

Укупан број корисника

Именовани
Запослени
Именовани
Запослени
Именовани,изабрани и
постављени
Запослени

2

1
56

2

1
57

Укупан број запослених код корисника јавних средстава у систему Општине Лајковац у
складу са Законом и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време корисника
јавних средстава Општине Лајковац за 2017. годину биће 212 најкасније од 01. септембра
2017.године .
Члан 26.
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Председник Општине на предлог Одељења за буџет и финансије може донети одлуку о
промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву као и одлуку о
преусмеравању средстава унутар програма у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему.
Члан 27.
Председник Општине на предлог Одељења за буџет и финансије доноси Решење о
употреби текуће буџетске резерве
Председник Општине пре доношења Одлуке о употреби средстава текуће буџетске резерве
може прибавити Мишљење Општинског већа о оправданости употребе средстава текуће
буџетске резерве.
Члан 28
Општинско веће, на предлог Одељења за буџет и финансије, одлучује о коришћењу
средстава сталне резерве буџета за намене утврђене у члану 70. Закона о буџетском систему.
Члан 29.
Распоред и коришћење средстава врши се по посебним актима и то за:
1) износ од 500.000,00 динара, Програм 14 Развој спорта и омладине ПА 1301-0005 Канцеларија
за младе, функција 860 рекреација спорт култура и вере некласификовани на другом месту по
Локалном акционом плану за младе-ЛАПЗМ који доноси Општинско веће.
2) износ од 13,000,000.00 динара Програм 11 социјална и дечја заштита, ПА 0901-0006 дечја
заштита, функционална класификација 040-породица и деца -једнократна помоћ по Решењима
председника општине у складу са Одлуком о додатним облицима заштите породиља.
3) износ од 1.200.000,00 динара Програм 3 локални економски развој, ПА 1501-0001
Унапређење привредног инвестиционог амбијента, функционална класификација 411- општи
економски и комерцијални послови, -по уговору са Агенцијом за регионални развој
Колубарског округа који потписује председник општине у складу са Одлуком о оснивању
Агенције
4) износ од 5,000,000.00 динара, Програм 12 примарна здравствена заштита, Пројекат 18010020 вантелесна оплодња, функција 733-Услуге медицинских центара и породилишта по
Решењима Одељења за општу управу и друштвене делатности а на основу Програма за
финансирање вантелесне оплодње који доноси Општинско веће општине Лајковац.
5) износ од 1,222,000.00 динара, Програм 11 - социјална и дечја заштита, ПА 0901-0005
функција 090-социјална заштита некласификована на другом месту- на основу Програма
Црвеног крста на који сагласност даје Општинско веће. Међусобни односи се регулишу
уговором који потписује председник Општине.
6) износ од 11,000,000.00 динара - Програм 11- социјална и дечја заштита, ПА 0901-0022
једнократна помоћ пензионерима функција 070-Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту, по Решењима Центра за социјални рад на основу Одлуке о
правима и услугама социјалне заштите и Одлуке о висини једнократне помоћи коју доноси
Председник општине.
7) Износ од 13,800,000.00 динара Програм 2003 Средње образовање, Пројекат 2003- 0020Превоз деце у средњу школу, функционална класификација 920 средње образовање-по
Решењим одељења за општу управу и друштвене делатности општинске управе а све по
Одлуци о бесплатном превозу ученика Средње школе.
8) По јавном позиву на основу Уредбе о критеријумима , мерилима и начину избора пројеката
у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије,аутономне
покрајине односно јединица локалне самоуправе:
-износ од 1.600.000,00 динара Програм 13-Развој културе, ПА 1201-0002 Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва фунција 820- Услуге културе – буџетска средства
намењена пројектима субјеката у култури и
- износ од 3,000,000.00 динара Програм 13-Развој културе ПА 1201-0003 Унапређење система
очувања и представљања културно-историјског наслеђа функција 820 Услуге културе - за
финансирање пројеката за заштиту споменика културе
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Конкурс спроводи Општинско веће а међусобни односи регулишу се уговорима које потписује
Председник општине.
9) Буџетска средства намењена подршци пројектима удружења (невладине организације и
друга удружења) по Уредби о средствима за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења.:
-износ од 500,000.00 динара -, Програм 11, социјална и дечја заштита ПА 0901-0003 Подршка
социо-хуманитарним организацијама функција 070-Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту,
-износ од 150,000.00 динара - Програм 3, Програм 3 локални економски развој, ПА 1501-0004Подршка организацијама за заштиту потрошача функција 411-општи економски и
комерцијални послови.
Конкурс спроводи Општинско веће а међусобни односи регулишу се уговорима које потписује
Председник општине.
10) По јавном позиву који спроводи Општинско веће на основу Правилника о условима, начину
и критеријумима за избор пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката који се
финансирају/суфинансирају из буџета општине Лајковац:
- износ од 7.000.000,00 динара Програм 13-Развој културе ПА 1201-0003 Унапређење система
очувања и представљања културно-историјског наслеђа функција 820 Услуге културе
Међусобни односи регулишу се уговорима које потписује Председник општине.
11) износ од 21,000,000.00 динара - Програм 14 Развој спорта и омладине, ПА 1301-0001
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810-Услуге
рекреације и спорта, - по Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се
остварује општи интерес у области спорта од чега:
- 19.000.000,00 динара - за финансирање годишњих програма спортских организација на
предлог Спортског савеза општине Лајковац
- 300.000,00 - за реализацију посебних програма по јавном позиву
-1, 700.000,00 - за изузетно одобрење програма у току године од стране Општинског већа.
12) износ од 11,000,000.00 динара- Програм 12 -Примарна здравствена заштита, Пројекат 18010021 унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац, функција
760 здравство некласификовано на другом месту на основу Програма унапређења квалитета
здравствене заштите становништва општине Лајковац на који сагласност даје општинско
веће.Међусобни односи са Домом здравља се регулишу уговором који потписује председник
Општине.
13) -износ од 5,000,000.00 динара Програм 3 Локални економски развој ПА1501-0003
Подстицаји за развој предузетништва функција 411 општи економски и комерцијални пословиПо Програму Субвенција предузетницима и малим и средњим предузећима који доноси
Општинско веће.
Конкурс спроводи Општинска управа а међусобни односи регулишу се уговорима које
потписује Председник општине.
14)Буџетска средства за финансирање ЛАПЗ-а:,Програм 3 Локални економски развој ПА15010002 Мере активне политике запшљавања функција 412 општи послови по питању рада
-износ од 2,800,000.00 динара Подстицаји за самозапошљавање у пољопривреди -Конкурс
спроводи Општинска управа а међусобни односи регулишу се уговорима које потписује
се уговорима које потписује Председник општине
-износ од 17,500,000.00 динара по Споразуму са НСЗ Конкурс спроводи Општинска управа а
међусобни односи регулишу се уговорима које потписује Председник општине
Члан 30.
У року од 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету, Одељење за буџет и
финансије, врши расподелу средстава директним и индиректним корисницима у оквиру својих
одобрених апропријација и о томе обавештава сваког корисника.
Корисници буџетских средстава, у року од 45 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету
дужни су да средства утврђена Одлуком распореде по наменама у свом годишњем
финансијском и да донесу финасијске планове усклађене са одобреним апропријацијама на које
сагласност даје Председник општине.
175

28.11.2017. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Број 10

Кориснику буџетских средстава, који не поступи у складу са одредбама ст. 1. и 2. овог члана,
неће се дозволити коришћење апропријација.
Члан 31.
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа утврђене
апропријације која му је одобрена за ту намену у тој буџетској години.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у
супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.
Приликом преузимања обавеза, директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни
су да се придржавају смерница о роковима и условима плаћања, које одређује министар,
односно локални орган управе надлежан за финансије.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог
правног акта, уколико законом није друкчије прописано.
Члан 32.
Изузетно, корисници могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне
издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога Одељења за буџет и финасије, уз
сагласност Општинског већа ,а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из
члана 5. ове Одлуке.
Корисници могу преузети обавезе по уговору само за капиталне пројекте у складу са
предвиђеним средствима из прегледа планираних капиталних издатака буџетских корисника за
текућу и наредне две буџетске године у општем делу буџета за текућу годину, укључујући и
потребна средства до завршетка капиталних пројеката, односно након три године.
Корисници су обавезни да, пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза
по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност Општинског већа.
Корисници буџетских средстава, који су у складу са законом који уређује буџетски
систем, преузели обавезе по уговорима који се односе на капиталне издатке и захтевају
плаћање у више година, могу на основу предлога Одељења за буџет и финансије, уз сагласност
Општинског већа, да измене елементе уговора који се односе на динамику плаћања уговорних
обавеза.
Члан 33.
Корисници могу преузети обавезе по уговорима за текуће расходе који, због природе
расхода, захтевају плаћање у више година, под условом да пре покретања поступка јавне
набавке имају обезбеђен део средстава за обавезе које доспевају у тој буџетској години, као и
да прибаве писану сагласност Општинског већа,да ће обавезе које ће доспевати и бити
укључене у финансијски план за наредне две године, у складу са Уредбом о критеријумима за
утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање
одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година("Сл.гласник
РС", бр. 21/2014)
Члан 34.
Корисници средстава буџета општине Лајковац пре најављивања нових обавеза на начин
прописан чланом, 56.став 3 Закона о буџетском систему у поступку извршења буџета морају да
пријаве преузете, а неизвршене обавезе из претходне буџетске године.
Плаћање из буџета неће бити извршено уколико нису поштоване процедуре из претходног
става овог члана.
Члан 35.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара,
пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима
који уређују јавне набавке.
Јавном набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се
набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна вредност вредност на годишњем
нивоу нижа од 5.000.000,00 динара.
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Члан 36.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора
прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01- Приходи из буџета), обавезе
могу преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво
остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.
Члан 37.
Приходи и примања буџета општине уплаћују се преко уплатних рачуна јавних прихода.
Расходи и издаци органа, установа и јавних предузећа корисника средстава буџета
општине Лајковац извршаваће се преко консолидованог рачуна трезора општине
Лајковац.Трезор ће обављати контролу тих расхода у односу на утврђене апропријације и
одобравати плаћање на терет буџетских средстава.
Директни и индиректни корисници средстава буџета могу користити средства
распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства
одобрена и пренета.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни
основ, средства се враћају у буџет Општине.
Члан 38.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на
принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно
актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 39.
Распоред остварених прихода врши се тромесечним плановима који доноси надлежни
орган за финансије.
Директни корисник средстава буџета може вршити плаћања у границама прописаних
квота за свако тромесечје.
Члан 40.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на
основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање
(копије).
Члан 41.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним
примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и
то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални трошкови
неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају
расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних
трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних
издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама
Поштовање приоритета у извршавању расхода и издатака и спровођење других мера за
побољшање финансијске дисциплине пратиће се на основу месечног извештавања о стању
доцњи.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу,
апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.
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Члан 42.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректих корисника средстава
буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун
трезора општине воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2017. години само
у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом
Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и
сигурност тог инвестирања.
Члан 43.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник Општине може се
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу .
Члан 44.
Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор извршење
правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових
апропријација.
Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених
апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће
одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење
обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор, односно
предложити измену прописа који је основ за настанак и плаћање обавеза.
Члан 45.
Корисници буџетских средстава пренеће на консолидовани рачун трезора до 31.
децембра 2017. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2017.
години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Лајковац за
2017. годину.
Члан 46.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2017.години обрачунату
исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују
расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 47.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор
и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава ,осим јавних предузећа и
организација за обавезно социјално осигурањене, у 2017.години, намирују само трошкове по
том основу.
Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених
рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни односно
индиректни корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.
Рефундација из става 2.овог члана начином извршавања расхода, у складу са Законом о
буџетском систему.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава буџета општине Лајковац и
други корисници јавних средстава који користе пословни простор и покретне ствари којима
управљају директни или индиректни корисници буџета користе пословни простор и става 1
овог члана по плану који доноси Општинско веће,по захтевима корисника
Други корисници јавних средстава који користе пословни простор и покретне ствари
којима управљају директни или индиректни корисници буџета Републике Србије плаћају
настале трошкове, трошкове текућег и инвестиционог одржавања, односно закупа у складу са
планом који доноси Општинско веће,по захтевима корисника.
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V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 48.
Овлашћује се надлежни орган за финансије да може вршити усклађивање исказаних примања и
издатака са прописаним класификацијама и друге техничке исправке, а у складу са захтевима
надлежног Министарства с тим да примања и издаци остају у складу са утврђеним износима.
Овлашћује се надлежни орган за финансије да може извршити усклађивање Одлуке о буџету
општине Лајковац за 2017. годину са моделом исказивања резултата по Закону о буџету
Републике Србије или другог важећег законског прописа, с тим да примања и издаци остају у
складу са утврђеним износима.
Члан 49.
Ову Одлуку доставити Министарству финансија и објавити у ”Службеном гласнику
општине Лајковац”.
Члан 50.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, објавиће се у „Службеном гласнику
општине Лајковац“ Лајковац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-155/17-II од 28.11.2017. године
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САДРЖАЈ
__________________________________________________________________________________
Назива акта
Страна
Закључак о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Лајковац за период
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