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Службени
гласник
општине
Лајковац
ГОДИНА XVIII

БРОЈ 11

07.09.2018.ГОДИНЕ

На основу члана 39. Статута општине
Лајковац („Службени гласник општине
Лајковац“, бр. 11/08), Скупштина општине
Лајковац, на седници одржаној дана
07.09.2018. године, донела је

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

хидросистема Стубо-Ровни ''Колубара'' Ваљево
за 2017. годину, објавити у ''Службеном
гласнику општине Лајковац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-99/18-II од 07.09.2018. године

З А К ЉУ Ч А К
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И
КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ
ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА СТУБОРОВНИ ''КОЛУБАРА'' ВАЉЕВО
ЗА 2017. ГОДИНУ

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

I Усваја се Извештај о раду Јавног
предузећа за управљање и коришћење
регионалног вишенаменског хидросистема
Стубо-Ровни ''Колубара'' за 2017. годину.

На основу члана 39. Статута општине
Лајковац („Службени гласник општине
Лајковац“, бр. 11/08), Скупштина општине
Лајковац, на седници одржаној дана
07.09.2018. године, донела је

II Закључак о усвајању Извештаја о
раду Јавног предузећа за управљање и
коришћење
регионалног
вишенаменског
хидросистема Стубо-Ровни ''Колубара'' Ваљево
за 2017. годину, доставити ЈП „Колубара“
Ваљево и Одељењу за буџет и финансије
општине Лајковац.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И
КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ
ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА СТУБОРОВНИ ''КОЛУБАРА'' ЗА 2018. ГОДИНУ
СА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА

III Закључак о усвајању Извештаја о
раду Јавног предузећа за управљање и
коришћење
регионалног
вишенаменског
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ГРАДА ВАЉЕВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ
ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА СТУБОРОВНИ ''КОЛУБАРА'' ЗА 2018. ГОДИНУ

Број 11

На основу члана 39. Статута општине
Лајковац (''Службени гласник општине
Лајковац'', број: 11/08), Скупштина општине
Лајковац, на седници одржаној дана
07.09.2018. године, донела је

I Даје се сагласност на Измене и
допуне Програма пословања Јавног
предузећа за упављање и коришћење
регионалног вишенаменског хидросистема
Стубо-Ровни ''Колубара'' за 2018. годину са
Изменама
и
допунама
Програма
коришћења субвенција из буџета Града
Ваљева Јавног предузећа за упављање и
коришћење регионалног вишенаменског
хидросистема Стубо-Ровни ''Колубара'' за
2018. годину.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВЕ ИЗМЕНЕ
И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ЗА
2018. ГОДИНУ СА ПРЕЧИШЋЕНИМ ТЕКСТОМ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ЗА 2018.
ГОДИНУЗАЈЕДНИЧКОГ ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ''СОЛИДАРНОСТ''
ЗА ОПШТИНЕ ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦА

I Даје се, сагласност на Прве измене и
допуне Годишњег програма рада за 2018.
годину са пречишћеним текстом Годишњег
програма рада за 2018. годину Заједничког
центра за социјални рад ''Солидарност'' за
општине Љиг, Лајковац и Мионица.

II Решење о давању сагласности на
Измене и допуне Програма пословања Јавног
предузећа за упављање и коришћење
регионалног вишенаменског хидросистема
Стубо-Ровни ''Колубара'' за 2018. годину са
Изменама и допунама Програма коришћења
субвенција из буџета Града Ваљева Јавног
предузећа за упављање и коришћење
регионалног вишенаменског хидросистема
Стубо-Ровни ''Колубара'' за 2018. годину,
доставити ЈП „Колубара“ Ваљево и Одељењу
за буџет и финансије општине Лајковац.

II Решење о давању сагласности на
Прве измене и допуне Годишњег програма
рада за 2018. годину са пречишћеним текстом
Годишњег програма рада за 2018. годину
Заједничког центра за социјални рад
''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и
Мионица, доставити Заједничком центру за
социјални рад ''Солидарност'' за општине Љиг,
Лајковац и Мионица и Одељењу за буџет и
финансије Општинске управе општине
Лајковац.

III Решење о давању сагласности на
Измене и допуне Програма пословања Јавног
предузећа за упављање и коришћење
регионалног вишенаменског хидросистема
Стубо-Ровни ''Колубара'' за 2018. годину са
Изменама и допунама Програма коришћења
субвенција из буџета Града Ваљева Јавног
предузећа за упављање и коришћење
регионалног вишенаменског хидросистема
Стубо-Ровни ''Колубара'' за 2018. годину,
објавити у ''Службеном гласнику општине
Лајковац''.

III Решење о давању сагласности на
Прве измене и допуне Годишњег програма
рада за 2018. годину са пречишћеним текстом
Годишњег програма рада за 2018. годину
Заједничког центра за социјални рад
''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и
Мионица, објавити у ''Службеном гласнику
општине Лајковац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-99/18-II од 07.09.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-99/18-II од 07.09.2018. 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
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Лајковац'', број: 11/08), Скупштина општине
Лајковац, на седници одржаној дана
07.09.2018. године, донела је

Број 11

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР –ЈУН 2018. ГОДИНЕ

Назив јединице локалне самоуправе: Општина
Лајковац
Контакт подаци: Омладински трг 1,
14224 Лајковац ,

I Усваја се Извештај о извршењу
Одлуке о буџету општине Лајковац за период
јануар-јун 2018. године.

Тел: 014/3433-109,
Фах: 014/3433-332

II Закључак о усвајању Извештаја о
извршењу Одлуке о буџету општине Лајковац
за период јануар-јун 2018. године доставити
Одељењу за буџет и финансије Општинске
управе општине Лајковац.
III Закључак о усвајању Извештаја о
извршењу Одлуке о буџету општине Лајковац
за период јануар-јун 2018. године објавити у
''Службеном гласнику општине Лајковац''.

II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

1. ЈП „Градска чистоћа“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-99/18-II од 07.09.2018. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић ,с.р.
*****************

Општина Лајковац

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

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018.

Лајковац, 28.08.2018. године
3
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Број 11

овај период. Како у првом кварталу 2018.
године није дошло до реализације уговора са
РБ Колубара, изостао је и резултат, јер
планирани приходи нису остварени. У априлу,
дошло је до одређене наплате аванса, сходно
Анексу уговора са РБ Колубара. Техничка и
правна процедура у вези са овим Уговором су
одрађене. Радови на пресељењу гробља у
Скобаљу, нису започети у јуну 2018. године, с
тим што се свакодневно очекује писано
обавештење од РБ Колубара о увођењу у
посао.

III
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОДСТУПАЊА
ОД
ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА

1. Назив предузећа: ЈП „Градска чистоћа“
Лајковац
Седиште: Лајковац
Претежна делатност: Комунална делатност
Матични број: 17369326
Програм пословања:
План
и Програм
пословања
са
Финансијским
планом
пословања ЈП ''Градска чистоћа'' Лајковац за
2018. годину са Планом и Програмом
коришћења субвенција за 2018. годину усвојен
је 26.12.2017. године („Службени гласник
општине Лајковац“, број: 11/2017), Првe
изменe Плана и Програма пословања са
Финансијским планом пословања ЈП ''Градска
чистоћа'' Лајковац за 2018. годину са
Планом и Програмом коришћења субвенција
за 2018. годину, са пречишћеним текстом
(„Службени гласник општине Лајковац“, број:
11/2018 од 19.06.2018. године).

Други пословни приходи односе се на приходе
од закупнина у износу од 7,28 (у хиљадама)
динара; приходе од субвенције воде, смећа и
каналазицаије које Општина по свом закључку
одобрава домаћинствима тежег материјалног
положаја и они износе: 455,88 (у хиљадама)
динара и приходи од издавања сагласности на
техничку документацију за прикључак на
водовод и каналазацију у износу од 71,25 (у
хиљадама) динара. Укупан износ остварених
прихода износи 534,41 (у хиљадама) динара од
чега се највећи проценат односи на приход од
субвенционисаних цена за комуналне услуге
најугроженијим категоријама становништва.
- Финансијски приходи у овом извештајном
периоду остварени су у износу од 115 (у
хиљадама) динара и односе се на приходе од
камата. Ови приходи нису планирани
Програмом пословања за 2018. годину.
Приходи од камата који су садржани у
финансијским приходима остварени су по
основу камата од физичких и правних лица
који су претходних година утужени због
неизмирених обавеза и у овом периоду су
наплаћени по налогу јавних извршитеља.

Биланс успеха:
Укупни приходи: планирани пословни приходи
за 2018. годину су 274.858 у (у хиљадама)
динара.
- Пословни приходи за првих 6 месеци 2018.
године планирани су у износу од 180.081 (у
хиљадама) динара, а остварени су у износу од
93.997 (у хиљадама) динара, што чини 34% од
плана за целу 2018. годину, односно 52,20%
плана за период 01.01-30.06.2018. године. Од
укупно остварених пословних прихода 23,97%
односе се на приходе од продаје робе на
домаћем тржишту.

- Остали приходи су остварени у износу од 274
(у хиљадама) динара у другом тромесечју
2018. године и то су приходи од судских
извршења. Ови приходи, такође, нису
планирани Програмом пословања за 2018.
годину као и финансијски.

Приходи од продаје производа и услуга
остварени су у знатно мањем проценату у
односу на план за првих шест месеци 2018.
године (32,55%). Образложење: при изради
програма пословања за 2018. годину са
финансијским планом, рачунало се на
отпочињање посла по Уговору са РБ Колубара
о пресељењу гробних места са накнадним
прекопавањем гробља у Скобаљу (у даљем
тексту Уговор) у овом тромесечју и из тог
разлога су планирани доста виши приходи за

Остали приходи на групи конта 67 у износу од
273.892,98 динара се односе на наплаћена
потраживања од утужених правних и физичких
лица, по налогу јавних извршитеља и
представљају наплаћене накнаде и таксе које
се плаћају приликом утужења. Ови трошкови
падају на терет утужених потрошача и
приликом наплате по извршењима, ове накнаде
се књиже у корист осталих прихода и тако
4
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„покривају“ плаћене износе приликом утужења
од стране ЈП „Градска чистоћа“.
Приходи од субвенција су 29.850 (у хиљадама)
динара. Износ од 1.159 (у хиљадама) динара
се односи се на приходе од Националне службе
запошљавања за зараде и трошкове јавног
рада.

Број 11

2.14 милиона динара и расходе из ранијих
година од 30 (у хиљадама) динара.
- Добитак из редовног пословања
пре
опорезивања планиран је за други квартал у
износу
од 35.938 (у хиљадама) динара, а реализован је
у износу од 17.418 (у хиљадама) динара,
48,47% од плана .

Укупни расходи: Планирани пословни расходи
за 2018. годину износе 246.169 (у хиљадама)
динара, финансијски расходи су планирани у
износу од 550 (у хиљадама) динара, а остали
расходи у износу од 28.139 (у хиљадама)
динара.

Биланс стања:
Укупна актива као и пасива у овом
извештајном периоду износи 312.098 (у
хиљадама) динара.
Планирани износ активе и пасиве за 2018.
годину је 93.172 хиљаде динара.

Укупни планирани расходи Програмом
пословања за 2018. годину су: 244.168 (у
хиљадама) динара.

У овом извештајном периоду повећана је
вредност опреме за 716.500,00 динара и сада
износи 5.115 (у хиљадама) динара.У другом
кварталу 2018. године извршена је набавка
четрнаест (14) контејнера у вредности од
716.500,00 динара.
Одступања се појављују код обртне имовине и
краткорочних обавеза.

- Планирани пословни расходи за други
квартал 2018. године износе 132.549 (у
хиљадама) динара.
Реализовани пословни расходи у првих шест
месеци износе 74.308 (у хиљадама) динара,
што процентуално износи 30,19% укупног
плана за 2018. годину, односно 56,06% у
односу на план за период 01.01-30.06.2018.
године. Проценат реализације пословних
расхода у овом кварталу су
нижи од
планираних за овај период, а разлог њихове
мање реализације је везана за горе поменути
Уговор са РБ Колубара као и рационалног
трошења.

Уплате ЈПКП „Лазаревац“, Лазаревац се и
даље врше као и у претходном периоду и као
такве приказују у пословним књигама, док се
њихови рачуни за испоруку воде и даље
враћају због начина обрачуна и судског спора
који је још у току. Све уплате ЈПКП
„Лазаревац“, Лазаревац за воду се у пословним
књигама ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац воде
као плаћени аванси за материјал, резервне
делове и слично. Судски спор са ЈПКП
„Лазаревац“ још увек није окончан. ЈПКП
„Лазаревац“ обрачун утрошене воде рачуна у
износу који се не слаже са обрачуном који
показује очитавање водомера самог предузећа
и из тог разлога долази до оваквог начина
приказивања, а из наведеног разлога је и
покренут судски спор.

- Финансијски расходи за други квартал 2018.
године планирани су у износу од 25 (у
хиљадама) динара, а њихова реализација је 56
(у хиљадама) динара и чини 10,18% од укупног
плана 2018.године.Код ових расхода примећује
се одступање у односу на квартални план.
Расходи се односе на плаћене камате на
дозвољени минус код Банке Интеза.
- Остали расходи за овај квартал су планирани
у износу од 11.569 у (у хиљадама) динара, а
остварени су у износу од 2.604 (у хиљадама)
динара, што представља 9,25% остварења од
укупног плана за 2018. годину, а 22,51% у
односу на план за шест месеци. Остали
расходи пословног периода односе се на:
трошкове спорова са правним и физичким
лицима од 216,64 (у хиљадама) динара,
расходе материјала и робе 220,87 (у хиљадама)
динара, прекомерни кало, растур, квар и лом

На групи конта 435 се појављују обавезе које
се књиже као нафектурисане услуге ЈПКП
„Лазаревац“, чији се рачуни, како је и наведено
у претходном делу ове Информације не књиже,
због неусклађености њиховог и нашег
приказивања стања утрошене воде и судског
спора који још траје.
На групи конта 430 евидентирани су аванси
које је ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац 2010.
5
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године примила од тадашњег предузећа ЈП
„Дирекција за уређење и изградњу општине
Лајковац“, Лајковац у износу од 14.207.031,83
без ПДВ-а. Укупан износ са ПДВ-ом износи
16.764.297,56 динара.

посуда за одлагање смећа) у износу од
1.200.000 динара.

У овом извештајном периоду појављују се и
дугорочна резервисања, а нису планирана , а
везана су за запослене који воде судски спор са
ЈП „Градска чистоћа“ и којима се исплаћују
накнаде по судским решењима.
Дозвољени минус у износу од 5.000.000,00
динара обновљен је код Комерцијалне банке
АД Београд на крају овог извештајног периода.
У овом извештајном периоду је укалкулисан и
други део зарада за јун, путни трошкови за јун,
накнаде надзорном одбору за јун, накнаде за
привремено-повремене послове за јун а
исплаћују се у јулу 2018. године.

Средства за посебне намене: Рационално су
трошена средства за посебне намене у односу
на план. Трошкови репрезентације за овај
извештајни период планирани су у износу од
3.325.000,00 динара а реализовано је
101.337,00 динара или 3,05% од планираних.
Средства за рекламу и пропаганду за овај
квартал реализована су у износу од 90.420,00
динара, а планирана су у износу од 135.000,00
динара или 66,98 % од плана

У периоду 01.01.-30.06.2018. године планиране
субвенције
од
29.850.000
динара
су
реализоване.

Инвестиције: Инвестиције из сопствених
средстава планиране су за 2018. годину у
износу од 15.000.000 динара. Укупно
планиране инвестиције за други квартал су
2.000.000,00 динара. За други квартал 2018.
године планирана је израда надстрешнице на
Новом гробљу у износу од 1.500.000 динара
(500.000,00 динара су планиране инвестиције у
првом кварталу 2018. године за израду
пројекта надстрешнице). У овом кварталном
периоду овај пројекат није реализован због
недостатка средстава.

Трошкови запослених:
Зараде за 58
запослених исплаћене су у складу са планом
за 2018. годину.
Динамика запослених: У односу на
претходни квартал у овом кварталу дошло је
до повећања броја запослених по основу
уговора о привремено-повременим пословима
( за 25). У овом извештајном периоду преко
два (2) јавна рада који се реализују у складу са
Уговором
о
спровођењу
јавног
рада
закљученог између Националне службе
запошљавања, Општине Лајковац и ЈП
„Градска чистоћа“,Лајковац ангажовано
је
укупно 20 лица
на „Пословима уређења
јавних површина на територији општине
Лајковац укључујући и уређење људских
гробаља“ и Уговором о спровођењу јавног
рада „За лепши и уређенији Лајковац“,
закљученог између ЈП „Градска чистоћа“ и
Националне
службе
за
запошљавање
ангажовано је 5 лица.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊЕ И НАПОМЕНЕ

У овом извештајном периоду повећана је
наплата потраживања од тужених физичих
лица и правних лица.
У периоду од 01.01-30.06.2018. године
предузеће је искористило 100% од износа
годишњег плана субвенција за покриће
губитака у водоводној мрежи за 2018. годину.
Субвенције се реализују по посебном
Програму коришћења субвенција који усваја
Скупштина општине и утрошене су наменски.
Предузеће користи позајмице по текућем
рачуну код пословних банака чија висина на
дан 30.06.2018. године износи 8,729 у (у
хиљадама) динара , које ће бити покривене у
наредном периоду. У наредном периоду главни
акценат се ставља на успешну реализацију
Уговора са РБ “Колубара“ о пресељењу
гробних места са накнадним прекопавањем
гробља у Скобаљу, где ће се видети и први
резултати. Предузеће је и даље у судском спору
са добављачем због начина фактурисања
преузетих количина воде.

Кретање цена производа и услуга: Није било
промена цена услуга и робе у односу на 2017.
годину.
Субвенције и остали приходи из буџета:
Приходи од субвенција су планирани у износу
од 29.850.000 динара за измирење обавеза
према добављачу за губитке воде у мрежи, а
остали приходи из буџета – екологија (набавка
6
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Када је у питању уградња нових водомера и
ефеката њихове уградње на смањењење
губитака воде у мрежи, формирана је комисија
која интензивно прати и контролише рад
водомера, као и евентуалне пропусте који могу
да настану у њиховом функционисању.
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III Решење о давању сагласности на
Програм расподеле средстава од накнаде за
коришћење шума и шумског земљишта
општине Лајковац за 2018. годину, објавити у
''Службеном гласнику општине Лајковац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-99/18-II од 07.09.2018. године

Што се тиче предузимања даљих мера из овог
домена, у надлежности је комисије и њеног
интензивног рада на терену у откривању
губитака воде у мрежи и давању нових
предлога
за
нормално
и
ефикасно
функционисање на остваривању смањења
гибитака воде у мрежи.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-99/18-II од 07.09.2018. године

Скупштина општине Лајковац, по
захтеву ЈВП „Србијаводе“ Београд, на основу
члана 39. Статута општине Лајковац
(„Службени гласник општине Лајковац“ број
11/08), на својој седници одржаној дана
07.09.2018. године, донела је

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

З А К Љ У Ч А К

На основу члана 39. Статута општине
Лајковац (''Службени гласник општине
Лајковац'', број: 11/08 ), Скупштина општине
Лајковац, на седници одржаној дана
07.09.2018. године, донела је

I.

ДАЈЕ
СЕ
ПОЗИТИВНО
МИШЉЕЊЕ НА Студију унапређења
заштите од вода у сливу реке
Колубаре, коју је израдио Институт за
водопривреду „Јарослав Черни“ из
Београда, сем у делу који се односи на
предложене
мере
унапређења
заштите од вода на територији
општине Лајковац и то:
 изградњу
ретензије
акумулације са ретензионом
браном у доњем делу слива
реке Топлице на око 1,5 км
узводно од ушћа у реку
Колубару,
 реконструкцију
постојећих
насипа,
 планирање бочних ретензија,
 планирање
финансијских
средстава за инвестицоиона
улагања.

II.

Предлаже
се
да
се
уместо
предложених
мера
заштите
на
територији
општине
Лајковац
Студијом унапређења заштите од вода
у сливу реке Колубаре предвиде
следеће мере:

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ОД
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И
ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
ЗА 2018. ГОДИНУ

I Даје се сагласност на Програм
расподеле средстава од накнаде за коришћење
шума и шумског земљишта општине Лајковац
за 2018. годину.
II Решење о давању сагласности на
Програм расподеле средстава од накнаде за
коришћење шума и шумског земљишта
општине Лајковац за 2018. годину, доставити
Одељењу за привреду и имовинско-правне
послове и Одељењу за буџет и финансије
Општинске управе општине Лајковац.
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 изградња ретензионе бране
„Маркова Црква“ на територији
насеља Маркова Црква на новој
позицији 3, на удаљености од
око
780м
од
планиране
позиције 1, кроз катастарске
парцеле бр. 582 и 506 обе КО
Маркова Црква,
 регулација
водотока
река
Колубаре,
Љига,
Топлице,
Враничине и реке Крље,
 реконструкција постојећих и
изградња недостајућих насипа
уз водотоке река Колубаре и
Љиг,
 формирање бочних ретензија
 изградња и реконструкција
мостних конструкција
 у складу са предложеним
мерама,
планирање
одговарајућих
финансијских
средстава.
III.

ДА СЕ о Студији из тачке 1. овог
Закључка са предлозима Скупштине
општине Лајковац који прецизније
уређују
планске
недостатке,
предложене мере и техничка решења
обавести
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја
и
инфраструктуре РС које у складу са
чланом 33. Закона о планирању и
изградњи, после одржаног јавног увида
и јавне седнице даје сагласност на
усклађеност Нацрта Измена и допуна
Просторног плана општине Лајковац усаглашавање са одредбама Закона о
планирању и изградњи и Извештаја о
стратешкој процени утицаја Измене и
допуне Просторног плана општине
Лајковац - усаглашавање са одредбама
Закона о планирању и изградњи на
животну средину, са планским
документима ширег подручја.

IV.

Закључак
се
доставља:
ЈВП
„Србијаводе“ Београд, Министарству
грађевинарства,
саобраћаја
и
инфраструктуре РС , Председнику
општине Лајковац, Главном урбанисти
општине Лајковац,
Одељењу за
урбанистичке послове и просторно
планирање Општинске управе општине
Лајковац.
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Образложење
После спроведене одбране од поплава,
у јуну 2014. године је покренут Државни
програм обнове оштећених водних објеката и
отклањања последица поплава. У оквиру овог
Програма су извршена снимања трагова и
последица поплава, што је омогућило израду
студијских анализа и планске документације на
основу које ће се унапредити заштита од
поплава. У складу са тим донета је одлука о
изради Студије унапређења заштите од вода у
сливу Колубаре са задатком да дефинише
стратегију изградње система за заштиту од
вода и циљем да се на основу резултата
Студије усагласе планови просторног и
привредног
развоја
јединица
локалне
самоуправе
и
планови
државних
инфраструктурних система.
Јула 2015. године Институт за
водопривреду „Јарослав Черни“ је започео
израду Студије унапређења заштите од вода у
сливу Колубаре, према уговору склопљеним са
Програмом Уједнињених нација за развој
(United Nations Development Programme –
UNDP).
Студија се односи на концепцију
интегралне заштите од великих вода у сливу
Колубаре,
која
обухвата:
антиерозионо
уређење слива, акумулисање вода у горњим
деловима слива, формирање ретензионих
простора, доградњу и реконструкцију објеката
за одбрану од поплава. У том смислу, сви
будући радови који утичу на режим вода или
су изложени утицају вода требало би да буду
део комплексног решење заштите од поплава у
целом сливу Колубаре, са одговарајућим
критеријумима степена заштите за насеља,
инфраструктуру, индустрију и рударство,
пољопривреду и друге рецепторе ризика.
У оквиру студије анализирају се
решења и мере заштите од поплава у сливу
Колубаре са техно-економског, социјалног и
еколошког аспекта. Циљ студије је да се
омогући израда плана управљања ризицима од
поплава, како би се у сливу Колубаре
контролисале и смањиле штетне последице
поплава на здравље људи, животну средину,
културно наслеђе и привреду.
Уговором између UNDP и Института
„Јарослав Черни“ је било предвиђено да се
студија ради у 3 фазе: (1) Претходни извештај,
(2) Прелиминарни извештај и (3) Завршни
извештај.
8

07.09.2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Претходни извештај је имао за циљ да
дефинише проблем, методологију израде
Студије, програм и план активности. Урађен је
у другој половини 2015. године и усвојен од
стране Савета студије у децембру исте године.
Садржи анализу постојећег стања, предлог
концепције и основне елементе техничких
решења унапређења заштите од вода у сливу
Колубаре.
Прелиминарни извештај је обухватио
све активности предвиђене Пројектним
задатком и у складу са истим представља
радну верзију Завршног извештаја. Савет
студије
је
априла
2016.
године
прихватио Прелиминарни извештај и одобрио
израду Завршног извештаја.
Предмет треће фазе је израда Завршног
извештаја Студије унапређења заштите од вода
у сливу Колубаре, у складу са усвојеним
Прелиминарним извештајем, узимајући у
обзир околности које су настале у
међувремену, од марта 2016. године када је
предат Прелиминарни извештај, до краја 2017.
године.
Предложене мере одвијаће се у две
фазе, и то: прва фаза до 2025. године
(ретензије, насипи и антиерозиона заштита) и
друга
до 2035. године (ретензије и
антиерозиона заштита).
Студијом су за смањење ризика од
поплава у сливу реке Колубаре планиране и
побројане инвестиционе мере, мере за
смањење изложености поплавама и мере за
смањење рањивости.
Дана 09.05.2018. године у просторијама
ЈВП „Србијаводе“ Булевар уметности 2а Нови
Београд,
одржан
је
састанак
са
представницима локалних самоуправа где су
презентовани резултати Студије са предлогом
техничких решења и мера, као и неопходне
даље активности на унапређењу степена
заштите од поплава. Захтевано је интезивније
учешће представника локалних самоуправа,
који би требало да дају сагласност на
предложена планска и техничка решења
Студије, али и да евентуално својим
предлозима и сугестијама потврђеним на
седници Скупштине општине дају смернице за
израду Завршног извештаја Студије.
Студија је основ и подлога за израду
измене и допуне планске и техничке
документације за општину Лајковац и у том
циљу
је
остварена
сарадња
локалне
самоуправе и ЈВП „Србијаводе“.
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У Општини Лајковац се тренутно
спроводи процедура усвајања Измена и допуна
Просторног плана општине Лајковац усаглашавање са одредбама Закона о
планирању и изградњи – у даљем тексту Нацрт
ППОЛ.
У фази прибављања података о
постојећем стању и издавање услова изградње
и коришћења простора за израду Нацрта
ППОЛ, на основу члана 46. Закона о
планирању и изградњу ("Службени гласник
РС" 72/09 и 81/09– исправка, 64/10-УС,
24/11,121/12, 42/13-УС и 50/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14, и 145/14) Општинска управа
општине Лајковац, обратила се свим јавним
институцијама релевантним за давање истих.
Мишљење
ЈВП
„Србијаводе“
подразумевало је коришћење и уградњу, у
Измене и допуне просторног плана, планских
решења Студије за унапређење заштите од
вода у сливу реке Колубаре.
Комисија за анализу предметне
Студије, формирана Решењем број 325-11/18-I
од 29.08.2018. године од стране Председника
општине Лајковац, је разматрајући Студију,
уочила планске недостатке предложених мера
и техничких решења који се односе на
територију општине Лајковац и то:
1. Планирана ретензија/акумулација
профил „Словац“ са планираном
изградњом објекта бране и ретензије у
Марковој Цркви, у Прелиминарном
извештају је дата као планско решење
по којем се потапа црква Светог
Димитрија у Марковој Цркви из
15.века, као и објекти ваљарица и
воденица Сретеновића из 18.века, а
који су утврђено непокретно културно
добро - споменици културе од великог
значаја.
У процедури израде Нацрта измене и
допуне ППОЛ консултовани су обрађивачи
Студије и као резултат достављен је предлог
новог планског решења за изградњу бране, где
је позиција бране померена за око 270м
узводно према Мионици, на удаљености од око
10м иза ваљарице и воденице Сретеновића.
Овим решењем комплекс Цркве Св. Димитрија
у насељу Маркова Црква не би био потопљен,
али ваљарица и воденица би биле и даље
угрожене
као и природни амбијент у
непосредном окружењу.
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Након обављеног Јавног увида у Нацрт
измена и допуна просторног плана и
достављених примедби од стране мештана
насеља Маркова Црква, Комисија за планове
општине Лајковац је на затвореној седници
одржаној дана 18.06. 2018. године, после
одржане Јавне седнице истог дана, донела
Закључак да се у графичком прилогу Уређајне
основе насеља Маркова Црква дефинише
граница „резервисаног простора за изградњу
ретензије Маркова Црква са ретензионом
браном, који ће се разрадити ПДР-ом“, у
складу са усвојеним Завршним извештајем
Студије.
Надлежна Комисија је, узимајући у
обзир све аргументе, предложила
нову
локацију бране на удаљености од око 780м од
планиране позиције 1, кроз катастарске
парцеле бр. 582 и 506 обе КО Маркова Црква.
Нова предложена позиција би сачувала
природни амбијент који формирају река
Топлица, јаз на којем се налазе споменици
културе воденица и ваљарица Сретеновића и
црква св. Димитрија. Овим би било омогућено
повезивање постојећих општинских путева на
обронцима ка реци Топлици.
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Колубаре и Љига , односно захтев да
инвеститор ЈП „Путеви Србије“ у сарадњи
са МГСИ и ЈВП „Србијаводе“, размотре
оправданост и изврше регулацију постојећег
корита између новопрокопаних регулисаних
деоница у зони аутопута , тј да се споје
регулације Р3 и Р5 ( у КО Боговађа уради
деснообални наип за заштиту насеља) и да
се од КО Пепељевац
уради регулација
реке Љиг до улива у реку Колубару. Такође,
неопходна је хитна изградња
десног
насипа реке Љиг за заштиту
насеља
Боговађа,
које се изградњом аутопута
нашло у касети
између
водотока и
издигнуте деонице аутопута.
3. У књизи 2 Студије , Свеска 2.3. на
страни 139. наведено је да:
„Десни насип у зони Јолића воденице
(С.5.8.1.) штити пољопривредне површине од
100-годишње велике воде. Изграђен је на
основу плана из осамдесетих година 20. века
када је било планирано да се изведу обострани
насипи Колубаре од ушћа Љига до села
Словац. Међутим, насип није завршен па га
велике воде које доспевају са узводног
незаштићеног подручја заобилазе.
Насип С.5.8.2. који на левој обали
штити Лајковац и пругу Београд-Бар, при
појави великих вода 100-годишњег повратног
периода обезбеђује заштитну висину од 0,41,4 m. Насип је био пробијен током поплаве у
мају 2014 године, након које је враћен у
пређашње стање.
На страни 139 је написано да је насип
пробијен и да је тако поплављено градско
насеље. Суштина је у томе да је изградња
насипа прекинута од пута за Пепељевац према
Словцу и да је изливена вода обишла насип на
тој деоници.
Вода је пробила левообални насип, али
се и на деоници где недостаје насип излила и
поплавила градско насеље Лајковац, пругу
Београд - Бар, Државни пут првог Б реда бој
27, индустријску зону.
Потребно је обратити пажњу и на
незаштићено подручје од Словца до Аутопута
Е763, где се река Колубара бочно излива при
свим интезивнијим падавинама. Такође
Студија није разматрала утицај водотока реке
Колубаре на планиране обилазнице око
Лајковца: деоницу Иверак – Лајковац за коју се
ради техничка документација и обилазницу
око градског насеља Лајковац.

2. С обзиром да у Студији није
планирана регулација водотока река
Колубаре и Љига, а самим тим ни
финансијска средства за наведене
активности, Комисија је предложила да
се
предвиде
техничка
решења
регулације водотока наведених рекa
што би допринело унапређењу заштите
од поплава насељеног места Лајковац и
Боговађа. Такође, у оквиру планираних
регулација предвидети и могућност
изградње проточних језера у циљу
заштите
археолошког
налазишта
Анине и на ушћу реке Љиг у реку
Колубара.
Предвидети регулацију реке Топлица
на месту улива у реку Колубара због
изливања реке Топлица на путу Словац
- Доња Топлица (општина Мионица).
Изградња Аутопута Е-763 Београд Јужни Јадран ( деоница 5 . Лајковац -Љиг)
је пореметила природни режим тока реке
Љиг,
која
је
и
раније
плавила
пољопривредне парцеле, а сада је угрожено
и насеље Боговађа.
Општина Лајковац је упутила допис
МПШВ, Републичкој дирекцији за воде , у
вези неопходности регулације речних токова
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Такође, предвидети недостајући насип
на десној обали водотока реке Колубаре на
деоници између бетонског моста на државном
путу I Б реда број 27 и Железничког моста на
прузи Београд-Бар.
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Ретензиони простор 1 - бочна
ретензија на реци Колубари од Словца до
Аутопута Е763.
Река Колубара се на овој деоници
излива са обе стране и плави пољопривредне
парцеле у Словцу, Ратковцу, Стрмову и
Пепељевцу.
Потребно је поменути постојећи
„велики канал“ у који се улива поток Јовац из
насеља Пепељевац, а који се протеже средином
планиране ретензије, пролази испод Аутопута
Е763, новом регулацијом и улива се у реку
Колубару. Такође, пут за Пепељевац у наставку
новоизграђеног надвожњака преко Аутопута
Е763 је угрожен овом бочном ретензијом.

Потребно је Студијом предвидети
наставак регулације водотока Колубаре и
изградњу насипа од пута за Пепељевац до
Аутопута Е763, тако да се заштити насеље
Лајковац, пруга Београд - Бар, Државни пут
првог Б реда бој 27, планирана обилазница
око градског насеља Лајковац ( изграђена у
дужини од
2км у саставу „Лајковачке
петље“) и планирана индустријска зона 2 у
Лајковцу.
Река Љиг на деоници од ушћа у реку
Колубара до границе са општином Љиг са
делимично
изведеним
и
неповезаним
регулацијама
због
изградње
Аутопута,
угрожава околно пољопривредно земљиште и
археолошко налазиште „Анине“ – споменик
културе од изузетног значаја. Део реке је
задржан са десне стране Аутопута Е763 и
директно угрожава центар насеља Боговађа, с
обзиром да је изграђеним насипом за Аутопут
Е763 сада формирана нова касета –
потенцијално нова бочна ретензија.

Ретензиони простор 2 ретензија на реци Љиг.

бочна

Анализирана ретензија је на територији
општине
Лазаревац,
између
насеља
Чибутковица и Дудовица, али са директним
последицама на територију општине Лајковац.
У овом делу није анализирана бочна ретензија
реке Љиг на територији општине Лајковац, која
се може видети на приложеним графичким
прилозима.
Потребно је детаљно анализирати и планирати
ову бочну ретензију, јер се Љиг излива са обе
стране корита. Ако се она игнорише, вода ће
проћи испод Аутопута, водотоком реке Љиг и
потопити центар насеља Боговађа.

Потребно је детаљно истражити ниво
угрожености од изливања реке Љиг на
територију
општине
Лајковац
и
предложити
одговарајуће
планске
и
техничке мере.

Ретензиони простор 3 – од пруге
Београд – Бар у Лајковцу до површинског
копа Тамнава- Јужно поље.

4. У одељку 3.2.4. Студије, дат је
Закључак и предлог у вези бочних
ретензија које се нарочито односе на
територију општине Лајковац.

Река Колубара се излива са леве стране
до пута Лајковац-Јабучје и десне стране на
територију општине Лазаревац. Део ове
ретензије, по графичком прилогу угрожава
густо изграђено насеље уз саобраћајницу
Лајковац – Јабучје.

Наведено је : „Услед бројних
ограничења и мале корисне запремине сматра
се да би бочне ретензије на Колубари и Љигу
имале мали ефекат на режим великих вода, али
и захтевале несразмерно велика улагања у
насипе и друге објекте. Због тога се ови
објекти даље не разматрају.“
Анализиране су три велике бочне
ретензије са последицама на територију
општине Лајковац, које се не могу
игнорисати.

5. У вези изградње и реконструкције
мостова
на
реци
Колубара,
предлажемо :
 реконструкцију
и
проширење
бетонског моста у насељу Ћелије
који се налази на Државном путу I
Б реда број 27 у складу са
очекиваним транзитом ка петљи на
аутопуту Е763 у Непричави,
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имајући у виду новопланирану
трасу Државног пута - обилазницу
око насељеног места Лајковац,
 комплетну
реконструкцију
бетонског моста на путу Лајковац Пепељевац на кат. парцели број
1337 КО Рубрибреза, у складу са
техничком документацијом,
 реконструкцију
и
проширење
челичног моста у Ратковцу још
једном коловозном траком због
фреквенције постојећег саобраћаја
и
 изградњу новог моста у Словцу у
складу са Просторним планом
општине Лајковац.

Број 11

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради и
доношењу новог Статута општине Лајковац,
ради усклађивања са Законом о локалној
самоуправи.
Члан 2.
За израду Нацрта Статута општине
Лајковац, именује се Комисија у следећем
саставу:
1) Мирјана Ђаковић, дипл.правник, из
Придворице, председник Комисије;
2) Драгица Крунић, дипл.правник, из
Јабучја, члан;
3) Наташа Ковачевић Милошевић,
дипл.правник, из Ваљева, члан;
4) Татијана Панић, дипл.економиста, из
Лајковца, члан.
5) Ненад Џајевић, дипл.економиста, из
Лајковца, члан.

6. У складу са изнетим мишљењем од
стране комисије на предметну Студију,
предлажу се планске и техничке мере
за измене и допуне Студије за које је
потребно
планирати
одговарајућа
финансијска
средства
у
буџету
Републике Србије.

Члан 3.
Комисија ради у седницама, којима
председава председник Комисије.
Председник Комисије сазива седнице
Комисије по сопственој иницијативи, а дужан
је сазвати седницу Комисије на захтев
председника Скупштине општине.
Седнице Комисије су јавне и на њима
се води записник.
За присуство и рад на седницама
Комисије, члановима Комисије из члана 2,
утврђује се накнада по седници, у висини од
6% просечне месечне бруто зараде по
запосленом у привреди Републике, према
последњем објављеном податку Републичког
завода за статистику.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-99/18-II од 07.09.2018. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић ,с.р.
*****************

На основу члана 191. Устава Републике
Србије
(„Службени
гласник
републике
Србије“, бр.98/2006), члана 11 и члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, бр.129/2007,
83/2014, 101/2016-други закон, 47/2018), члана
41. Закона о изменама и допунама Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, бр.47/2018), члана 112.
Статута општине Лајковац („Службени гласник
општине Лајковац“, бр.11/08), Скупштина
општине Лајковац, на седници одржаној дана
07.09.2018. године, на предлог Председника
општине Лајковац, доноси

Члан 4.
Начин и поступак доношења Статута је
такав да се након израде Нацрта акта из члана
2. став 1. исти објављује на интернет
презетацији општине Лајковац, средствима
јавног информисања и огласној табли општине
Лајковац, у трајању од 15 дана.
После истека рока из претходног става,
одржаће се обавезна јавна расправа о Нацрту
Статута општине Лајковац, у Великој сали
општине Лајковац.
О датуму и времену одржавања
обавезне јавне расправе, јавност ће бити

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ И ДОНОШЕЊУ
СТАТУТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
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обавештена преко Комисије, преко интернет
презетације општине Лајковац и средстaва
јавног информисања.
Након спроведене јавне расправе,
Комисија из члана 2. утврђује коначан текст
Нацрта Статута општине Лајковац и доставља
га Скупштини општине Лајковац ради
утврђивања предлога.
Скупштина
општине
Лајковац
доставиће предлог Статута министарству
надлежном за локалну самоуправу ради
прибављања мишљења, најкасније шест
месеци од ступања на снагу Закона о изменама
и допунама Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“,
бр.47/2018), односно најкасније до 28.12.2018.
године.
Мишљење о усклађености Статута са
Законом о изменама и допунама Закона о
локалној самоуправи, Министарство надлежно
за локалну самоуправу ће дати у року од 30
дана од пријема предлога Статута.
Уколико се министарство надлежно за
локалну самоуправу не изјасни у року из
претходног става овог члана, сматраће се да је
дато позитивно мишљење.
По добијеном мишљењу из става 6. и 7.
овог члана, предлог Статута општине
Лајковац, доставља се на усвајање Скупштини
општине Лајковац, најкасније у року од девет
месеци од дана ступања на снагу Закона о
изменама и допунама Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, бр.47/2018), односно најкасније до
28.03.2019. године.
Скупштина општине Лајковац усваја
акт о доношњу Статута већином гласова од
укупног броја одборника.

Број 11

На основу члана 2. став 4. Закона о
правобранилаштву
(„Службени
гласник
Републике Србије“, бр.55/14), члана 13 став 1,
члана 24. став 1 и члан 88. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, бр.129/07, 83/14-други
закон, 101/16-други закон, 47/2018), члана 39.
Статута општине Лајковац („Службени гласник
општине Лајковац“, бр.11/08), Скупштина
општине Лајковац, на седници одржаној дана
07.09.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЗАЈЕДНИЧКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА
ВАЉЕВА И ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ЉИГ,
МИОНИЦА И ОСЕЧИНА

Члан 1.
У
Одлуци
о
заједничком
правобранилаштву града Ваљево и општина
Лајковац,
Љиг,
Мионица
и
Осечина
(„Службени гласник општине Лајковац“,
бр.7/14), члан 10. став 4. мења се и гласи:
„Број заменика правобраниоца утврђује
се актом којим се утврђује унутрашње уређење
и систематизација радних места у Заједничком
правобранилаштву“.
Члан 2.
У члану 12. тачка 1) речи:„осам
година“, замењују се речима: „пет година“, а у
тачки 2) речи: „пет година“, замењују се
речима: „три године“.
Члан 3.
Члан 32. став 2. мења се и гласи:
„Број запослених у Заједничком
правобранилаштву одређује се актом којим се
утврђује
унутрашње
уређење
и
систематизација радних места у Заједничком
правобранилаштву“.
У ставу 3. речи: „градских управа града
Ваљева“ замењују се речима: „Градске управе
града Ваљева“.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Лајковац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-99/18-II од 07.09.2018. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић ,с.р.
*****************

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лајковац“, а објавиће се и у
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службеним гласилима града Ваљева, општина
Љиг, Мионица и Осечина.

Број 11

Седиште Заједничког
правобранилаштва је у Ваљеву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-99/18-II од 07.09.2018. године

Члан 4.
Заједничко правобранилаштво има
печат који садржи назив и седиште Заједничког
правобранилаштва и назив и грб Републике
Србије, у складу са законом.
На згради у којој се налази седиште
Заједничког правобранилаштва морају бити
истакнути
назив
Заједничког
правобранилаштва, грб и застава Републике
Србије, у складу са законом.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић ,с.р.
*****************
На основу члана 2. став 4. Закона о
правобранилаштву
(„Службени
гласник
Републике Србије“, бр.55/14), члана 13 став 1,
члана 24. став 1 и члан 88. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, бр.129/07, 83/14-други
закон, 101/16-други закон, 47/2018), члана 39.
Статута општине Лајковац („Службени гласник
општине Лајковац“, бр.11/08), Скупштина
општине Лајковац, на седници одржаној дана
07.09.2018. године, донела је

Члан 5.
Средства
за
рад
Заједничког
правобранилаштва обезбеђују се у буџетима
оснивача сразмерно обиму послова које за њих
обавља Заједничко правобранилаштво.
Износ средстава из става 1. овог члана
утврђује се споразумом оснивача.
Члан 6.
Правобранилац
града Ваљева и
општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина (у
даљем тексту: правобранилац), заменици
правобраниоца, правобранилачки помоћници и
правобранилачки приправници у вршењу
послова
из
надлежности
Заједничког
правобранилаштва
користе
службену
легитимацију.
Образац, изглед и начин употребе
службене легитимације ближе се уређује
Правилником о управи у Заједничком
правобранилаштву.

ОДЛУКУ
О ЗАЈЕДНИЧКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ГРАДА ВАЉЕВА И ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ,
ЉИГ, МИОНИЦА И ОСЕЧИНА
( пречишћен текст )
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређује се положај,
надлежност, уређење и организација, као и
друга питања од значаја за рад Заједничког
правобранилаштва града Ваљева и општина
Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина (у даљем
тексту: Заједничко правобранилаштво).

Члан 7.
Трошкови заступања у поступцима
пред судом, органом управе и другим
надлежним органом признају се Заједничком
правобранилаштву по прописима о награди и
накнади трошкова за рад адвоката.
Остварени приходи у заступању
представљају приход буџета оснивача.
Приходи из става 2. овог члана
уплаћују се на рачун буџета оснивача у вези са
чијим је имовинским интересима и правима
предузето заступање.

Члан 2.
Заједничко правобранилаштво је орган
који обавља послове правне заштите
имовинских права и интереса града Ваљева и
општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина (у
даљем тексту: оснивачи).
Члан 3.

II ПОЛОЖАЈ ПРАВОБРАНИОЦА И
ЗАМЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА
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Број 11

поред општих услова, има радно искуство у
правној струци после положеног правосудног
испита, и то:
1) пет година за правобраниоца;
2) три
године за заменика
правобраниоца.

Члан 8.
Правобранилачку
функцију
у
Заједничком
правобранилаштву
обавља
правобранилац и заменици правобраниоца.
Члан 9.

Члан 13.
Правобраниоца,
на
предлог
Градоначелника града Ваљева (у даљем тексту:
Градоначелник), бирају скупштине оснивача на
период од пет година и може бити поново
изабран.
Када правобранилац по истеку мандата
не буде поново изабран или ако му мандат
престане на лични захтев, бира се за заменика
правобраниоца, под условом да је изабран за
правобраниоца
из
реда
заменика
правобраниоца.
Правобраниоца,
на
предлог
Градоначелника,
разрешавају
скупштине
оснивача.

Правобранилац руководи радом и
представља Заједничко правобранилаштво.
За свој рад и рад Заједничког
правобранилаштва правобранилац je одговоран
скупштинама оснивача.
Заменик правобраниоца одговоран је за
свој рад правобраниоцу и скупштинама
оснивача.
III НАДЛЕЖНОСТ ЗАЈЕДНИЧКОГ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА

Члан 14.
Заједничко
правобранилаштво
у
поступцима пред судовима,
управним и
другим надлежним органима заступа осниваче
ради заштите њихових имовинских права и
интереса.
Заједничко правобранилаштво пред
судовима, органима управе и другим
надлежним органима, у правним поступцима у
којима субјекти из овог става учествују као
странке или умешачи о чијим имовинским
правима и обавезама се одлучује у том
поступку, заступа :
- органе оснивача,
- посебне организације које немају
својство правног лица, а чије се финансирање
обезбеђује из буџета оснивача,
- посебне организације који имају
својство правног лица, а чије се финансирање
обезбеђује из буџета оснивача и
- јавне установе оснивача чије се
финансирање обезбеђује из буџета оснивача.
Заједничко правобранилаштво прати и
проучава правна питања од значаја за рад
органа оснивача и субјеката које заступа,
посебно из области њихове надлежности, као и
питања у вези са применом закона и
подзаконских аката која су, или могу бити, од
значаја за предузимање било које правне радње
органа оснивача и субјеката које заступа,
посебно
за
спречавање
штетних
имовинскоправних и друштвено негативних

Члан 10.
Скупштине оснивача, на предлог
Градоначелника,
бирају
заменика
правобраниоца, на период од пет година и
може бити поново изабран.
Заменик правобраниоца који не буде
поново изабран или ако му мандат престане на
лични захтев има право да буде распоређен на
радно место правобранилачког помоћника.
Заменика правобраниоца, на предлог
Градоначелника,
разрешавају
скупштине
оснивача.
Број заменика правобраниоца утврђује
се актом којим се утврђује унутрашње уређење
и систематизација радних места у Заједничком
правобранилаштву.
Члан 11.
За
правобраниоца
и
заменика
правобраниоца
може
бити
изабран
држављанин Републике Србије који испуњава
опште услове за рад у државним органима,
који је завршио правни факултет, положио
правосудни
испит
и
достојан
је
правобранилачке функције.
Члан 12.
За
правобраниоца
и
заменика
правобраниоца може бити изабрано лице које,
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последица по орган оснивача и субјекат које
заступа.
Заједничко правобранилаштво даје
мишљења приликом закључивања уговора које
закључује орган оснивача односно субјект који
заступа, посебно уговора из области
имовинскоправних односа, привредно правних
уговора и даје правне савете свим органима
оснивача и субјектима које заступа.
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организације и субјекти из става 1. и 2. овог
члана дужни су да списе и обавештења
неодложно доставе, односно податке и
објашњења неодложно пруже.
Ако услед непоступања, односно
неблаговременог
поступања
органа,
организација и субјеката из става 1. и 2. овог
члана наступи штета за осниваче и друге
субјекте
које
заступа,
Заједничко
правобранилаштво ће о томе обавестити
градско односно општинско веће оснивача, а
од одговорног лица у том органу или
организацији захтеваће накнаду причињене
штете.
Заједничко
правобранилаштво је
овлашћено да затражи увид, издавање извода и
копирање исправа и других списа из сваког
јавног регистра, предмета и електронске базе
података о стању у предметима које води суд,
други државни орган, орган аутономне
покрајине, орган јединице локалне самоуправе
или носилац јавних овлашћења, без накнаде.

Члан 15.
Заједничко правобранилаштво може, на
основу посебно датог пуномоћја, заступати у
поступку пред судовима, органима управе и
другим надлежним органима и друга правна
лица оснивача.
Када је прописано да је у одређеном
поступку или за предузимање само одређене
радње у поступку обавезно заступање странке
од
стране
адвоката,
Заједничко
правобранилаштво је овлашћено да предузима
заступање под истим условима као и адвокат.
Када у истом поступку учествују
странке са супротстављеним интересима, које
према овој одлуци заступа Заједничко
правобранилаштво, а једна од тих странака је
оснивач, Заједничко правобранилаштво ће
заступати оснивача.
Када у истом поступку учествују
странке са супротстављеним интересима, које
према овој одлуци заступа заједничко
правобранилаштво, а ниједна од тих странака
није оснивач, Заједничко правобранилаштво ће
заступати странку која је иницирала покретање
поступка.

Члан 17.
Судови, органи управе и други
надлежни органи дужни су да у стварима у
којима је предвиђено заступање од стране
Заједничког правобранилаштва достављају сва
писмена
непосредно
Заједничком
правобранилаштву.
Достављање
извршено
супротно
одредби става 1. овог члана не производи
правно дејство.
Члан 18.
Заједничко
правобранилаштво
је
овлашћено да покрене, односно поднесе
иницијативу за покретање поступка пред судом
или другим надлежним органом поводом
питања из своје надлежности.
Заједничко правобранилаштво поступа
и по писменим налозима и захтевима субјеката
које заступа и које
је о свом правном
мишљењу, односно о предузетим радњама
дужно обавестити у разумном року, који не
може бити дужи од 30 дана.
У случају да је правно мишљење
потребно дати, односно радњу предузети у
року краћем од рока из става 2. овог члана,
субјекат који се обратио Заједничком
правобранилаштву дужан је да то посебно
истакне и образложи у писменом захтеву, уз
означавање да се захтев упућује као приоритет,
са јасно назначеним роком за поступање, који

Члан 16.
Органи оснивача и субјекти које
заступа дужни су да обавесте Заједничко
правобранилаштво о правној ствари у којима је
оно овлашћено да предузима правне радње и
правна средства ради остваривања њихових
права и интереса, односно права и интереса
оснивача.
Органи оснивача, као и друге
организације и правна лица дужни су да
Заједничком правобранилаштву, на његов
захтев, доставе списе и обавештења, односно
пруже податке и објашњења потребна за
предузимање радњи за које је Заједничко
правобранилаштво надлежно.
Када Заједничко правобранилаштво
везује законски рок за поступање, органи,
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не може бити краћи од осам дана, односно три
дана када се ради о захтеву органа оснивача.
Када оцени да се налогом или захтевом
субјекта који заступа крши Устав или закон
или угрожавају имовинска права и интереси
оснивача, Заједничко правобранилаштво ће о
томе одмах, а најкасније у року од три дана од
дана пријема налога или захтева, писменим
путем обавести издаваоца налога, односно
подносиоца
захтева,
са
образложеним
разлозима за одбијање поступања.
Ако заступани субјекат и после
обавештења из става 4. овог члана остане при
издатом налогу или поднетом захтеву,
Заједничко правобранилаштво ће поступити по
том налогу или захтеву.
Заједнички правобранилац и заменик
заједничког правобраниоца не могу трпети
штетне последице уколико поступе у складу са
одредбама става 1. до 5. овог члана.
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утврђених рокова за предузимање правних
радњи у тим поступцима.
За сваки коначни споразум у поступку
за алтернативно решавање спора у коме не
учествује Заједничко правобранилаштво, мора
бити
прибављено
правно
мишљење
Заједничког правобранилаштва.
Члан 20.
Заједничко правобранилаштво не може
супротној страни у преговорима у поступку за
споразумно решавање спора, односно у
судском, управном или другом поступку, као
ни трећим лицима, давати податке добијене од
заступаног субјекта, осим ако заступани
субјекат није то претходно одобрио.
Члан 21.
На захтев скупштина оснивача,
градског односно општинског већа оснивача,
Градоначелника односно председника општине
оснивача или субјекта кога заступа, Заједничко
правобранилаштво доставља извештај о
поступању у појединим предметима.

Члан 19.
Заједничко правобранилаштво ће пре
покретања поступка пред судом, органом
управе или другим надлежним органом,
односно у поступку одговора на тужбу,
предлог или други акт којим је покренут
поступак
против
заступаног
субјекта,
размотрити могућност споразумног решавања
спорног односа, на своју иницијативу или на
иницијативу супротне стране.
Када Заједничко правобранилаштво
процени да нису испуњени материјални или
формални услови да се спорни однос реши
споразумно или да предложено споразумно
решење није у интересу оснивaча односно
другог субјекта кога заступа, о томе ће га
писмено обавестити.
Пре закључења постигнутог споразума
за решавање спорног односа, Заједничко
правобранилаштво је дужно да прибави
сагласност
Градоначелника
односно
председника општине оснивача за закључење
тог споразума, односно руководиоца субјекта
ког заступа.
Разматрање могућности споразумног
решавања спорног односа не ослобађа
Заједничко правобранилаштво обавезе да у
покренутом судском, управном или другом
поступку
пред
надлежним
органом
истовремено предузима све потребне правне
радње, а посебно законом предвиђене
процесне радње, односно не ослобађа га
обавезе поступања у оквиру законом

IV УРЕЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА
ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА

Члан 22.
Послове из надлежности Заједничког
правобранилаштва обављају правобранилац и
заменици правобраниоца.
Правобранилац може предузети сваку
радњу
из
надлежности
Заједничког
правобранилаштва.
У оквиру надлежности Заједничког
правобранилаштва
правобранилац
је
искључиво надлежан за покретање поступка
оцене уставности и законитости, подношење
извештаја и обавештења оснивачима и
обављање других послова утврђених законом и
овом одлуком.
Заменик
правобраниоца
може
предузети сваку радњу из надлежности
Заједничког правобранилаштва која није у
искључивој надлежности правобраниоца.
Члан 23.
Правобранилац издаје у писменој
форми општа обавезна упутства за рад и
поступање заменика
правобраниоца и
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запослених у Заједничком правобранилаштву,
ради постизања законитости, делотворности и
једнообразности у поступању.
Општа
обавезна
упутства
правобранилац може да изда и на предлог
Колегијума Заједничког правобранилаштва.
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Лице из става 1. овог члана поступа у
границама датог писменог пуномоћја.
Члан 27.
Правобранилачки
помоћник
и
правобранилачки приправник могу предузети
радње заступања у поступку пред судом,
органом управе или другим надлежним
органом, у границама писменог овлашћења
заменика правобраниоца.

Члан 24.
Правобранилац може издати упутство
за
обавезно
поступање
заменика
правобраниоца у појединим предметима.
Упутство за обавезно поступање издаје
се у писменој форми.
Заменик правобраниоца који сматра да
је упутство за обавезно поступање незаконито
или неосновано може изјавити приговор са
образложењем правобраниоцу, у року од три
дана од дана пријема упутства.
Заменик правобраниоца који је изјавио
приговор је дужан да поступа по упутству до
одлуке правобраниоца по приговору, ако
поступање по упутству у конкретном случају
не трпи одлагање.
Правобранилац
ће
одлучити
о
приговору најкасније у року од осам дана.
Ако правобранилац одбије приговор,
заменик правобраниоца ће поступити по
упутству.

Члан 28.
Правобранилац руководи Заједничким
правобранилаштвом и одговоран је за
правилан и благовремен рад Заједничког
правобранилаштва.
Правобранилац уређује организацију и
рад Заједничког правобранилаштва, одлучује о
правима
по
основу
рада
заменика
правобраниоца, о радним односима запослених
у Заједничком правобранилаштву, изузев
коефицијента за обрачун и исплату плате
заменика
правобраниоца,
отклања
неправилности и одуговлачења у раду и врши
друге послове на које је овлашћен законом или
другим прописом.
Ако је правобранилац одсутан или
спречен
да
руководи
Заједничким
правобранилаштвом, замењује га заменик
правобраниоца
одређен
актом
правобраниоца.
Ако
правобраниоцу
престане
функција, скупштине оснивача на предлог
Градоначелника, бирају вршиоца функције
правобраниоца
из
реда
заменика
правобраниоца, на период од шест месеци.
Правобранилац
и
заменици
правобраниоца остварују права из радног
односа у складу са прописима који уређују
положај запослених у органима локалне
самоуправе.

Члан 25.
Правобранилац може предузети све
радње у предмету којим је задужен заменик
правобраниоца.
Правобранилац може писменим путем
овластити заменика правобраниоца да поступа
у поједином предмету којим је задужен други
заменик правобраниоца, када је тај заменик
правобраниоца спречен из правних или
стварних разлога да поступа у том предмету.
Члан 26.
Правобранилац
и
заменик
правобраниоца
могу
поверити
лицу
запосленом у субјекту из члана 14. став 2. ове
одлуке да предузме одређену радњу у поступку
пред судом, органом управе или другим
надлежним органом.
Лице којем се поверава заступање у
смислу става 1. овог члана мора бити
дипломирани
правник
са
положеним
правосудним испитом.

Члан 29.
Правилником о управи у Заједничком
правобранилаштву
уређују
се:
однос
Заједничког
правобранилаштва
према
грађанима и јавности, начин вођења
евиденција, начин расподеле предмета,
руковање
предметима,
поступање
са
архивским материјалом и друга питања од
значаја за рад Заједничког правобранилаштва.
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Правилник о управи у Заједничком
правобранилаштву доноси правобранилац уз
сагласност Градоначелника.
Правилник из става 1. овог члана
објављује се у службеним гласилима оснивача.

Заједничког
правобранилаштва
обављају
надлежна одељења Градске управе града
Ваљева.

Члан 30.

Правобранилачки помоћници помажу
заменику правобраниоца у обављању послова
из делокруга Заједничког правобранилаштва,
израђују правобранилачке поднеске и акте,
предузимају радње заступања на расправама
пред судом, органом управе или другим
надлежним органом и врше друге послове
предвиђене законом, овом одлуком и актом о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места.

Колегијум
правобранилаштва чине
заменици правобраниоца.

Члан 33.

Заједничког
правобранилац и

Члан 31.
Колегијум
Заједничког
правобранилаштва сазива и њиме руководи
правобранилац.
Правобранилац сазива Колегијум када
оцени да је то потребно.
Колегијум
Заједничког
правобранилаштва:
1) разматра извештај о раду Заједничког
правобранилаштва за претходну годину;
2) разматра питања од значаја за правилно
вршење послова из надлежности Заједничког
правобранилаштва;
3) разматра питања од значаја за рад и
организацију Заједничког правобранилаштва;
4) разматра нацрте закона и других прописа од
значаја за рад Заједничког правобранилаштва;
5) разматра потребу покретања поступка оцене
уставности и законитости;
6) врши и друге послове одређене законом,
овом одлуком и Правилником о управи у
Заједничком правобранилаштву.

Члан 34.
За правобранилачког приправника
прима се лице које је завршило правни
факултет и испуњава опште услове за рад у
органима локалне самоуправе.
Правобранилачки приправник прима се
у радни однос на три године.
Правобранилачки приправник који је
положио правосудни испит у току трајања
времена на које је засновао радни однос може
се преузети у радни однос на неодређено
време,
у
својству
правобранилачког
помоћника.
Дипломирани правник може бити
примљен
на
обуку
у
Заједничко
правобранилаштво, без заснивања радног
односа, ради стицања радног искуства и услова
за полагање правосудног испита (волонтер).

V ЗАПОСЛЕНИ У ЗАЈЕДНИЧКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

Члан 35.
Програм
обуке
правобранилачког
приправника
и
волонтера
утврђује
правобранилац.

Члан 32.
У

Заједничком правобранилаштву,
поред
правобраниоца
и
заменика
правобраниоца, раде и правобранилачки
помоћници, правобранилачки приправници и
други запослени на административним
пословима.
Број
запослених
у
Заједничком
правобранилаштву одређује се актом којим се
утврђује
унутрашње
уређење
и
систематизација радних места у Заједничком
правобранилаштву.
Рачуноводствене, информационе и
друге пратеће послове од значаја за рад

Члан 36.
На заснивање радног односа, права,
обавезе, стручно усавршавање, оцењивање и
одговорност запослених у Заједничком
правобранилаштву примењују се прописи који
уређују радне односе у органима локалне
самоуправе.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

19

07.09.2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Број 11

правобраниоца
Заједничког
јавног
правобранилаштва града Ваљева и општина
Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина који не
буде изабран за правобраниоца, односно
заменика правобраниоца у складу са овом
одлуком, односно који не буде распоређен у
смислу прописа који уређују права запослених
у органима локалне самоуправе, имају право
на накнаду плате у трајању три месеца у
висини плате коју су имали у тренутку
престанка дужности. Право на накнаду плате
из става 3. овог члана престаје пре протека
рока од три месеца ако лице коме је престао
мандат заснује радни однос или стекне право
на пензију, а може бити продужено за још три
месеца ако у та три месеца стиче право на
пензију.

Члан 37.
Ступањем на снагу ове одлуке
Заједничко јавно правобранилаштво града
Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и
Осечина наставља са радом као Заједничко
правобранилаштво града Ваљева и општина
Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина . Јавни
правобранилац
и
заменици
јавног
правобраниоца
Заједничког
јавног
правобранилаштва града Ваљева и општина
Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина,
постављени на основу Одлуке о заједничком
јавном правобранилаштву града Ваљева и
општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина
("Службени гласник општине Ваљево'', број
16/91 и 8/95'' и "Службени гласник града
Ваљева'', број 26/08), настављају са радом до
избора
правобраниоца
и
заменика
правобраниоца у складу са овом одлуком.
Запослени
у
Заједничком
јавном
правобранилаштву града Ваљева и општина
Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина настављају
са радом у Заједничком правобранилаштву
града Ваљева и општина Лајковац, Љиг,
Мионица и Осечина, до распоређивања
запослених у Заједничко правобранилаштво
града Ваљева и општина Лајковац, Љиг,
Мионица и Осечина, у складу са овом одлуком
и актом о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места.

Члан 40.
Правобранилац ће донети акт о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних
места
у
Заједничком
правобранилаштву у року од 15 дана од дана
избора. Правобранилац ће донети Правилник о
управи у Заједничком правобранилаштву у
року од 60 дана од дана избора.
Члан 41.
Заједничко
правобранилаштво
ће
најкасније у року од шест месеци од дана
ступања на снагу ове одлуке преузети
предмете субјеката које заступа у складу са
овом одлуком, а које није заступало Заједничко
јавно правобранилаштво града Ваљева и
општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина
према Одлуци о Заједничком јавном
правобранилаштву града Ваљева и општина
Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина.

Члан 38.
Скупштине оснивача ће изабрати
правобраниоца у року од 90 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке. Заменици
правобраниоца биће изабрани у року од 90
дана од дана доношења акта о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у
Заједничком правобранилаштву.

Члан 42.
Члан 39.
Одредбе прописа којима је одређена
надлежност
Заједничког
јавног
правобранилаштва града Ваљева и општина
Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина или јавног
правобраниоца за предузимање одређених
радњи и вршење одређених послова, или
којима је прописана обавеза неког органа
оснивача или другог правног субјекта према
Заједничком јавном правобранилаштву града
Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и
Осечина или према јавном правобраниоцу,

Избором правобраниоца у складу са
овом одлуком престаје мандат јавног
правобраниоца
Заједничког
јавног
правобранилаштва града Ваљева и општина
Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина. Избором
заменика правобраниоца у складу са овом
одлуком престаје мандат заменика јавног
правобраниоца
Заједничког
јавног
правобранилаштва града Ваљева и општина
Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина. Јавни
правобранилац
и
заменик
јавног
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се
правобранилаштво.

на
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Број 11

Члан2.
Аутобуским стајалиштима сматра се уређен
простор поред коловоза, односно означен
простор на коловозу, на којем се заустављају
аутобуси ради укрцавања и искрцавања
путника.

Члан 43.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о Заједничком јавном
правобранилаштву града Ваљева и општина
Лајковац,
Љиг,
Мионица
и
Осечина
("Службени гласник општине Ваљево'', број
16/91 и 8/95'' и "Службени гласник града
Ваљева'', број 26/08).

Члан 3.
На територији општине Лајковац
одређују се следећа аутобуска стајалишта:
I ЗА ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ОДРЕЂУЈУ СЕ
АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА:

Члан 44.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Лајковац'', а објавиће се и у
службеним гласилима града Ваљево, као и
општина Љиг, Мионица и Осечина.

НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛАЈКОВАЦ,
Силос, Елмонт, Победа, Велика капија
дворишта основне школе
НАСЕЉЕНО МЕСТО ПЕПЕЉЕВАЦ

Школа, Чесма, Карановац, Продавница

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-99/18-II од 07.09.2018. године

НАСЕЉЕНО МЕСТО СТРМОВО

Ранковићи,
Живојиновићи

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић ,с.р.
*****************
На основу члана 60. Закона о превозу
путника у друмском саобраћају („Службени
гласник РС“ 68/2015 и 41/18), члана 31. Oдлуке
о организацији и начину обављања градског и
приградског линијског превоза путника на
територији општине Лајковац ( „Службени
гласник општине Лајковац“ број 11/2015) и
члана 39. Статута Општине Лајковац
(„Службени гласник Општине Лајковац“ број
11/08), Скупштина општине Лајковац на својој
седници одржаној дана 07.09.2018. године,
донела је

Раскрсница,

Дом,

НАСЕЉЕНО МЕСТО ПРИДВОРИЦА

Кош, Окретница
НАСЕЉЕНО МЕСТО РАТКОВАЦ

Ратковац гробље, Дом,
НАСЕЉЕНО МЕСТО РУБРИБРЕЗА

Васићи, Радивојевићи
НАСЕЉЕНО МЕСТО НЕПРИЧАВА

Водовод, Путара, Школа, Игралиште,
Илића куће
НАСЕЉЕНО МЕСТО СЛОВАЦ
Центар, Обор
НАСЕЉЕНО МЕСТО МАРКОВА ЦРКВА

Кумова воденица, Школа, Окретница

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ
СТАЈАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

НАСЕЉЕНО МЕСТО ВРАЧЕВИЋ

Раскрсница за Горичанку, Жировњак,
Крговића сокак, Игралиште, Белеге, Богатића
куће, Читачка колиба, Скретање за Мушић,
Раскрсница ка Наномиру, Будина продавница,

Члан 1.
Овом Одлуком одређују се аутобуска
стајалишта за обављање линијског превоза
путника на територији општине Лајковац.

НАСЕЉЕНО МЕСТО ДОЊИ ЛАЈКОВАЦ

Живчина кућа, Школа
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НАСЕЉЕНО МЕСТО БОГОВАЂА

СТЕПАЊЕ: Каменолом,
ЋЕЛИЈЕ: Школа, Каменица куће,

Школа, Центар (код поште)

ЈАБУЧЈЕ: Центар (дом), Марковића
куће, Ракића трафо станица, Виш продавница,
Жуто Брдо, Грчића рампа, Железничка
станица, Милановића рампа,
ВРАЧЕВИЋ: Раскрсница за Горичанку,
Белеге, Читачка колиба,
БОГОВАЂА: Школа, Центар ( код
поште),
ПЕПЕЉЕВАЦ. Продавница, Школа,
СТРМОВО: Ранковићи, Раскрсница,
Дом,
РАТКОВАЦ: Гробље, Дом,
МАРКОВА ЦРКВА: Школа,

НАСЕЉЕНО МЕСТО ЂЕЛИЈЕ

Школа, Каменица куће, Живановића
куће, Скретање за Петку, Ресторан Кочин,
НАСЕЉЕНО МЕСТО СТЕПАЊЕ

Степање Брдо, Каменолом, Степање
Црква, Мирковићи
НАСЕЉЕНО МЕСТО БАЈЕВАЦ

Школа, Раскрсница за Врховине,
Раскрсница Мургаш Рукладе, Скретање за
Дубраву, Виндија
НАСЕЉЕНО МЕСТО СЕЛО ЛАЈКОВАЦ

Наведена аутобуска стајалишта су
одређена за међумесни превоз путника у оба
смера.

Школа
НАСЕЉЕНО МЕСТО ЈАБУЧЈЕ

Мирковића сокак, Чађина кућа, Ковачискретање, Ковачи-Бусина кућа, Дубрава,
Ћатића сокак, кућа Милић Тејића, Раскрсница
Бајић-Радованчевић, Јабучје дом, Јабучје
Томићи, Негића сокак, Грчића сокак, Ракића
трафо станица, Виш продавница, Бубања
игралиште, Ташића раскрсница, Јабучје
Савићи, Јабучје Гај (Радовановића кућа),
Раскрсница Смиљанићи, Јабучје Ђорића кућа,
Јабучје
центар,
Јабучје
Милановићи,
Милановића рампа, Крунића сокак, Борверк,
Шеринка Парцан, Жуто брдо (Ивановићи),
Грчића рампа, Геџина продавница, Железничка
станица, Грчића кућа (скретање фарми), Стара
школа Јабучје, Скретање Туфегџићи, Ракића
прелаз, Петровићи,

Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о одређивању аутобуских
стајалишта на територији општине Лајковац
(„Службени гласник Општине Лајковац„ бр.
9/2016 ) са свим изменама и допунама.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивљња у Службеном гласнику
општине Лајковац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-99/18-II од 07.09.2018. године

НАСЕЉЕНО МЕСТО СКОБАЉ

Милутиновићи,

Скретање

Број 11

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

Требеж,

Школа,
Наведена аутобуска стајалишта су
одређена за градско-приградски превоз
путника у оба смера.
ll ЗА МЕЂУМЕСНИ ПРЕВОЗ ОДРЕЂУЈУ СЕ
АУТОБУСКА
СТАЈАЛИШТА
ПО
НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И ТО:

На основу чл. 2. ст. 3) Закона о
становању и одржавању зграда (''Сл.гласник
РС'' бр. 104/2016) и чл. 39. ст. 1. тач. 6) Статута
Општине Лајковац (''Сл. Гласник Општине
Лајковац'' бр. 11/2008), Скупштина општине
Лајковац, на седници одржаној дана
07.09.2018. године, донела је

ЛАЈКОВАЦ: Победа, Елмонт,
РУБРИБРЕЗА: Васићи, Радивојевићи

НЕПРИЧАВА: Водовод,
Путара,
Илића куће
СЛОВАЦ: Центар, Обор,
БАЈЕВАЦ: Школа, Раскрсница за
Врховине

ОДЛУКУ
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О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ И ДОНОШЕЊУ
ЛОКАЛНЕ СТАМБЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ
И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЊЕНО СПРОВОЂЕЊЕ

складу са начелом одрживог развоја
становања, а у циљу остваривања јавног
интереса јединице локалне самоуправе.

Члан 1.

Члан 6.

Овом Одлуком приступа се изради и
доношењу Локалне стамбене стратегије и
Акционог плана за њено спровођење на основу
одредаба Закона о становању и одржавању
зграда, а у циљу израде стратешких
докумената за спровођење стамбене политике.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику Општине Лајковац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-99/18-II од 07.09.2018. године

Члан 2.

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

За израду нацрта Одлуке о приступању
изради и доношењу локалне стамбене
стратегије и Акционог плана за њено
спровођење, именује се Комисија у следећем
саставу:
1.Катарина Јанић, дипл. економиста из
Београда, председник Комисије
2.Мирјана Тејић, дипл. економиста из
Јабучја, члан
3.Наташа Ковачевић Милошевић, дипл.
правник из Ваљева, члан
4.Ненад Џајевић, дипл. економиста из
Лајковца, члан
5.Драган
Радивојевић,
струковни
економиста из Ћелија, члан.

На
основу члана 76. Закона о
приватизацији ( “Службени гласник РС “, бр.
83/14 ..112/15 и 20/16 –аутентично тумачење),
члана 2а Закона о пореском поступку и
пореској администрацији (“Службени гласник
РС“, бр. 84/2002....108/16 ), члана 157. Закона о
стечају (“Службени гласник РС “, бр.
104/09...83/14) и члана 39. Статута општине
Лајковац ( „ Сл.гласник општине Лајковац“,
бр.11/08), а у складу са Закључком Владе РС
05 бр: 023-6581/2018 од 12.07.2018. године
Скупштина општине Лајковац на седници
одржаној дана 07.09.2018. године донела је

Члан 3.
Комисија ради у седницама, којима
председава председник Комисије.
Председник Комисије сазива седнице
Комисије по сопственој иницијативи, а дужан
је сазвати седницу Комисије на захтев
председника Скупштине општине.
Седнице Комисије су јавне и на њима
се води записник.
За присуство и рад на седницама
Комисије, члановима Комисије из члана 2.,
утврђује се накнада по седници, у висини од
6% просечне месечне бруто зараде по
запосленом у привреди Републике, према
последњем објављеном податку Републичког
завода за статистику.

ОДЛУКУ

о отпису потраживања Општине Лајковац
доспелих на дан 31.12.2017. године по
основу неизмирених уступљених јавних
прихода Привредног друштва „Друштво за
одржавање зграда„ д.о.о. из Београда
Члан 1.
Отписују се потраживања Општине
Лајковац настала по основу неизмирених
уступљених
јавних
прихода
према
Привредном друштву „Друштво за одржавање
зграда„ д.о.о. из Београда, матични број:
20034378 доспелих на дан 31.12.2017.године и
то:
1. На
рачуну
711111
према
територијалној припадности
-главни дуг: 129.379,96 динара
-камата : 13.694,07 динара

Члан 4.
Задатак Комисије из члана 2. Ове
Одлуке је израда наведених стратешких
докумената за спрвођење стамбене политике, у
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Број 11

II Решење објавити у ''Службеном
гласнику општине Лајковац''.

-укупно: 143.074,03 динара
2. У оквиру рачуна 840-4848-37
-главни дуг: 116.170,66 динара
-камата : 2.402,67 динара
-укупно: 118.573,33 динара

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-99/18-II од 07.09.2018. године

Члан 2.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић ,с.р.
*****************
На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС",
бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 други закон и 47/2018) и чл.39. Статута
Општине Лајковац ( „Службени гласник
Опшине Лајковац„ бр.11/08 ), а у складу са
дописом Сталне конференције градова и
општина поводом реализације пројекта
„Ажирирање адресног регистра у Републици
Србији „ , Скупштина Општине Лајковац на
седници одржаној 07.09.2018. године, донела
је

Отпис потраживања доспелих на дан
31.12.2017.
године
по
неизмирених
уступљених
јавних прихода Привредном
друштву „Друштво за одржавање зграда„ д.о.о.
из Београда,, спровешће се уколико буде
донето правоснажно решење којим се
потврђује усвајање унапред припремљеног
плана реорганизације субјекта приватизације.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у “ Службеном
гласнику општине Лајковац “ .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-99/18-II од 07.09.2018. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић ,с.р.
*****************

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

I Образује се Комисија за доделу
назива улица на територији Општине Лајковац
у следећем саставу :
1.Мирјана Ђаковић,дипл.правник, Председник
Комисије
2.Бојана Бојичић,дипл.просторни планер,члан
3.Гојко Марковић,инж.геодезије, члан
4..Миломир Негић,дипл.инж.саобраћаја, члан
5.Милутин Ранковић ,дипл.економиста, члан
6.Бранка Јанић, члан

На основу члана 32. тачка 19.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број: 129/07,
83/14-др. Закон, 101/2016-др. закон и
47/18), члана 7. Закона о задругама
(''Службени гласник Републике Србије'',
број: 112/15) и члана 39. став 1. тачка 19)
Статута општине Лајковац (''Службени
гласник општине Лајковац'', број: 11/08),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној дана 07.09.2018. године, донела
је

II Задатак Комисије је да Скупштини
општине Лајковац предложи називе имена
улица,тргова,заселака
и
других
делова
насељених места на територији општине
Лајковац уз претходно прибављену сагласност
надлежног министарства.
За присусутво и рад на седницама
Комисије из чл.1, члановима се утврђује
накнада по седници ,у висини 6% просечне
месечне бруто зараде по запосленом у
привреди Републике , према последњем
објављеном податку Републичког завода за
статистику.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ
ИМЕНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
У НАЗИВУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗАДРУГЕ

I Даје се сагласност на употребу имена
општине Лајковац у називу Пољопривредне
задруге – ''Пољопривредна задруга Лајковац''.
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III
Решење доставити именованим
члановима Комисије.

Број 11

На основу члана 26. став 1. тачка 2,
члана 27. став 10., члана 34. Закона о јавној
својини
(“Службени гласник РС“, бр.
72/11…113/17 ), чланова 6., 7., 8., 9., 10., 11. и
.12 Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања
у закуп ствари у јавној својини и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених
понуда (“Службени гласник РС “, бр. 16/18 ),
члана 2. Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у својини
Општине Лајковац („Сл.гласник општине
Лајковац “, бр.1/14), и Одлуке о давању у закуп
пословног простора у јавној својини општине
Лајковац („Сл.гласник општине Лајковац “,
бр.6/17) и члана 39. Статута општине Лајковац
(„Сл.гласник општине Лајковац “, бр.11/08)
Скупштина општине Лајковац на седници
одржаној дана 07.09.2018. године донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-99/18-II од 07.09.2018. године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић ,с.р.
*****************
На основу члана 26., став 1. тачка 1.,
члана 27. став 10., члана 33., члана 2. Закона о
јавној својини ( “ Службени гласник РС “, бр.
72/11и 88/13), члана 2., став 3. тачка 1. и члана
3. став 1., тачка 2. Одлуке о прибављању,
коришћењу,
управљању и располагању
стварима у својини Општине Лајковац
(„Сл.гласник општине Лајковац“, бр.1/14) и
члана 39. Статута општине Лајковац
(„Сл.гласник општине Лајковац “, бр.11/08)
Скупштина општине Лајковац на седници
одржаној дана 07.09.2017. године донела је

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ
У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА –
„ДОМА МЛАДИХ„ У ЛАЈКОВЦУ

Члан 1.
ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за издавање

ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О
ДАВАЊУ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ
ПУ“ЛЕПТИРИЋ“ ИЗ ЛАЈКОВЦА ОБЈЕКТА
ДОМА МЛАДИХ У ЛАЈКОВЦУ

пословног простора у објекту “Дома младих „
у Лајковцу, постојећем на кп.бр. 463/1 у КО
Лајковац, уписаном у лист непокретности 2240
КО Лајковац као јавна својина општине
Лајковац,и то:
- Пословна зграда за коју није утврђена
делатност , површине 302 м2,
по
почетној цени од 1 е/м2 на месечном
нивоу.

Члан 1.
Ставља се
ван снаге Одлука
Скупштине Општине Лајковац бр.06-6/2015-II
од 30.01.2015.године о давању на привремено
коришћење ПУ „Лептирић„ из Лајковца
објекта „Дома младих„ у Лајковцу.

Члан 2.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у “Службеном
гласнику општине Лајковац“.

Простор из члана 1. ове Одлуке
издаје се за обављање делатности које нису у
супротности
са
важећим
позитивним
прописима .
Простор из члана 1. ове Одлуке
издаје се на период од пет година .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-99/18-II од 07.09.2018. године

Члан 3.

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

Простор из члана 1. ове Одлуке
издаје се у закуп у поступку прикупљања
писмених понуда путем јавног оглашавања.
Поступак ће спровести Комисија за
спровођење поступака прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања
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у закуп ствари у јавној својини општине
Лајковац као и поступака јавног надметања и
прикупљања писмених понуда .

Број 11
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