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 На основу члана 18. Пословника о раду Општинског већа општине Лајковац („Службени 
гласник општине Лајковац“, бр.12/08) 
 

САЗИВАМ    
ДЕВЕТУ СЕДНИЦУ  ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА  ОПШТИНЕ  ЛАЈКОВАЦ 

 

 
За дан    23.11.2012.   године ( п е т а к )  са почетком  у 08.00  часова 

Седница ће се одржати у  великој  сали Општине Лајковац
 

, Омладински трг бр.1 

За седницу предлажем следећи 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д: 
 1. Предлог Закључка по Извештају о извршењу Одлуке о буџету општине Лајковац за период 
јануар-септембар 2012. године (известилац – Зорица Рашић, шеф Одсека) 
 2. Предлог Закључка по првој измени Програма трошења средстава Фонда за физичку културу 
општине Лајковац за 2012. годину (известилац – Миладин Јаковљевић, председник Управног одбора) 
 3.  Предлог Закључка по Извештају о оствареном Програму рада са Финансијским извештајем 
Културног центра “Хаџи Рувим” Лајковац са Канцеларијом за младе за период јануар-септембар 2012. 
године (известилац – Сузана Јанковић, в. д. директор) 
 4. Предлог Закључка по предлогу Правилника о првим изменама и допунама Правилника о 
одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на 
територији општине Лајковац (известилац - Љубица Новаковић, руководилац Одељења). 
 5. Предлог Закључка по нацрту Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о месним 
заједницама на територији општине Лајковац (известилац – Љубица Новаковић, руководилац 
Одељења) 
 6. Предлог Закључка по нацрту Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о правима и 
услугама социјалне заштите општине Лајковац (известилац – Љубица Новаковић, руководилац 
Одељења) 
 7. Предлог Одлуке о расподели средстава буџета општине Лајковац за 2012. годину  
намењених подршци пројектима  удружења ( невладиних организација и других удружења ) и верских 
заједница (известилац – Јован Савичић, члан Већа) 
 8. Разматрање предлога Закључка о давању сагласности на Упутство за припрему буџета 
општине Лајковац за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину (известилац – Татијана 
Панић, руководилац Одељења) 
 9. Разматрање предлога МУП-а, Полицијска управа Ваљево – ПС Лајковац, бр. 233/12 за 
измену и допуну Програма коришћења средстава од наплаћених новчаних казни за прекршаје у 
саобраћају у 2012. години (известилац – Живорад Бојичић, председник) 
 10. Предлог Закључка по пречишћеном тексту Трошковника прославе градске славе “Огњена 
Марија” од 27.07. до 30.07.2012. године (известилац – Живорад Бојичић, председник) 
 11. Предлог Закључка по предлогу Трошковника наступа општине Лајковац на 4. сајму 
локалне самоуправе од 29.11. до 01.12.2012. године (известилац – Живорад Бојичић, председник) 
 12. Предлог Закључка о упућивању захтева Јавном предузећу “Дирекција за обнову и развој 
Колубарског округа погођеног земљотресом” за изградњу и санацију кућа оштећених земљотресом 
1998. године (известилац – Живорад Бојичић, председник) 
 13. Разматрање жалбе Koвачевић Весне из Лајковца, бр. 553-219/12-02 oд 09.11.2012. године, 
изјављене на Решење ЗЦСР „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица – одељење у 
Лајковцу, бр. 553-06-731/12-16 од 05.10.2012. године (известилац – Милан Јовановић, директор) 



 14. Разматрање жалбе обвезника “Каменолом Словац” д.о.о. из Словца, бр. 501-31/12-III oд 
18.09.2012. године, изјављене на Решење Одсека за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода, 
Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац, бр. 501-1с/8/2012 од 19.09.2012. 
године (известилац – Драгица Крунић, начелник) 
 15. Разматрање захтева Предузећа за телекомуникације Телеком Србија а.д. из Београда, бр. 
350-95/12-III од 30.10.2012. године (известилац – Драгица Крунић, начелник) 
 16. Разматрање Информације у вези паса луталица достављеној по Закључку Општинског већа 
општине Лајковац бр. 06-68/12-III од 26.10.2012. године (известилац – Драгица Милошевић, шеф 
Службе) 
 17. Разматрање захтева за исплату нематеријалне штете нанете од стране паса луталица: 
  - Маринковић Драгомира из Лајковца, бр. 400-123/12-III од 19.08.2011. године 
  - Бабовић Стојке из Врачевића, бр. 400-299/12-III од 01.10.2012. године 
  - Миловановић Љиљане из Лајковца, бр. 400-319/12-III од 31.10.2012. године 
  - Радосављевић Верице из Јабучја, бр. 400-322/12-III од 05.11.2012. године 
  (известилац – Немања Живковић, члан Већа) 
 18. Предлог Закључка по захтеву Јаковљевић Србољуба из Рубрибрезе, бр. 400-231/12-III од 
26.06.2012. године (известилац – Влада Жујовић, члан Већа)  
 19. Предлог Закључка о верификацији Закључка Општинског већа, бр. 06-73/12-III од 
14.11.2012. године, којим је дата сагласност на текст Конкурса за доделу стипендија студентима и 
постдипломцима општине Лајковац за школску 2012/2013 годину (известилац – Живорад Бојичић, 
председник) 

 20. Текућа питања 
 
 

Члановима Општинског већа у прилогу се доставља Записницк  са 8. седнице Општинског 
већа, ради изјашњења. 

 
 

 
                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                  Живорад Бојичић, дипл.правник    
                                                                                                


