
Р е п у б л и к а   С р б и ј а               
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ                                                                    
Скупштина општине Лајковац  
Број: 06-77/12-II 
Датум: 26.11.2012. године 
Л а ј к о в а ц  
 
 На основу члана 38. став. 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),  
члана 41. став 1. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 11/08) и члана 
члана 68. став 1. и члана 70.  Пословника о раду Скупштине општине Лајковац (''Службени гласник 
општине Лајковац'', број: 14/08), 
 

С А З И В А М 
ПЕТУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
На дан 30.11.2012. године (петак) са почетком у 9,00  часова

 
. 

 Седница ће се одржати у Великој сали Општине Лајковац, Омладински трг број 1. 
  За седницу предлажем следећи  

Д н е в н и    р е д: 
 

 1. Предлог Решења о констатацији престанка мандата одборнику СО Лајковац 
 2. Предлог Решења о потврђивању мандата одборнику изабраном на изборима за одборнике СО 
Лајковац, одржаним 06.05.2012. год. 
 3.Предлог Закључка поводом решавања статуса ТПП “Колубара Мали Борак”и “Колубара МБ 
Мали Борак” и статуса 54 запослена радника. 
 4..Предлог Закључка о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Лајковац за 
период јануар-септембар 2012. године. 
 5.Предлог Закључка о усвајању Годишњег извештаја о раду Предшколске установе ''Лептирић'' 
Лајковац за радну 2011/2012. годину. 
 6.Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе 
''Лептирић'' Лајковац за радну 2012/2013. годину. 
 7.Предлог Решења о давању сагласности на Прву измену Програма трошења средстава Фонда за 
физичку културу општине Лајковац за 2012. годину. 
 8.Предлог Решења о давању сагласности на Трећу измену Плана и Програма пословања у делу 
Финансијски план ЈП ''Градска чистоћа'' за 2012. годину. 
 9.Предлог Правилника о првим изменама и допунама Правилника о одобравању и финансирању 
програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лајковац. 
 10.Предлог Одлуке, којом се утврђује највише 20% већи број деце од броја који се уписује у 
васпитну групу Предшколске установе ''Лептирић'' Лајковац. 
 11.Предлог Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о меснима заједницама на територији 
општине Лајковац. 
 12.Предлог Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне 
заштите општине Лајковац. 
 13.Предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине 
Лајковац. 
 14.Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Димитрије Туцовић'' 
Јабучје. 
 15.Предлог Решења о допуни Решења о именовању председника и чланова Комисије за планове 
општине Лајковац. 
  

Одборницима Скупштине општине Лајковац у прилогу се доставља Записник са четврте седнице 
Скупштине општине Лајковац,одржане дана 24.09.2012. године, ради изјашњења.  
 
 Потребно је да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестити секретара 
Скупштине општине Лајковац, на тел. 3433-109.  
 
                             ПРЕДСЕДНИК  
                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
         



                Предраг Мирковић 


