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

САЗИВАМ    
ЈЕДАНАЕСТУ СЕДНИЦУ  ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА  ОПШТИНЕ  ЛАЈКОВАЦ 

 

 
За дан  12.12.2012.  године ( с р е д а )  са почетком  у 09.00  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 нацрту Одлуке о оснивању јавног предузећа за обављање комуналне 
делатности “Лајковац услуге” Лајковац (известилац – Живорад Бојичић, председник) материјал ће 
бити подељен на седници 
 2. Предлог Закључка по нацрту Одлуке о  буџету општине Лајковац за 2013. годину 
(известилац – Татијана Панић, руководилац Одељења) 
 3. Разматрање Плана и програма рада “Градске библиотеке” Лајковац за 2013. годину 
(известилац – Снежана Бугарчић, в.д. Директора) 
 4. Разматрање Програма рада са финансијким планом ЈП РТВ “Пруга” за 2013. годину 
(известилац – Гордана Живановић-Пауновић, директор) материјал ће бити подељен на седници 
 5. Разматрање Програма рада Савета за борбу против наркоманије у општини Лајковац са 
Финансијским планом за 2013. годину (известилац – Мила Митровић, директор) 

6. Предлог Решења о утврђивању цене целодневног боравка детета у ПУ “Лептирић” Лајковац 
(известилац – Мила Митровић, директор) 
 7. Предлог Закључка по нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама (известилац – 
Милеса Павловић, шеф Одсека) 
 8. Предлог Закључка по нацрту Одлуке о утврђивању висине пореске стопе пореза на имовину 
и вредности непокретности по м2 (известилац – Милеса Павловић, шеф Одсека) 
 9. Предлог Закључка по нацрту Одлуке о  општинским административним таксама 
(известилац – Љубица Новаковић, руководилац Одељења) 
 10. Предлог Закључка по нацрту Одлуке о накнадама за коришћење грађевинског земљишта 
(известилац – Драгица Крунић, руководилац Одељења) 
 11. Предлог Закључка по нацрту Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде  
за уређење грађевинског земљишта (известилац – Драгица Крунић, руководилац Одељења) 
 12. Предлог Закључка по нацрту Одлуке о изменама Одлуке о посебној накнади за заштиту и 
унапређење животне средине општине Лајковац (известилац – Живота Молеровић, руководилац 
Одељења) 

13. Предлог Закључка о стављању ван снаге Закључка Општинског већа општине Лајковац, бр. 
06-73/12-III од 23.11.2012. године, којим је утврђен предлог Одлуке о одређивању овлашћених и 
оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у општини Лајковац (известилац – Немања 
Живковић, члан Већа) 

14. Разматрање предлога Одлуке о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за 
заштиту и спасавање у општини Лајковац (известилац – Немања Живковић, члан Већа) 

15. Разматрање Извештаја о функционисању система противградне заштите на територији 
радарског центра “Ваљево” за период од 15.04-15.10.2012. године (известилац – Живорад Бојичић, 
председник) 



16. Предлог Закључка о стављању ван снаге Закључка Општинског већа општине Лајковац, 
бр. 06-73/12-III од 23.11.2012. године, којим је усвојен пречишћен текст  Трошковника прославе 
градске славе “Огњена Марија” од 27.07. до 30.07.2012. године (известилац – Живорад Бојичић, 
председник) 

17. Предлог Закључка по пречишћеном тексту Трошковника прославе градске славе “Огњена 
Марија” од 27.07. до 30.07.2012. године (известилац – Живорад Бојичић, председник) 

18. Предлог Закључка о давању сагласности на спецификацију трошкова и број ученика ОШ 
“Димитрије Туцовић” Јабучје у циљу реализације бесплатног оброка за период од 03.10-31.12.2012. 
године (известилац – Александар Лукић, директор) 

19. Разматрање захтева Слободана Жујовића из Врачевића за исплату накнаде нематеријалне 
штете нанете од стране паса луталица (известилац – Немања Живковић, члан Већа) 

20. Разматрање захтева председника Савета Месне заједнице Пепељевац, бр. 400-331/12-III од 
08.11.2012. године, за куповину потапајуће пумпе (известилац – Горан Ранковић, члан Већа) 

 
 
Члановима Општинског већа у прилогу се достављају Записници  са 9. и 10. седнице 

Општинског већа, ради изјашњења. 
 

 
                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                  Живорад Бојичић, дипл.правник    
                                                                                               


