
  
 Општинско веће општине Лајковац, на седници  одржаној дана 13.12.2012. године, 
разматрајући предлог стручне Комисије за одобравање програма у области спорта на територији 
општине Лајковац, на  основу члана 26. став 12 и члана 29. Правилника о одобравању и финансирању 
програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лајковац 
(„Службени гласник општине Лајковац“ бр. 11/12) и члана 61. Пословника о раду Општинског већа 
општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр.12/08), донело је   
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 I Усваја се предлог Комисије за одобравање програма у области спорта на територији општине 
Лајковац. 
 
 II Одобравају се годишњи програми у области спорта за 2013. годину са висином средстава за 
реализацију истих и  то:  
 
 1.  Удружење педагога физичке културе и школски спорт, одобрава се годишњи  програм   
и средства у износу од 377.705,00  и то за реализацију рекреативне фудбалске лиге износ од 
130.430,00, а за спровођење програма школског спорта 247.275,00 динара, по добијању мишљења 
Министарства за спорт и омладину и Министарства просвете , науке и технолошког развоја.  
 2.  Карате  клуб ,,Железничар“ Лајковац, одобрава се годишњи програм и средства у износу 
од  266.000,00 динара уз обавезу плаћања чланарине Спортском савезу Лајковац  износа од 26.000,00 
динара до 01.03.2013. године. 

  3. Кошаркашки клуб ,,Железничар“ Лајковац, одобрава се годишњи програм  и  средства    
у износу  1.200.000,00 динара, уз обавезу плаћања чланарине Спортском савезу Лајковац износа од 
26.000,00 динара до 01.03.2013. године  
 4. Одбојкашки клуб ,,Лајковац” Лајковац, одобрава се годишњи програм и средства по 
годишњем програму у износу од  72.000,00 динара. 
 5. Планинарско  смучарско друштво ,,Ћира“ Лајковац- одобрава се годишњи програм  и  
средства по програму  износе   110.000,00 динара, уз обавезу плаћања чланарине Спортском савезу 
Лајковац  износа од 26.000,00 динара до 01.03.2013. године. 
 6. Одбојкашки клуб ,,Железничар „Лајковац - одобрава се годишњи програм  и средства по 
програму од  2.590.000,00, уз обавезу плаћања чланарине Спортском савезу Лајковац  износа од 
26.000,00 динара до 01.03.2013. године. 
 7. Кикс бокс клуб ,,Муња“ Лајковац, одобрава се годишњи програм  и  средства по програму  
у износу од 256.000,00 динара уз обавезу плаћања чланарине Спортском савезу Лајковац  износа од 
26.000,00 динара до 01.03.2013. године. 
 8. Шах Клуб ,,Железничар“ Лајковац,- одобрава се годишњи програм  и средства по 
програму  од  146.000,00 динара уз обавезу плаћања чланарине Спортском савезу Лајковац  износа од 
26.000,00 динара до 01.03.2013. године. 
 9. Стонотенисерски клуб ,,Железничар“ Лајковац, одобрава се годишњи програм  и 
средства  по програму од 146.000,00 динара уз обавезу плаћања чланарине Спортском савезу 
Лајковац  износа од 26.000,00 динара до 01.03.2013. године. 
 10. Тениски клуб ,,Лајковац“ Лајковац, одобрава се годишњи програм  и средства по 
програму износ од 138.295,00 динара    уз обавезу плаћања чланарине Спортском савезу Лајковац  
износа од 26.000,00 динара до 01.03.2013. године. 
 11. Општински фудбалски савез-Лајковац, одобрава се годишњи програм  и одобрен износ 
од 98.000,00 динара уз обавезу плаћања чланарине Спортском савезу Лајковац  износа од 26.000,00 
динара до 01.03.2013. године. 
 12. Ф.К. ,,Колубара“ Јабучје, одобрава се годишњи програм, одобрено по програму  
206.000,00 динара уз обавезу плаћања чланарине Спортском савезу Лајковац  износа од 26.000,00 
динара до 01.03.2013. године. 
 13. Ф.К. ,,Степање“ Степање, одобрава се годишњи програм, одобрено  по програму  
206.000,00 динара уз обавезу плаћања чланарине Спортском савезу Лајковац  износа од 26.000,00 
 14. Ф.К. ,,Слога“ Боговађа, одобрено  по програму  206.000,00 динара уз обавезу плаћања 
чланарине Спортском савезу Лајковац  износа од 26.000,00 динара до 01.03.2013. године. 
 15. Ф.К. ,,Полет“ Доњи Лајковац, одобрава се годишњи програм, одобрено  по програму  
206.000,00 динара уз обавезу плаћања чланарине Спортском савезу Лајковац  износа од 26.000,00 
динара до 01.03.2013. године. 
 



 16. Ф.К. „Пролетер“ Бајевац, одобрава се годишњи програм и по програму средства од 
206.000,00 динара уз обавезу плаћања чланарине Спортском савезу Лајковац  износа од 26.000,00 
динара до 01.03.2013. године. 
 17. Ф.К. „Димитрије Туцовић“ Ћелије одобрава се годишњи програм, одобрено  по 
програму  206.000,00 динара уз обавезу плаћања чланарине Спортском савезу Лајковац  износа од 
26.000,00 динара до 01.03.2013. године. 
 18.Ф.К. ,,Ратковац“ Ратковац - одобрава се годишњи програм, одобрено  по програму  
206.000,00 динара уз обавезу плаћања чланарине Спортском савезу Лајковац  износа од 26.000,00 
динара до 01.03.2013. године. 
 19.Ф.К. ,,Пепељевац“ Пепељевац, одобрава се годишњи програм  и средства  по програму  
606.000,00 динара уз обавезу плаћања чланарине Спортском савезу Лајковац  износа од 26.000,00 
динара до 01.03.2013. године. 
 20. Ф.К. ,,Рубрибреза“ Рубрибреза, одобрава се годишњи програм одобрена средства у 
износу од 606.000,00 динара,  уз обавезу плаћања чланарине Спортском савезу Лајковац  износа од 
26.000,00 динара до 01.03.2013. године. 
 21. Ф.К. ,,Младост ,,Врачевић, одобрава се годишњи програм , одобрена средства у износу од 
606.000,00 динара,  уз обавезу плаћања чланарине Спортском савезу Лајковац  износа од 26.000,00 
динара до 01.03.2013. године. 
 22. О.Ф.К. ,,Јабучје“ Јабучје, одобрава се годишњи програм, одобрена средства у износу од 
606.000,00 динара,  уз обавезу плаћања чланарине Спортском савезу Лајковац  износа од 26.000,00 
динара до 01.03.2013. године. 
 23. Ф.К.,,Задругар“ Лајковац, одобрава се годишњи програм, одобрена средства  у износу од 
706.000,00 динара,  уз  образложење да за разлику  од осталих клубова  има млађу селекцију и уз 
обавезу плаћања чланарине Спортском савезу Лајковац  износа од 26.000,00 динара до 01.03.2013. 
године. 
 24. Ф.К,,Железничар ,,Лајковац, одобрава се годишњи програм, одобрена средства  у износу 
од 8.642.000,00 динара динара,    уз обавезу плаћања чланарине Спортском савезу Лајковац  износа од 
26.000,00 динара до 01.03.2013. године. 
 25. Ф.К,,Срећно стопало,,Лајковац, одобрава се годишњи програм, одобрена  средства у 
износу од 386.000,00 динара,   уз обавезу плаћања чланарине Спортском савезу Лајковац  износа од 
26.000,00 динара до 01.03.2013. године. 
 
 III Решење доставити: Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац, 
Одељењу за општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Лајковац, 
председнику Комисије - Ненаду Милановићу и свим подносиоцима предлога, преко стручне Комисије 
за одобравање програма у области спорта на територији општине Лајковац. 
 
  

               ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ                                                                                  
             Број: 06-93/12-III од 13.12.2012. године 

 
                                                                                                   

                                                                                     ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
                                                                                                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                         Горан Миловановић    
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Стручна Комисија за одобравање програма у области спорта на територији општине Лајковац, 
која је образована Закљуком Општинског већа општине Лајковац број: 06-68/12-III од 
26.10.2012.године, поднела је предлог Општинском већу за одобравање програма у области спорта за 
2013. годину. 
 Комисија је предложила да се свим подносиоцима предлога из тачке II Решења одобре 
годишњи програми, као и средства за реализацију истих.  
 На основу напред изнетог донето је Решење као у диспозитиву. 

 
 

 


