
Р е п у б л и к а   С р б и ј а     
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ                                                                   
Скупштина општине Лајковац 
Број: 06-80/13-II
Датум: 28.08.2013. 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

ДВАНАЕСТУ  СЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
На дан 30.08.2013. године (петак) са почетком у 17,00 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 Одлуке о другом ребалансу буџета општине Лајковац за 2013. годину.
2.Предлог Решења о давању сагласности на Ценовник комуналних услуга Јавног 

предузећа ''Градска чистоћа'' Лајковац за 2013. годину.
3.Предлог Решења о давању сагласности на Другу измену Плана и Програма пословања у делу 

Финансијски план ЈП ''Градска чистоћа'' Лајковац за 2013.годину.
4.Предлог Решења о давању сагласности на Измене Плана и Програма рада ЈП ''Дирекција за 

уређење и изградњу општине Лајковац'' за 2013. годину.
5.Предлог Решења о давању сагласности на Другу измену Програма коришћења средстава 

буџетског Фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2013. годину.
6. Предлог Решења о давању сагласности на Другу измену Програма за унапређење услова живота 

локалне заједнице за 2013. годину.

Одборницима Скупштине општине Лајковац у прилогу се доставља Записник са једанаесте 
седнице Скупштине општине Лајковац,одржане дана 15.07.2013. године, ради изјашњења.

НАПОМЕНА: Материјал који није достављен уз предлог дневног реда биће подељен на самој седници.

Потребно је да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености, обавеститe секретара 
Скупштине општине Лајковац, на тел. 3433-109. 

                     ПРЕДСЕДНИК 
                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                                                         Предраг Мирковић  
      


