
 На основу члана 21. став 2., члана 25. и члана 31. став 3.  Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник Републике Србије'', број: 119/12) и члана 39. став 1. тачка 9.  Статута 

општинe Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 11/08), Скупштина општине 

Лајковац на седници одржаној дана 15.07.2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ, ИЗДАВАШТВО И МАРКЕТИНГ  

 РТВ ''ПРУГА'' ЛАЈКОВАЦ 

 

 I Именује се за директора Јавног предузећа за информисање, издаваштво и маркетинг 

РТВ ''Пруга'' Лајковац, на период од четири године, 

 

  -Гордана Пауновић Живановић, дипломирани политиколог, из Лајковца. 

 

 II Решење доставити именованој, Јавном предузећу за информисање, издаваштво и 

маркетинг РТВ ''Пруга'' Лајковац и  Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине 

Лајковац. 

 

 III Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику Републике 

Србије''. 

 

 IV Решење објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', ''Службеном гласнику 

општине Лајковац'' и на интернет страници Општине Лајковац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-65/13-II од  15.07.2013. године 

      

 

        СЕКРЕТАР                               ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

  Јелена Живојиновић                           Предраг Мирковић 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

  Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 14.06.2013. године, донела је 

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за 

информисање, издаваштво и маркетинг РТВ ''Пруга'' Лајковац. 

 Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за информисање, 

издаваштво и маркетинг РТВ ''Пруга'' Лајковац објављен је у ''Службеном гласнику Републике 

Србије'' број 54 од 21.06.2013. године. 

 Комисија за именовања општине Лајковац спровела је јавни конкурс за именовање 

директора Јавног предузећа за информисање, издаваштво и маркетинг РТВ ''Пруга'' Лајковац и 

Општинском већу општине Лајковац доставила листу за именовање и записник о изборном 

поступку. 

 Општинско веће општине Лајковац, на основу листе за именовање и записника о 

изборном поступку, утврдило је предлог Решења о именовању директора Јавног предузећа за 

информисање, издаваштво и маркетинг РТВ ''Пруга'' Лајковац и исти упутило Скупштини 

општине Лајковац на разматрање. 

 Скупштина општине Лајковац, након разматрања достављене листе за именовање и 

предлога Решења, одлучила је као у диспозитиву Решења. 

  



 На основу члана 21. став 2., члана 25. и члана 31. став 3.  Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник Републике Србије'', број: 119/12) и члана 39. став 1. тачка 9.  Статута 

општинe Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 11/08), Скупштина општине 

Лајковац на седници одржаној дана 15.07.2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ''   

 

 

 I Именује се за директора Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу општине 

Лајковац'', на период од четири године, 

 

  -Владан Чоловић, дипломирани грађевински инжењер, из Лајковца. 

 

 II Решење доставити именованом,  Јавном предузећу ''Дирекција за уређење и изградњу 

општине Лајковац'', кандидатима који су учествовали у поступку јавног конкурса и  Одељењу 

за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 

 

 III Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику Републике 

Србије''. 

 

 IV Решење објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', ''Службеном гласнику 

општине Лајковац'' и на интернет страници Општине Лајковац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-65/13-II од  15.07.2013. године 

      

 

        СЕКРЕТАР                               ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

  Јелена Живојиновић                           Предраг Мирковић 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

  Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 14.06.2013. године, донела је 

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа ''Дирекција за 

уређење и изградњу општине Лајковац''. 

 Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа  ''Дирекција за 

уређење и изградњу општине Лајковац'' објављен је у ''Службеном гласнику Републике Србије'' 

број 54 од 21.06.2013. године. 

 Комисија за именовања општине Лајковац спровела је јавни конкурс за именовање 

директора Јавног предузећа предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац'' и 

Општинском већу општине Лајковац доставила листу за именовање и записник о изборном 

поступку. 

 Општинско веће општине Лајковац, на основу листе за именовање и записника о 

изборном поступку, утврдило је предлог Решења о именовању директора Јавног предузећа 

''Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац'' и исти упутило Скупштини општине 

Лајковац на разматрање. 

 Скупштина општине Лајковац, након разматрања достављене листе за именовање и 

предлога Решења, одлучила је као у диспозитиву Решења. 

 



   

 На основу члана 21. став 2., члана 25. и члана 31. став 3.  Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник Републике Србије'', број: 119/12) и члана 39. став 1. тачка 9.  Статута 

општинe Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број: 11/08), Скупштина општине 

Лајковац на седници одржаној дана 15.07.2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГРАДСКА ЧИСТОЋА'' ЛАЈКОВАЦ   

 

 

 I Именује се за директора Јавног предузећа ''Градска чистоћа'' Лајковац, на период од 

четири године, 

 

  -Марина Марковић, дипломирани инжењер пољопривреде, из Јабучја. 

 

 II Решење доставити именованој, Јавном предузећу ''Градска чистоћа'' Лајковац и  

Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац. 

 

 III Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику Републике 

Србије''. 

 

 IV Решење објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', ''Службеном гласнику 

општине Лајковац'' и на интернет страници Општине Лајковац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-65/13-II од 15.07.2013. године 

      

 

        СЕКРЕТАР                               ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

  Јелена Живојиновић                           Предраг Мирковић 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

  Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 14.06.2013. године, донела је 

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа ''Градска 

чистоћа'' Лајковац. 

 Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа ''Градска чистоћа'' 

Лајковац објављен је у ''Службеном гласнику Републике Србије'' број 54 од 21.06.2013. године. 

 Комисија за именовања општине Лајковац спровела је јавни конкурс за именовање 

директора Јавног предузећа предузећа ''Градска чистоћа'' Лајковац и Општинском већу 

општине Лајковац доставила листу за именовање и записник о изборном поступку. 

 Општинско веће општине Лајковац, на основу листе за именовање и записника о 

изборном поступку, утврдило је предлог Решења о именовању директора Јавног предузећа 

''Градска чистоћа'' Лајковац и исти упутило Скупштини општине Лајковац на разматрање. 

 Скупштина општине Лајковац, након разматрања достављене листе за именовање и 

предлога Решења, одлучила је као у диспозитиву Решења. 

 

  

 

 


