
 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
ГОДИНА   XXII        БРОЈ  19     ЛАПОВО,   23. децембар 2016.  год. 

ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА. 

 

155. 

На основу чл.7. ст.1. а у вези са чл.8. ст.2. Одлуке о стимулисању и 

награђивању ученика и студената са територије општине Лапово („Сл.гласник 

општине Лапово“, бр.13/15), Општинско веће општине Лапово, на седници 

одржаној дана 09.12. 2016.године  , донело је 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАКНАДА-СТИМУЛАЦИЈА 

ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Након спроведеног Конкурса за доделу новчаних накнада-стимулација 

најуспешнијим ученицима и студентима са територије општине Лапово за 

2016/2017. годину, број 020-156/16-III-04 од 26.10.2016.године, утврђене ранг листе 

и Предлога Комисије, новчане накнаде-стимулације, додељују се следећим 

ученицима и студентима:  

 

1. Милоје Јовић- студент I године Грађевинског факултета у Београду 

2. Анђела Сталетовић- студенткиња I године Економског факултета у 

Крагујевцу 

3. Јелена Радовановић- студенткиња I године Факултета безбедности у 

Београду 

4. Лазар Николић - студент I године Архитектонског факултета у 

Београду 

5. Александра Милетић - студенткиња I године Медицинског факултета 

у Крагујевцу 

6. Јелена Филиповић- студенткиња I године Економског факултета у 

Београду 

7. Тијана Здравковић- студенткиња I године Правног факултета у 

Крагујевцу 

8. Давид Стојановић - студент I године Економског факултета у 

Крагујевцу 

9. Страхиња Стојановић- студент I године Правног факултета у 

Крагујевцу 

10. Анђела Милојевић- студенткиња I године Високе техничке школе у 

Крагујевцу 

11. Анђела Којанић- студенткиња II године Факултета организационих 

наука у Београду 

12. Лазар Мирковић- студент II године Висике пословне школе 

струковних студија Блаце 

13. Савета Гогић- студенткиња II године Економског факултета у 

Крагујевцу 

14. Катарина Кадић- студенткиња II године Правног факултета у 

Крагујевцу 

15. Милош Сталетовић - студент II године Високе техничке школе 

струковних студија у Крагујевцу 
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16. Стефан Мркоња- студент IV године Високе пословне школе за 

економију и предузетништво Београд 

17. Милош Прљић- студент II године Висока медицинска школа 

струковних студија Ћуприја 

18. Јелена Добросављевић- студенткиња II године Београдске пословне 

школе 

19. Марија Здравковић- студенткиња Мастер студија на Економском 

факултету у Крагујевцу 

20. Милица Станковић- студенткиња Мастер студија на Правном 

факултету у Крагујевцу 

21. Милица Петровић- студенткиња Мастер студија на Факултету за 

хотелијерство и туризам у Врњачкој бањи 

 

Члан 2. 

У складу са расположивим буџетским средствима за ове намене, листа из чл.1. 

ове Одлуке прошириће се од 01.04.2017.године за још 4 (четири) места, па се 

новчана накнада стимулација додељује и следећим ученицима: 

 1. Ивана Стојановић- ученица 1. разреда Медицинске школе у Крагујевцу 

 2. Анђела Минић- ученица 2. разреда Средње школе у Лапову 

 3. Кристина Шљивић- ученица 2. разреда Друге Крагујевачке гимназије 

 4. Александар Јончић- ученик 4. разреда Медицинске школе у Крагујевцу 

 

Члан 3. 

Новчана накнада-стимулација из чл.1. Одлуке исплаћиваће се у шест 

једнаких месечних рата, најкасније до 10 –ог у месецу за претходни месец, почев од 

јануара 2017.године. 

Новчана накнада- стимулација из чл.2. Одлуке исплаћиваће се у три једнаке 

месечне рате, најкасније до 10 –ог у месецу за претходни месец, почев од априла 

2017.год. 

Члан 4. 

Месечни новчани износ накнаде-стимулације одређен је Одлуком о 

стимулисању и награђивању ученика и студената са територије општине Лапово 

(„Сл.гласник општине Лапово“, бр.13/15) и износи 5.000 динара. 

 

Члан 5. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за привреду, финансије и 

заједничке послове општинске управе општине Лапово. 

 

Члан 6. 

По ступању на снагу ове Одлуке, Председник општине Лапово,  са сваким 

корисником из чл.1. и чл.2. Одлуке закључиће Уговор, којим ће се регулисати 

међусобна права и обавезе даваоца и корисника новчане накнаде-стимулације. 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл.гласнику 

општине Лапово“, на званичној интернет страници општине Лапово www.lapovo.rs 

и огласној табли општине Лапово.   

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:020- 196 /16-III-04 од 09.12.2016.год. 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                                                            Славољуб Ивковић,ср. 
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156. 

На основу члана 9. став 1. Одлуке о сакупљању, превозу и одлагању отпада 

(„Службени гласник општине Лапово,“ број 4/09) и члана 2. став 17. Одлуке о 

Општинском већу општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“, бр.8/12,), 

Општинско веће Општине Лапово, на седници одржаној дана 19.12.2016. године, донело је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм „А.С.А“ ВРБАК д.о.о. Лапово о сакупљању, 

одвожењу и депоновању смећа  за  2017. годину. 

 

Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лапово“.                                                                             

     

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-192/16-III-04 

 ПРЕДСЕДНИК 

         Славољуб Ивковић,ср. 

157. 

Општинско веће, на основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', број 21/16), и члана 11. 

Пословника о раду Општинског већа (''Службени гласник општине Лапово“, број 13/16), 

на седници одржаној дана  19. децембра 2016. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Жалбене комисије за одлучивање по жалбама службеника и 

намештеника који су запослени у јединици локалне самоуправе 

 

 I Образује се Жалбена комисије за одлучивање по жалбама службеника и 

намештеника који су запослени у јединици локалне самоуправе (у даљем тексту: Жалбена 

комисија), а коју чине председник и два члана.  

 

II Жалбена комисија се образује у следећем саставу:  

 

1. Марија Јовановић, дипл. правник– председник;  

            2. Марко Миличић, дипл. правник– члан;  

3. Владимир Михајловић, дипл. правник – члан.  

 

III Надлежност Жалбене комисије је да разматра жалбе изјављене на решења 

службеника и намештеника запослених у јединици локалне самоуправе, којима се одлучује 

о њиховим правима и дужностима, као и да разматра жалбе учесника интерног и јавног 

конкурса.  

 

IV Жалбена комисија именује се на мандат од пет година, с правом поновног 

именовања.  

 

V На рад и одлучивање Комисије примењиваће се одредбе Пословника о раду 

Општинског већа, које се односе на рад и одлучивање Општинског  већа.  

 

Жалбена комисија има свој печат.  
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VI Жалбена комисија најмање једном годишње подноси извештај о свом раду 

Општинском  већу.  

 

VII Чланови жалбене комисије имају право на накнаду за рад у висини од по 

3.000,00 динара у нето износу, по одржаној седници. 

 

VIII  Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Лапово“.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:020- 205/16-III-04 

ПРЕДСЕДНИК 

Славољуб  Ивковић,ср. 

158. 

На основу члана 11. Пословника о раду Општинског већа („Сл.гласник Општине 

Лапово“, бр. 13/16), а у вези члана 2. Став 1.тачка 5. Одлуке о општинском већу 

(„Сл.гласник Општине Лапово“, бр. 8/12) Општинско веће општине Лапово на седници 

одржаној дана 19.12.2016.године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за решавање у управном поступку 

 у другом степену 

 

I Образује се Комисија за решавање у управном поступку у другом степену (у даљем 

тексту: Комисија), као стално радно тело Општинског већа, а коју чине председник 

Комисије и два члана. 

 

II Комисија се образује у следећем саставу:  

1. Никола Несторовић, дипл. правник – председник Комисије;  

2. Мирјана Петковић, правник – члан Комисије;  

3. Зорица Миличић, дипл. правник – члан Комисије;  

 

III Надлежност Комисије је:  

- да разматра жалбе и приговоре изјављене на решења и закључке донете у првостепеном 

управном поступку у коме је одлучивано о правима и обавезама грађана, предузећа и 

установа и других организација у управним стварима из надлежности општине и утврђује 

предлоге решења по истима;  

- да Општинском већу у поступку надзора над радом општинских управа предлаже 

поништавање и укидање аката општинске управе који нису у сагласности са законом, 

Статутом и другим општим актом или Одлуком које доноси Скупштина општине. 

 

IV На рад и одлучивање Комисије примењиваће се одредбе Пословника о раду 

Општинског већа, које се односе на рад и одлучивање Општинског  већа.  

 

V   Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у висини од по 3.000,00 динара у нето 

износу, по одржаној седници. 

 

VI     Ово решење објавити у  „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:020-206/16-III-04 

ПРЕДСЕДНИК 

Славољуб  Ивковић,ср. 
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159. 

На основу члана 4. став 1. алинеја 2. Одлуке о оснивању Савета за безбедност 

саобраћаја општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“ бр. 13/16) и члана 55.тачка 17. 

Статута општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“ бр. 8/12, 13/12 и 3/13), 

Општинско веће општине Лапово, на седници одржаној дана  19.12.2016.године, донело је 

 

ОДЛУКУ 

І    Даје се сагласност  на  Програм коришћења средстава за унапређење безбедности 

саобраћаја на територији општине Лапово у 2017.години. 

 

II     Ову одлуку објавити у  „Службеном гласнику општине Лапово“ 

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:020-209/16-III-04 

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                Славољуб Ивковић,ср. 

160. 

На основу члана 4. став 1. алинеја 3. Одлуке о оснивању Савета за безбедност 

саобраћаја општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“ бр. 13/16) и члана 55.тачка 17. 

Статута општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“ бр. 8/12, 13/12 и 3/13), 

Општинско веће општине Лапово, на седници одржаној дана  19.12.2016.године, донело је 

 

ОДЛУКУ 

І    Даје се сагласност  на Извештај Савета за координацију послова безбедности саобраћаја 

на путевима на територији општине Лапово о трошењу финансијских средстава за 

2016.годину на територији општине Лапово. 

 

II      Ову одлуку објавити у  „Службеном гласнику општине Лапово“ 

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:020- 208 /16-III-04 

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                Славољуб Ивковићср. 

161. 

На основу чл.32. Закона о локалној самоуправи („ Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 

83/14- др.закон), Статута општине Лапово („ Сл.гласник општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12 

и 3/13), а у вези са чл. 34. и чл.35. Закона о ванредним ситуацијама („ Сл.гласник РС“, бр. 

111/09, 92/2011 и 94/2012), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 

23.12.2016.године, донела је 

О Д Л У К У 

Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Годишњи План рада општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Лапово за 2017.годину. 

Члан 2. 

Саставни део Одлуке чини Годишњи План рада општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Лапово за 2017.годину. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лапово.“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-211/16-I-04  

ПРЕДСЕДНИК 

Бобан Миличић,ср. 
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162. 

На основу чл.32. Закона о локалној самоуправи („ Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. 

закон), Статута општине Лапово („ Сл.гласник општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13), а 

у вези са чл. 34. и чл.35. Закона о ванредним ситуацијама („ Сл.гласник РС“, бр. 111/09, 

92/2011 и 94/2012), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана   

23.12.2016.године, донела је 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Годишњи Извештај о раду општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Лапово за 2016.годину. 

Члан 2. 

Саставни део Одлуке чини Годишњи Извештај о раду општинског штаба за 

ванредне ситуације општине Лапово за 2016.годину. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лапово.“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-210 /16-I-04  

ПРЕДСЕДНИК 

Бобан Миличић,ср. 

163. 

На основу члана 92. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10,101/11,93/12,62/13,63/13-испр., 108/13,142/14, 68/15-др.закон и 103/2015) и члана 30. 

став 1. тачка 2. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12, 

13/12 и 3/13) Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 23.12. 2016. године, 

донела је 

О Д Л У К У 

О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ   ЛАПОВО  

ЗА 2016. ГОДИНУ 

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се вршењу екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Општине 

Лапово за 2016. годину (у даљем тексту: екстерна ревизија).  

Члан 2. 

Екстерну ревизију из члана 1. ове Одлуке обавиће лице које испуњава услове за обављање 

послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује 

рачуноводство и ревизија.  

Члан 3. 

Избор лица из члана 2. ове Одлуке извршиће се у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,14/15 и 68/15).  

Члан 4. 

Овлашћује се Председник општине Лапово да са лицем из члана 3. ове Одлуке 

закључи уговор о регулисању међусобних односа у вези са обављањем послова ревизије 

Завршног рачуна буџета општине Лапово за 2016. годину.  

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Лапово“, а примењиваће се по добијању сагласности Државне 

ревизорске институције.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 400-14/16-I-04 

 ПРЕДСЕДНИК  

Бобан Миличић,ср. 
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164. 

На основу чл. 80.ст.2. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13,35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – 

одлука УС), чл. 32.став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 

129/07, 84/13 и др.закон) и чл. 30. став 1. тачка 8. Статута Општине Лапово („Службени 

гласник општине Лапово“, бр.8/12, 13/12 и 3/13) Скупштина Општине Лапово на седници 

одржаној дана  23.12.2016. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

          ДАЈЕ СЕ  сагласност на предлог Финансијског плана Установе за децу 

предшколског узраста „Наша младост“ Лапово  за 2017. годину, који је Управни одбор 

установе усвојио на седници одржаној дана 28.11.2016.године . 

 

Члан 2. 

Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

                 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у чл. 32.став 1. тачка 8. Закона 

о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 84/13 и др.закон) и  члану 30. став 1. 

тачка 8. Статута општине Лапово («Службени гласник Општине Лапово», бр. 8/12, 13/12 и 

3/13) којим  је прописано да Скупштина општина оснива службе, јавна предузећа, установе 

и организације и врши надзор над њиховим радом.  

                  Управни одбор Установе за децу предшколског узраста „Наша младост“ Лапово 

је, у складу са чланом 57. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник 

РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13,35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и 

чланом 37. Статута установе,  на седници одржаној дана 28. новембра 2016. године донео 

одлуку о усвајању Предлога финансијског плана установе за 2017. годину.  

                  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број :020-213/16-I-04 

             

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  

  Бобан  Миличић,ср. 

 

165.     
На основу члана 44.став 2. и члана 74. Закона о култури („Сл.гласник РС“,бр 

72/2009, 13/16 и 30/16-испр.)  и чл. 30.став 1.тачка 8. Статута Општине Лапово („Службени 

гласник општине Лапово“, бр.8/12, 13/12 и 3/13), Скупштина Општине Лапово, на седници 

одржаној дана  23.12.2016. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и финансијски план за 2017. годину 

Општинске библиотеке „Слово“ Лапово, које је Управни одбор библиотеке донео на 

седници одржаној дана 25.новембра 2016.године . 

 

Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

                 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 44. став 2. Закона о 

култури (''Службени гласник РС'' бр.72/09,13/16 и 30/16-испр.) који предвиђа да на 

Програме рада и Годишњи финансијски план установа културе сагласност даје оснивач, 

као и у члану 30. став 1. тачка 8. Статута општине Лапово («Службени гласник Општине 

Лапово», бр. 8/12, 13/12 и 3/13) којим  је прописано да Скупштина општина оснива службе, 

јавна предузећа, установе и организације и врши надзор над њиховим радом.  

                  Управни одбор Општинске библиотеке „Слово“ Лапово је, у складу са чланом 

44. став 1. тачка 5. и 6. Закона о култури (''Службени гласник РС'' бр.72/0913/16 и 30/16-

испр.) и чланом 34. Статута,  на седници одржаној 25. новембра 2016. године донео 

Програм рада и Годишњи финансијски план Општинске библиотеке „Слово“ Лапово за 

2017. годину.             

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број :020-214 /16-I-04 

         

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  

     Бобан  Миличић,ср. 

166.    
На основу члана 44.став 2. и члана 74. Закона о култури („Сл.гласник РС“,бр 

72/2009, 13/16 и 30/16-испр.)  и члана 30.став 1.тачка 8. Статута Општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“, бр.8/12, 13/12 и 3/13), Скупштина Општине 

Лапово, на седници одржаној дана 23.12.2016. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на  План рада са финансијским планом КТЦ-а „Стефан 

Немања“ Лапово за 2017. годину, који је Управни одбор установе донео на седници 

одржаној дана 09.децембра 2016.године . 

Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

О б р а з л о ж е њ е 

                 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 44. став 2. Закона о 

култури (''Службени гласник РС'' бр.72/09,13/16 и 30/16-испр.) који предвиђа да на 

Програме рада и Годишњи финансијски план установа културе сагласност даје оснивач, 

као и у члану 30. став 1. тачка 8. Статута општине Лапово («Службени гласник Општине 

Лапово», бр. 8/12, 13/12 и 3/13) којим  је прописано да Скупштина општина оснива службе, 

јавна предузећа, установе и организације и врши надзор над њиховим радом.  

                  Управни одбор КТЦ-а „Стефан Немања“ Лапово је, у складу са чланом 44. став 

1. тачка 5. и 6. Закона о култури (''Службени гласник РС'' бр.72/0913/16 и 30/16-испр.) и 

чланом 18. Статута установе,  на седници одржаној 09. децембра 2016. године донео је 

План рада са финансијским планом КТЦ-а „Стефан Немања“ Лапово за 2017. годину. 

 Имајући у виду да је План рада са финансијским планом КТЦ-а „Стефан 

Немања“ Лапово за 2017. годину донет у складу са законом и циљевима оснивања 

установеа, доноси се одлука као у диспозитиву . 

                     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број :020-215 /16-I-04 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

            Бобан  Миличић,ср. 
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167. 

На основу чл. 80.ст.2. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13,35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – 

одлука УС), чл. 32.став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 

129/07, 84/13 и др.закон) и чл. 30. став 1. тачка 8. Статута Општине Лапово („Службени 

гласник општине Лапово“, бр.8/12, 13/12 и 3/13) Скупштина Општине Лапово на седници 

одржаној дана 23.12.2016. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

          ДАЈЕ СЕ  сагласност на Финансијски план Основне школе„Светозар 

Марковић“ из Лапова за 2017. годину, који је Школски одбор усвојио на седници одржаној 

дана 22.11.2016.године. 

Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

                 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у чл. 32.став 1. тачка 8. Закона 

о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 84/13 и др.закон) и  члану 30. став 1. 

тачка 8. Статута општине Лапово («Службени гласник Општине Лапово», бр. 8/12, 13/12 и 

3/13) којим  је прописано да Скупштина општина оснива службе, јавна предузећа, установе 

и организације и врши надзор над њиховим радом.  

                  Школски одбор Основне школе„Светозар Марковић“ из Лапова је, у складу са 

чланом 24. Статута,  на седници одржаној 22. новембра 2016. Године усвојио Финансијски 

план Основне школе„Светозар Марковић“ из Лапова за 2017. годину.  

                  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број :020-216 /16-I-04 

         

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

  Бобан  Миличић,ср. 

168. 

На основу чл. 80.ст.2. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13,35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – 

одлука УС), чл. 32.став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 

129/07, 84/13 и др.закон) и чл. 30. став 1. тачка 8. Статута Општине Лапово („Службени 

гласник општине Лапово“, бр.8/12, 13/12 и 3/13) Скупштина Општине Лапово на седници 

одржаној дана 23.12.2016. год., донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

Члан 1. 

          ДАЈЕ СЕ  сагласност на Финансијски план прихода и расхода Средње школе 

у Лапову за материјалне трошкове за 2017. годину, који је Школски одбор донео на 

седници одржаној дана 15.12.2016.године. 

Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

                 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у чл. 32.став 1. тачка 8. Закона 

о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 84/13 и др.закон) и  члану 30. став 1. 

тачка 8. Статута општине Лапово («Службени гласник Општине Лапово», бр. 8/12, 13/12 и 
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3/13) којим  је прописано да Скупштина општина оснива службе, јавна предузећа, установе 

и организације и врши надзор над њиховим радом.  

                  Школски одбор Средње школе у Лапову је, у складу чланом 38.став 1.тачка 4. 

Статута, на седници одржаној 15. децембра 2016. године донео Финансијски план прихода 

и расхода Средње школе у Лапову за материјалне трошкове за 2017. годину. 

                  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број :020-217 /16-I-04 

       

        ПРЕДСЕДНИК  

 Бобан  Миличић,ср. 

169. 

На основу члана 30.став 1. тачка 8.  Статута Општине Лапово („Службени гласник 

Општине Лапово“, бр.8/12,13/12 и 3/13) и чл. 7. Одлуке о преузимању оснивачких права 

Дома здравља Лапово(«Службени гласник Општине Лапово», бр. 7/06 и 4/11), Скупштина 

Општине Лапово, на седници одржаној дана  23 .12.2016. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

        ДАЈЕ СЕ сагласност на План прихода и расхода Дома здравља Лапово,  који се 

финансирају из буџета општине Лапово за 2017.годину, који је УО установе усвојио на 

седници одржаној дана 15.12.2016.године. 

Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

                 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у  члану 7. Одлуке о 

преузимању оснивачких права Дома здравља Лапово(«Службени гласник Општине 

Лапово», бр. 7/06 и 4/11)  који предвиђа да  Програм рада и развоја установе разматра 

оснивач, односно Скупштина општине Лапово,  као и у члану 30. став 1. тачка 8. Статута 

општине Лапово («Службени гласник Општине Лапово», бр. 8/12, 13/12 и 3/13) којим  је 

прописано да Скупштина општина оснива службе, јавна предузећа, установе и 

организације и врши надзор над њиховим радом.  

                  Управни одбор Дома здравља Лапово је, у складу са чланом 15. Одлуке о 

преузимању оснивачких права Дома здравља Лапово и чланом 26. Статута,  на седници 

одржаној дана 15. децембара 2016. године усвојио План прихода и расхода који се 

финансирају из буџета општине Лапово за 2017.годину Дома здравља Лапово.                 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                       Број :020- 218/16-I-04  

        ПРЕДСЕДНИК   

 Бобан  Миличић,ср. 

170. 

Скупштина општине Лапово, на основу члана 22. став 3. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16), члана 26. став 3.  Одлуке 

о усклађивању пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“  Лапово са 

Законом о јавним предузећима (Службени гласник општине Лапово бр.13/16)  и члана 30. 

став 1. тачка 8. Статута општине Лапово (Службени гласник општине Лапово број 8/12, 

13/12 и 3/13), на седници одржаној дана 23.12.2016.године, донела је 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног 

стамбеног предузећа „ Морава“  Лапово за 2017.годину 
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Члан 1. 

 

Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Јавног комуналног стамбеног 

предузећа „Морава“ Лапово за 2017.годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног 

стамбеног предузећа „ Морава“  Лапово, на седници одржаној дана 29.11.2016.године 

донео под бројем 245.  

Члан 2. 

 

Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Лапово“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм 

пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“  Лапово за 2017.годину 

садржан је у члану 22. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 15/16), члану 26. став 3.. Одлуке о усклађивању пословања Јавног 

комуналног стамбеног предузећа „ Морава“  Лапово са Законом о јавним предузећима 

(Службени гласник општине Лапово бр.13/16)  и члану 30. став 1. тачка 8. Статута 

општине Лапово (Службени гласник општине Лапово број 8/12, 13/12 и 3/13) којима је 

прописано да оснивач, односно Скупштина општине Лапово даје сагласност на годишњи 

програм пословања јавних предузећа чији је оснивач, а који доноси Надзорни одбор јавног 

предузећа.  

Надзорни одбор Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“  Лапово, на 

седници одржаној 29.11.2016.године донео је Одлуку  број 2450 о доношењу Годишњи 

програм пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа „Морава“ Лапово за 

2017.годину. 

Имајући у виду да је Годишњи програм пословања Јавног комуналног стамбеног 

предузећа „Морава“ Лапово за 2017.годину донет у складу са законом и циљевима 

оснивања предузећа, доноси се одлука као у диспозитиву . 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број :020-219 /16-I-04 

                ПРЕДСЕДНИК  

    Бобан  Миличић,ср. 

 

171. 

На основу чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 

129/07 и 83/14), члана 30.  став 1. тачка 9. Сатута Општине Лапово („Службени гласник 

општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13) и Одлуке о престанку рада, постојања и брисању 

Јавног предузећа за урбанизам,грађевинско земљиште, изградњу и путеве''Нови век'' 

Лапово и преузимању права,обавеза и послова Јавног предузећа за урбанизам,грађевинско 

земљиште, изградњу и путеве''Нови век'' Лапово на општину Лапово(„Службени гласник 

општине Лапово“, бр. 16/16), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 

23.12.2016. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА  ФУНКЦИЈЕ В.Д. ДИРЕКТОРА 

JП „НОВИ ВЕК“ ЛАПОВО 

                                                       

Члан 1. 

УТВРЂУЈЕ СЕ да Весни Голубовић, из Лапова, престаје функције вршиоца 

дужности директора JП „НОВИ ВЕК“ ЛАПОВО, закључно са 30.11.2016. године, због 

престанка рада и постојања предузећа. 
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   Члан 2. 
  Ову одлуку објавити у „Службеном  гласнику  општине Лапово“. 

                    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-221/16-I-04 

 

                                                                         ПРЕДСЕДНИК                                                                    

172. Бобан  Миличић,ср. 

 

На основу члана  16.став 2. , члана 17. став 2. Закона о јавним предузећима 

(„Сл.гласник РС“, бр. 15/2016),члана 30.  ст. 1. тачка 9. Сатута Општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13) и Одлуке о престанку рада, 

постојања и брисању Јавног предузећа за урбанизам,грађевинско земљиште, изградњу и 

путеве''Нови век'' Лапово и преузимању права,обавеза и послова Јавног предузећа за 

урбанизам,грађевинско земљиште, изградњу и путеве''Нови век'' Лапово на општину 

Лапово, Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 23.12.2016. године, донела 

је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВИМА  НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА JП „НОВИ ВЕК“ ЛАПОВО 

                                                        

Члан 1. 

УТВРЂУЈЕ СЕ да престаје мандат члановима  Надзорног одбора  JП „НОВИ ВЕК“ 

ЛАПОВО, закључно са 30.11.2016. године, због престанка рада и постојања предузећа,и 

то: 

1. ВЛАДИМИРУ МИХАЈЛОВИЋУ, дипл.правнику из Лапова. 

2. ДУШАНУ ВУЈАКЛИЈИ, лекару из Лапова, ул.Краља Петра I  бр.2. 

3. ГОРДАНИ  ШИШКОВИЋ,  из Лапова, члану из реда запослених. 

 

   Члан 2. 
 Ову одлуку објавити у „Службеном  гласнику  општине Лапово“. 

                    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020- 222/16-I-04 

                                                                         ПРЕДСЕДНИК                                                                    

   Бобан  Миличић,ср. 

173. 

На основу члана 54. став 2. и став 12., а у вези  члана 55. став 3. тачка 4. и стаа 4. 

Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 52/11 , 

55/13, 35/15 –аутентично тумачење, 63/15 и 62/16-одл.УС)  и члана 30. став 1.тачка 9.  

Статута општине Лапово, („Службени гласник  општине Лапово“ бр. 8/12, 13/12 и 3/13), 

Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 23.12.2016.године, донела је                                                                                                                  

  

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЛАПОВО 

    

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Школском одбору Средње школе Лапово 

следећи чланови : 

- Јована Јеротић  из Крагујевца, ул. Краља  Милана бр. 1/4, именована из реда 

запослених.   
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- Синиша Радовановић из Лапова, ул.Светозара Марковића бр.24, именован из 

реда родитеља.  

           II   ИМЕНУЈУ СЕ за чланове  Школског одбора Средње школе Лапово и то: 

 

           -     Биљана Шишковић  из Лапова, ул. Светог Саве  бр.24, из реда запослених. 

           -     Александар Дукић из Баточине, ул.Вука Караџића бр.35, из реда родитеља. 

         
            III Мандат новоименованих чланова школског одбора траје до истека мандата овог 

органа управљања одређеног Одлуком СО Лапово број: 020-11/15-I-04 од 12.02.2015. 

године. 

 

          IV Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у „Службеном гласнику 

општине Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020- 223/16-I-04 

                                                                                                              

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                   Бобан  Миличић,ср. 
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С   А   Д   Р   Ж   А   Ј 

 
 

 

 

Ред. 

број 
НАЗИВ       АКТА 

стр. 

бр. 

1 Oдлука о додели новчаних накнада –стимулација за школску 2016/2017. годину 1. 

2 Одлука о давању сагласности на Програм“А.С.А „ВРБАК“ д.о.о.Лапово о 

сакупљању,одвожењу и депоновању смећа за 2017.годину 

3. 

3 Решење о образовању Жалбене комисије за одлучивање по жалбама службеника и 

намештеника који су запослени у јединицама локалне самоуправе. 

3. 

4 Решење о образовању Комисије за решавање у управном поступку у другом 

степену 

4. 

5 Одлука о давању сагласности на Извештај Савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Лапово  за 2016.годину 

5. 

6 Одлука о давању сагласности на Програм коришћења средстава за унапређење 

безбедности саобраћаја  на територији општине Лапово  у 2017.години. 

5. 

7 Одлука о усвајању Годишњег плана рада општинског штаба за ванредне ситуације 5. 

8 Одлука о усвајању Извештаја о раду општинског штаба за ванредне ситуације. 6. 

9 Одлука о екстерној ревизији Завршног рачуна  буџета  општине Лапово за 

2016.годину 

6. 

10 Одлука о давању сагласности на предлог Финансијског плана  за 2017.год.Установе 

за децу „Наша младост“Лапово 

7. 

11 Одлука о давању сагласности на Програм рада  са финансијским планом  за 

2017.год.Општинске библиотеке  „Слово“Лапово. 

7. 

12  Одлука о давању сагласности на План рада  са финансијским планом  за 

2017.год.КТЦ  „Стефан Немања“Лапово. 

8. 

13   Одлука о давању сагласности  на Финансијски план  за 2017.год. ОШ  „Светозар 

Марковић“Лапово. 

9. 

14  Одлука о давању сагласности  на Финансијски план  за 2017.год. Средње школе 

Лапово. 

9. 

15  Одлука о давању сагласности на План рада  са финансијским планом  за 2017.год. 

Дома здравља Лапово. 

10 

16 Одлука о давању сагласности на Годишњи програм пословања 

ЈКСП“Морава“Лапово за 2017.годину. 

10 

17 Решење о утврђивању престанка функције вд директора ЈП“Нови век“ Лапово. 11. 

18 Решење о утврђивању престанка мандата члановима Надзорног одбора ЈП“Нови 

век“Лапово. 

12. 

19 Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње школе 

Лапово 

12 

 
 

Службени гласник издаје и штампа Скупштина општине Лапово, ул. Његошева  

  бр. 18 

Главни и одговорни уредник - Марина Спасојевић, телефон: 6851-363 

Гласник је регистрован код Министарства за информисање Србије бр. 1800 


