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АКТИ  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

1 Одлука о трећој измени Плана јавних набавки за 2022.годину. 2 

2 Одлука о одређивању директних корисника у спровођењу мера енергетске санације за 

општину Лапово 
2 

3 .Решење о награђивању ученика првих разреда ОШ“Светозар Марковић“Лапово за 

школску 2022/2023.годину 
6 

4 .Решење о разрешењу и именовању чланова комисије за координацију инспекцијског 

надзора над  пословима  из изворне надлежности општине Лапово. 
8 

5 Одлука о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији 

општине Лапово. 
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90. 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО        

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-103/22-III 

Датум: 22. 7. 2022. године 

ЛАПОВО 

 

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/19), члана 

58. став 1. тачка 20. Статута општине Лапово („Сл. гласник општине Лапово” бр. 2/19) и 

чланова 5. и 10. Правилника о ближем уређењу јавних набавки и набавки на које се Закон 

о јавним набавкама не примењује („Сл. гласник општине Лапово” бр. 23/20), Општинско 

веће општине Лапово, на седници одржаној дана 22. јула 2022. године, донело је  

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

ДОНОСИ СЕ ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ општине Лапово за 

2022. годину,  који је саставни део ове Одлуке. 

Члан 2. 

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово”. 

 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                                                                     Бобан Миличић,ср. 

 

 

 

91. 

 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА         

ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-104/22-III 

Датум: 22. 7. 2022. године 

ЛАПОВО 

 

          На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/07, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018, 111/2021 – др.закон), члана 20. 

Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова које се 

односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње 

соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по Jавном позиву Управе 

за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени гласник  

општине Лапово“, број 7/22) (у даљем тексту: Правилник), Општинско веће општине 

Лапово, на седници одржаној дана 22. јула 2022. године, доноси 
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О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

          Овом одлуком одређују се директни корисници (привредни субјекти) у спровођењу 

мера енергетске санације за општину Лапово. 

 

Члан 2. 

          Директни корисници (привредни субјекти) су дужни да корисницима испоруче 

материјале и опрему одговарајућег квалитета и изврше услуге у складу са одредбама 

уговора у договореним роковима. 

Члан 3. 

           Директни корисници (привредни субјекти) у смислу члана 1.ове одлуке су: 

 

I 

Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 

омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, за 

породичне куће и станове: 

 

Назив привредног 
субјека 

Седиште привредног 
субјекта 

Контакт лице, контакт 
телефон и e-mail адреса 

Број 
бодова по 

Јавном 
позиву 

HRAM 032 PVC TRADE DOO 

 
Ул. Ибарски пут бб,  
32212 Прељина 

Владимир Речевић 

063/1031935 

vladimir.recevic@hram032.rs 
100,00 

Сунце Маринковић ДОО 

Крагујевац  
 

Лепенички булевар  бр.39,  

34000 Крагујевац  
 

Владимир Маринковић 

065/3308744 

office@suncemarinkovic.com  

www.suncemarinkovic.com   

72,46 

СЗР Техно-пласт 

Лапово  
 

Ул. Косовских Јунака  

бр. 20, 34220 Лапово  
 

Иван Илић 

063/601283 

info@tehnoplast.co.rs 

www.tehnoplast.co.rs 

70,54 

 

 

II 

постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад 

отворених пролаза, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према 

негрејаном простору за породичне куће: 

 

Назив привредног 
субјека 

Седиште привредног 
субјекта 

Контакт лице, контакт 
телефон и e-mail адреса 

Број 
бодова по 

Јавном 
позиву 

Донић доо 

Велика Плана 

Ул. Милоша Великог бр. 

93, 11320 Велика Плана  

Ђорђе Донић 

026/515200 

donic@donictrgovina.rs  

www.donictrgovina.rs 

100,00 

 

 

 

mailto:vladimir.recevic@hram032.rs
mailto:office@suncemarinkovic.com
http://www.suncemarinkovic.com/
mailto:info@tehnoplast.co.rs
http://www.tehnoplast.co.rs/
mailto:donic@donictrgovina.rs
http://www.donictrgovina.rs/
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III 

Постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног 

покривача за породичне куће (Ова мера може обухватити, у случају да је 

оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске 

радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и 

лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова): 

 

Назив привредног 
субјека 

Седиште привредног 
субјекта 

Контакт лице, контакт 
телефон и e-mail адреса 

Број 
бодова по 

Јавном 
позиву 

Донић доо 

Велика Плана 

Ул. Милоша Великог бр. 

93, 11320 Велика Плана  

Ђорђе Донић 

026/515200 

donic@donictrgovina.rs  

www.donictrgovina.rs 

100,00 

 

IV 

Набавка и  инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена 

постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и 

станове: 

Назив привредног 
субјека 

Седиште привредног 
субјекта 

Контакт лице, контакт 
телефон и e-mail адреса 

Број 
бодова по 

Јавном 
позиву 

Донић доо 

Велика Плана 

Ул. Милоша Великог бр. 

93, 11320 Велика Плана  

Ђорђе Донић 

026/515200 

donic@donictrgovina.rs  

www.donictrgovina.rs 

98,34 

СЗТР Флуид  

Рача 

 

 

Ул. Његошева бр. 2, 

34210 Рача 

 

Зоран Милановић 

064/8084213 

sztr.fluid@gmail.com 

90,00 

СЗР „ВОДО-МОНТ“ 

Крагујевац 
 

Ул. Саве Ковачевића 

бр.26,  

34000 Крагујевац 
 

Милија Радовић 

034/324-100, 063/603354 

vodomontkg@gmail.com 
 

87,40 

Предузетник  

АМ КЛИМА СЕРВИС 

2020 

Лапово  
 

Ул. Карађорђева бр. 353, 

34220 Лапово  
 

Александар Миљковић 

060/3060940 

miljkovicaca@gmail.com 
73,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:donic@donictrgovina.rs
http://www.donictrgovina.rs/
mailto:donic@donictrgovina.rs
http://www.donictrgovina.rs/
mailto:sztr.fluid@gmail.com
../../Downloads/vodomontkg@gmail.com
../../Downloads/miljkovicaca@gmail.com
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V 

Набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa 

простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, 

за породичне куће, станове: 

 

Назив привредног 
субјека 

Седиште привредног 
субјекта 

Контакт лице, контакт 
телефон и e-mail адреса 

Број 
бодова по 

Јавном 
позиву 

Донић доо 

Велика Плана 

Ул. Милоша Великог бр. 

93, 11320 Велика Плана  

Ђорђе Донић 

026/515200 

donic@donictrgovina.rs  

www.donictrgovina.rs 

100,00 

СЗР „ВОДО-МОНТ“ 

Крагујевац 

 

Ул. Саве Ковачевића 

бр.26,  

34000 Крагујевац 

 

Милија Радовић 

034/324-100, 063/603354 

vodomontkg@gmail.com 

 

98,59 

Предузетник  

АМ КЛИМА СЕРВИС 

2020 

Лапово  
 

Ул. Карађорђева бр. 353, 

34220 Лапово  
 

Александар Миљковић 

060/3060940 

miljkovicaca@gmail.com 
67,58 

 

VI 

Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и 

пратећег прибора за породичне куће и станове: 

 

Назив привредног 
субјека 

Седиште привредног 
субјекта 

Контакт лице, контакт 
телефон и e-mail адреса 

Број 
бодова по 

Јавном 
позиву 

Донић доо 

Велика Плана 

Ул. Милоша Великог бр. 

93, 11320 Велика Плана  

Ђорђе Донић 

026/515200 

donic@donictrgovina.rs  

www.donictrgovina.rs 

81,80 

СЗР „ВОДО-МОНТ“ 

Крагујевац 

 

Ул. Саве Ковачевића 

бр.26,  

34000 Крагујевац 

 

Милија Радовић 

034/324-100, 063/603354 

vodomontkg@gmail.com 

 

81,36 

Предузетник  

АМ КЛИМА СЕРВИС 

2020 

Лапово  
 

Ул. Карађорђева бр. 353, 

34220 Лапово  
 

Александар Миљковић 

060/3060940 

miljkovicaca@gmail.com 
63,81 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:donic@donictrgovina.rs
http://www.donictrgovina.rs/
../../Downloads/vodomontkg@gmail.com
../../Downloads/miljkovicaca@gmail.com
mailto:donic@donictrgovina.rs
http://www.donictrgovina.rs/
../../Downloads/vodomontkg@gmail.com
../../Downloads/miljkovicaca@gmail.com
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VII 

Набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система 

(грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће: 

 

Назив привредног 
субјека 

Седиште привредног 
субјекта 

Контакт лице, контакт 
телефон и e-mail адреса 

Број 
бодова по 

Јавном 
позиву 

СЗТР Флуид  

Рача 
 

 

Ул. Његошева бр. 2, 

34210 Рача 
 

Зоран Милановић 

064/8084213 

sztr.fluid@gmail.com 
90,00 

Предузетник  

АМ КЛИМА СЕРВИС 

2020 

Лапово  

 

Ул. Карађорђева бр. 353, 

34220 Лапово  

 

Александар Миљковић 

060/3060940 

miljkovicaca@gmail.com 

60,67 

 

 

 

Члан 4. 
           Одлуку објавити на огласној табли органа Општине Лапово, званичној интернет 

страници општине Лапово и у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

Бобан Миличић,ср. 

 

92. 

 

                                                                                                 

     

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-110/22-III 

Датум: 22.07.2022. године 

Л А П О В О             

 

На основу члана 58. Статута општине Лапово („Сл. гласник Општине Лапово“, бр. 

2/19), члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Лапово („Сл. гласник општине 

Лапово“, бр. 10/19) и члана 28.          став 1. и члана 29. Одлуке о стипендирању и 

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

Лапово“, бр. 15/20), Општинско веће општине Лапово, на седници  одржаној дана  22. јула 

2022. године, донело је 

  

                           РЕШЕЊЕ 

О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ПРВИХ РАЗРЕДА ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ 

ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

 

 

mailto:sztr.fluid@gmail.com
../../Downloads/miljkovicaca@gmail.com
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Члан 1. 

НАГРАЂУЈЕ СЕ, школским прибором, 51 ученик првих разреда ОШ „Светозар 

Марковић“, приликом поласка у школску 2022/23. годину. 

 

Члан 2. 

Школски прибор из члана 1. овог Решења садржи следеће: 

- анатомски ранац, 

- перницу, 

- три свеске и 

- Граматику српског језика. 

 

Члан 3. 

Списак ученика уписаних у прве разреде ОШ „Светозар Марковић“ у школској 

2022/23. години саставни је део овог Решења. 

Члан 4. 

Средства за набавку школског прибора из члана 1. овог Решења обезбеђена су 

Одлуком о буџету за 2022. годину, у оквиру раздела 4 – Општинска управа, програм 0602, 

- опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0001 – функционисање локалне 

самоуправе и градских општина функционална класификација 130 - опште услуге, 

позиција 29, економска класификација 472 – накнада за социјалну заштиту из буџета - 

ученичке и остале награде. 

 

Члан 5. 

За спровођење Решења задужује се Општинска управа општине Лапово. 

 

Члан 6. 

Решење 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 28. став 1. и члану 29. 

Одлуке о стипендирању и награђивању ученика и студената са територије општине 

Лапово.      

Чланом 28. став 1. Одлуке предвиђено је да Општинско веће Општине Лапово сваке 

године додељује пригодне награде ученицима првих разреда ОШ „Светозар Марковић“ у 

виду школског прибора, приликом поласка у школу. Чланом 29. Одлуке предвиђено је да о 

врсти и висини награда одлучује Општинско веће Општине Лапово посебним Решењем, а 

на основу предвиђених буџетских средстава у текућој години за ове намене и да 

Општинско веће Општине Лапово доноси Решење о награђивању ученика на основу 

Списка ученика достављеног од стране ОШ „Светозар Марковић“. 

 
 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                         Бобан Миличић,ср. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22,07,2022..                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   11   - страна 8 

 

93. 

 

                   
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-111/22-III 

Датум:  22. 7. 2022. године 

ЛАПОВО 

 

На основу члана 12. став 14. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник 

РС“, број 36/15,  44/2018 - други закон и 95/2018 ), члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018, 

111/2021 – др.закон), члана 58. став 17. Статута општине Лапово („Службени гласник 

општине Лапово“, број 2/19) и члана 4. Решења о образовању Комисије за координацију 

инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“, број 17/20), Општинско веће Општине Лапово, на 

седници одржаној дана 22. јула 2022. године, доноси  

 

           РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ 

НАДЛЕЖНОСТИ  

ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члан Комисије за координацију инспекцијског 

надзора над пословима из изворне надлежности Општине Лапово  

- Весна Голубовић, извршилац за имовинско-правне и стамбено-комуналне 

послове. 

 

II ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Комисије за координацију инспекцијског надзора над 

пословима из изворне надлежности Општине Лапово  

- Момчило Петровић, руководилац Одељења за урбанизам, имовинско-

правне и стамбено-комуналне послове. 

       
III Послови и задаци Комисије прописани су чланом 3. Решења о образовању 

Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности 

Општине Лапово. 

 

   IV Решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

                 О б р а з л о ж е њ е 
 Правни основ доношења овог Решења налази се у члану 12. став 14. Закона о 

инспекцијском надзору којим је прописано да се одлуком надлежног органа јединице локалне 

самоуправе одређује који орган, унутрашња организациона јединица или тело координира 

инспекцијски надзор над пословима из њихове изворне надлежности. 

Члану 58. тачка 17. Статута општине Лапово, којим је прописано да Општинско веће 

образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности. 

Чланом 4. став 1. Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора 

над пословима из изворне надлежности Општине Лапово прописано је да Комисију чини 5 чланова 

и то председник, заменик председника и 3 члана из реда руководилаца инспекција и лица задужена 

за послове привредног развоја.   

javascript:void(0)
javascript:void(0)


22,07,2022..                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   11   - страна 9 

 
Решењем начелника Општинске управе општине Лапово, број 112-024/2021-IV од 

28.05.2021. године Момчило Петровић, службеник, распоређен је на радно место руководиоца 

Одељења за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове  у организационој 

јединици Одељење за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове. 

У складу са наведеним, донето је Решење као у диспозитиву. 

       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                         Бобан Миличић,ср. 

 

 

94. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                    

Број:  020-112/2022-III 

Датум:  22. 7. 2022. године 

Л а п о в о 

 

На основу члана 31. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 87/18) и члана 11. 

Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 20/2021), Општинско веће општине Лапово на 

седници одржаној 22. јула 2022. године, доноси  

 

ОДЛУКУ 

о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање 

на територији општине Лапово 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање на 

територији општине Лапово коју чине привредна друштва и друга правна лица која 

обављају послове и располажу ресурсима од нарочитог значаја за заштиту и спасавање (у 

даљем тексту: субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање). 

 

Члан 2. 

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање у смислу члана 1. ове одлуке 

су: 

 

Ред. 

бр. 

Назив правног лица Седиште Назив основне 

делатности 

Планирани 

задатак 

1. ЈКСП „Морава“ Лапово Лапово Производња и 

дистрибуција 

воде, 

комуналне 

услуге. 

Водоснабдевање 

и комунално 

уређење 

2. Дом здравља Лапово Лапово Примарна 

здравствена 

заштита 

Прва и 

медицинска 

помоћ 

становништву 

3. Црвени Крст Лапово Лапово Хуманитарна 

активност 

Збрињавање 

угрожених, 

избеглих и 
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евакуисаних 

4. Ветеринарска станица Лапово Лапово Ветеринарске 

услуге 

Заштита 

животиња и 

асанација 

терена 

 

 

 

Члан 3. 

 Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање спроводе мере цивилне 

заштите у циљу заштите и спасавања грађана, материјалних и културних и других добара у 

случају опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим несрећама у 

складу са својом делатношћу,  расположивим људским и материјалним капацитетима и 

Плановима заштите и спасавања општине Лапово. 

 

Члан 4. 

 Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање имају обавезу планирања и 

припремања ефикасног и правовременог ангажовања и извршења задатака постављеног од 

стране Општинског штаба за ванредне ситуације. 

 

Члан 5. 

 Трошкови стављања у приправност и ангажовање субјеката од посебног значаја за 

заштиту и спасавање, падају на терет општине Лапово. 

 

Члан 6. 

Општинска управа општине Лапово припрема уговоре за реализацију задатака, а 

потписује их председник општине. 

Члан 7. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лапово“. 

 

ПРЕДСЕДНИК  

 

Бобан Миличић,ср. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


