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97. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                

ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-122/22-III 

Датум: 22. 8. 2022.године 

ЛАПОВО 
 

            На основу члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима 

за реализовање програма од јавног интереса („Сл.гласник општине Лапово“ бр. 24/19), Општинско 
веће општине Лапово на седници одржаној дана 22. августа 2022. године донело је 

 
                                                                                        ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД 

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

                                                                      Члан 1. 

 По спроведеном II Јавном конкурсу за финансирање/суфинансирање програма 

удружења средствима из буџета општине Лапово, број: 020-109/22-III, расписаном дана 

22. јула 2022. године, додељују се средства у укупном износу од 400.000,00 динара за 

финансирање/суфинансирање програма следећих удружења: 

 

          Члан 2.  

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник Општине Лапово да по ступању ове Одлуке на 

снагу, за сваки појединачни програм закључи уговор са корисником средстава. 

Редни 
број 

Називи подносиоца пријава Укупно бодова Износ средстава   

1. 
Удружење пољопривредних 

произвођача „Лапово“  
98  бодова 200.000,00 динара 

2. Ловачко удружење „Лапово“  93  бода 150.000,00 динара 

3. „Женска пословна асоцијација“ 64 бодa 10.000,00 динара 

4. 
Удружење одгајивача голубова 

„Мавијан 66“ Лапово 
64 бодa 10.000,00 динара 

5. 

Први општински савез удружења 

одгајивача голубова српских 

високолетача „Лапово“  

64 бодa 10.000,00 динара 

6. 
Удружење одгајивача голубова 

српских високолетача „Асови“  
64 бодa 10.000,00 динара 

7. „Патриотски блок Србије“ 64 бодa 10.000,00 динара 
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Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључивање 

уговора у року од осам дана од дана пријема ове Одлуке или позива, сматраће се да је 

одустао од предлога програма. 

Уговором из става 1. овог члана регулисаће се међусобна права, обавезе и 

одговорности уговорних страна а нарочито: утврђен предмет програма, рок у коме се 

програм реалиује, конкретне обавезе уговорних страна, износ средстава и начин 

обезбеђења и преноса средстава, инструменти обезбеђења за случај ненаменског трошења 

средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне 

обавезе - предмета програма и повраћај неутрошених средстава. 

 

Члан 3. 

  Корисник средстава дужан је да пре закључења уговора достави изјаву да средства 

за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, изјаву о 

непостојању сукоба интереса, интерни акт о антикорупцијској политици, као и инструмент 

обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију 

програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе - предмета програма и повраћај 

неутрошених средстава  

 

Члан 4. 

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

Општинске управе. 

Корисници средстава буџета из ове Одлуке дужни су да наменски користе добијена 

средства и да Одељењу из ст. 1 овог члана достављају периодичне наративне и 

финансијске извештаје, као и завршни наративни и финансијски извештај, најкасније до 

31. јануара 2023. године за претходну годину. 

Завршни извештај се подноси на обрасцу број 3. који је саставни део Јавног 

конкурса и уз образац се подноси сва финансијска документација којом се доказује 

наменско трошење добијених средстава. 

 Члан 5. 

Уколико корисник средстава, у уговореном року, не поднесе извештај о реализацији 

програма, или се на основу достављеног извештаја и увида у пратећу документацију 

утврди да програм није реализован у складу са одредбама уговора, корисник средстава је 

обавезан да врати примљена средства. 

Подносиоцу одобреног програма неће бити одобрена средства за реализацију новог 

програма пре него што поднесе извештај у складу са ставом два претходног члана. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања на званичној интернет страници 

општине Лапово.          

    

  ПРЕДСЕДНИК                                                                                      

                                                                             Бобан Миличић,ср.        

98. 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 400-12/22-III 

Датум: 22. 8. 2022. године 

ЛАПОВО 
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 На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 

68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021 и 118/2021 - други закон) и члана 58. Статута општине Лапово („Службени 

гласник општине Лапово“, број 2/19), Општинско веће општине Лапово, на седници 

одржаној дана 22. августа 2022. године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2022. ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Лапово за период 

јануар – јун 2022. године,  као у тексту који чини саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

Одлуку доставити Скупштини општине. 

 

 

 

Образложење 

 Правни основ за доношење ове Одлуке налази се у члану 76. Закона о буџетском 

систему и члану 37. Статута општине Лапово којима је прописано да је локални орган 

управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два 

пута годишње информише надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од 

петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

 У року од петнаест дана по подношењу извештаја надлежни извршни орган локалне 

власти усваја и доставља извештаје Скупштини који треба да садрже и одступања између 

усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања. 

 На основу свега наведеног, донета је Одлука као у диспозитиву. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Бобан Миличић,ср. 

 

99. 

 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА         

ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-123/22-III 

Датум: 22. 8. 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) и члана 20. 

Правилника о суфинансирању енергетске санације, породичних кућа и станова путем 

уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и 

унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи,  

термостатских  вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање 
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програма енергетске санације породичних кућа и станова, ЈП1/22 („Службени гласник  

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

Лапово, на седници одржаној дана 22. августа 2022. године, доноси 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације путем уградње 

соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на 

територији општине Лапово 

 

Члан 1. 

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

мера енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне 

енергије за сопствене потребе на територији општине 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 субјект) у смислу члана 1. ове одлуке, изабрани за 

спровођење мера енергетске санације, односно за спровођење мере 1. Правилника - 

 набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне 

куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградња двосмерног мерног 

уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израда неопходне техничке 

документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће 

инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни 

приликом прикључења на дистрибутивни систем су: 

 

Назив привредног субјека 
Седиште привредног 

субјекта 

Контакт лице, контакт 

телефон и e-mail адреса 

Број 

бодова по 

Јавном 

позиву 

РД Солар систем  д.о.о 
 

Солунска 21а 
34000 Крагујевац 

Радисав Димић 

034/326529, 069/658510 

office@rdsolar.rs 

99,26 

Телефон инжењеринг д.о.о 

 

Угриновачки пут 22 део 52 

11283 Земун 

Никола Шакан 

011/3169599, 062/296280 

nikola.sakan@telefon-
inzenjering.co.rs 

68,48 

 

 

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. 
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