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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-6/21-I 

Датум: 05.02.2021.год. 

ЛАПОВО 

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, 103/15, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/19, 72/19 и 149/20)) и члана 37. Статута општине Лапово („Службени 

гласник општине Лапово“, бр. 2/19) Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 

дана 05. фебруара 2021. године,  донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ЕКСТЕРНОЈ  РЕВИЗИЈИ  ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком приступа се вршењу екстерне ревизије Завршног рачуна буџета 

Општине Лапово за 2020. 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 91/19). 

 

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 2020. годину. 

 

Члан 5. 

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

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

институције.    

                                                                                                                                                                                                

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                            Мирела Раденковић,ср. 
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12. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА   

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-7/21-I 

Датум: 05.02.2021.године 

ЛАПОВО 

 

 

 

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 15/16 и 88/19), 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 3/19)  и члана 37. тачка 9. 

Статута општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" број 2/19), Скупштина 

општине Лапово на седници одржаној дана 5. фебруара 2021. године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Прву измену Годишњег програма пословања Јавног 

комуналног стамбеног предузећа „ Морава“  Лапово за 2021.годину 

 

 

 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Прву измену Годишњег програма пословања Јавног 

комуналног стамбеног предузећа „ Морава“  Лапово за 2021.годину, коју је Надзорни 

одбор Јавног комуналног стамбеног предузећа „Морава“ Лапово усвојио на седници 

одржаној дана 21. јануара 2021. године.  

 

 

Члан 2. 

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

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   

Мирела Раденковић,ср. 
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13. 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-8/21-I 

05.02.2021.године 

Л А П О В О 

 

 

 

На основу члана 61. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', 

број 15/16 и 88/19), члана 30. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног 

стамбеног предузећа „Морава“  Лапово са Законом о јавним предузећима ("Службени 

гласник општине Лапово" бр. 13/16 и 3/19) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 

Лапово ("Службени гласник општине Лапово" број 2/19), Скупштина општине Лапово на 

седници одржаној дана 5. фебруара 2021. године, донело је  

 

 

 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Прву измену Посебног програма о коришћењу средстава из 

буџета општине Лапово за ЈКСП „Морава“ Лапово за период од 01.01.2021. до 

31.12.2021. године 

 

 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Прву измену Посебног програма о коришћењу 

средстава из буџета општине Лапово за ЈКСП „Морава“ Лапово за период од 01.01.2021. 

до 31.12.2021. године, који је Надзорни одбор предузећа усвојио на седници одржаној 

дана  21. јануара 2021. године.  

 

 

Члан 2. 

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

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

Мирела Раденковић,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-9/21-I 

Датум: 05.02.2021. године 

ЛАПОВО 

 

 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 6/2020)  и члана 37. став 1. тачака 10. и 53. Статута Општине 

Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19), Скупштина општине Лапово, на 

седници одржаној дана одржаној дана 5. фебруара 2021. године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада у 2021. години и Финансијски план за 2021. 

годину Општинске библиотеке „Слово“ Лапово, које је Управни одбор установе усвојио на 

седници одржаној дана 14. јануара 2021. године . 

 

Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  

                                                                                               Мирела Раденковић, ср. 

15.  

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-10/21-I 

Датум: 05.02.2021. године 

ЛАПОВО 

 

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

72/2009, 13/16, 30/16-испр и 6/20) и члана 37. тачка 10. и 53. Статута Општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19), Скупштина општине Лапово, на седници 

одржаној дана 5. фебруара 2021. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

javascript:void(0)
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Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и развоја установе КТЦ „Стефан 

Немања“ Лапово са финансијским планом  за 2021. годину, који је Управни одбор установе 

усвојио на седници одржаној дана  22. јануара 2021.године. 

 

Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                                                     Мирела Раденковић,ср. 

 

16. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА          

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-11/21-I 

Датум: 05.02.2021.године 

ЛАПОВО 

 

 

На основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС“,број 72/2009, 

13/16, 30/16-испр и 6/20), члана 65. Статута Културно – туристичког центра  „Стефан 

Немања“ Лапово ( „Службени гласник општине Лапово број 15/19), члана 37. став 1. тачка 

10.  и члана 137. став 2. Статута Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово 

број 2/19), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 5. фебруара 2021. 

године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о организацији и систематизацији 

послова у Културно – туристичком центру „Стефан Немања“ Лапово, који је вд директора 

установе донела дана 25.12.2020.године. 

 

Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

 

                                                                                                     Мирела Раденковић,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА   

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-12/21-I 

Датум: 05.02.2021.године 

ЛАПОВО 

  

На основу члана 37. тачка 53. Статута општине Лапово (''Службени гласник 

општине Лапово'', бр. 2/19) и члана 145. став 2. Пословника о раду Скупштине општине 

Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/19), Скупштина општине Лапово, на 

седници одржаној дана 5. фебруара 2021. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на План рада и финансијски план Црвеног крста Лапово  

за 2021. годину 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада са финансијским планом Црвеног крста 

Лапово за 2021. годину. 

Члан 2. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

   

ПРЕДСЕДНИЦА  

Мирела Раденковић,ср. 

18. 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА   

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-13/21-I 

Датум: 05.02.2021.године 

ЛАПОВО 

   

     На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Србије '', број 129/07, 84/13-др.закон и 101/16-др.закон и 47/2018 ), члана 34. 

став 2. и члана 39. став 1. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 

30/16-испр. и 6/2020)  и члана 37. став 1. тачка 12. Статута Општине Лапово („Службени 

гласник општине Лапово“, бр. 2/19), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 

дана 5. фебруара 2021. године, донела је 

 

javascript:void(0)
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Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу директора Општинске библиотеке „Слово“ 

 

Члан 1. 

  РАЗРЕШАВА СЕ Данијела Вулићевић, дипломирани библиотекар и 

дипломирани дефектолог-логопед из Аранђеловца, функције директора Општинске 

библиотеке „Слово“ у Лапову, са даном истека мандата на који је именована, односно 24. 

фебруара 2021. године.  

 

Члан 2. 

Ово решење објавити у  „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Мирела Раденковић,ср. 

 

19. 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-14/21-I 

Датум: 05.02.2021.године 

ЛАПОВО 

  

 На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Србије '', број 129/07, 84/13-др.закон и 101/16-др.закон и 47/2018 ), члана 34. 

став 2. и члана 35. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр. 

и 6/2020)  и члана 37. став 1. тачка 12. Статута Општине Лапово („Службени гласник 

општине Лапово“, бр. 2/19), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 5. 

фебруара 2021. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о именовању директорке Општинске библиотеке „Слово“  

 

 

Члан 1. 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Данијела Вулићевић, дипломирани дефектолог-логопед из 

Аранђеловца, за директорку Општинске библиотеке „Слово“, на период од четири године, 

почев од дана 25. фебруара 2021. године.  

 

Члан 2. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

ПРЕДСЕДНИК 

 

Мирела Раденковић,ср. 

 

 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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20. 

 

 

 

 

 

   

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-15/21-I 

Датум: 05.02.2021.год. 

ЛАПОВО 

  

                На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Србије '', број 129/07,84/13-др.закон , 101/16-др.закон и 47/18), члана 52. став 2. 

Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије '', број 15/2016 и 

88/19), и члана 37. тачка 11. Статута Општине Лапово („Службени гласник општине 

Лапово“, бр. 2/19), Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 5. фебруара 

2021. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу дужности в.д директора ЈКСП „Морава“ Лапово 

 

Члан 1. 

 РАЗРЕШАВА СЕ Марија Голубовић, дипломирани правник из Лапова, ул. 

Николе Тесле 12, функције в.д. директора Јавног комунално стамбеног предузећа 

„Морава“ Лапово, даном доношења овог Решења. 

 

Члан 2. 

 Ово Решење објавити у  „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

Мирела Раденковић,ср. 

21. 

 

 

 

 

 

          

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-16/21-I 

Датум: 05.02.2021.год. 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 52. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 

бр. 15/16 и 88/19), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Србије '', број 129/07, 84/13-др.закон и 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 37. 

тачка 11. Статута општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“, бр. 2/19), 

Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 5. фебруара 2021. године, донела 

је 
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РЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности директора Јавног комунално стамбеног предузећа 

„МОРАВА“ Лапово 

 

Члан 1. 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Марија Голубовић из Лапова, ул. Николе Тесле бр.12, дипломирани 

правник, за вршиоца дужности директора Јавног комунално стамбеног предузећа 

„Морава“ Лапово, до именовања директора по основу спроведеног јавног конкурса, а 

најдуже до једне године, почев од наредног дана од доношења овог Решења. 

Члан 2. 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ,,Службеном гласнику 

општине Лапово“. 

ПРЕДСЕДНИК  

                                              

                                                                                        Мирела Раденковић,ср. 

22 

.  

     
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-17/21-I 

Датум: 05.02.2021.године 

ЛАПОВО 

  

 На основу члана 34. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС” бр.72/11 88/13, 

105/14,  104/16 - други закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 6. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 

(„Сл.гласник РС” бр. 16/2018 ) и члана 54. Статута општине Лапово („Службени гласник 

општине Лапово“, бр. 2/19), Скупштина општине Лапово, на седници, одржаној дана  5. 

фебруара 2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за закључење Уговора о закупу  између Општине 

Лапово и Миљковог манастира, који је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине Бобан Миличић, да у име Општине 

Лапово закључи  Уговор  из члана 1. ове Одлуке . 

 

Члан 3. 

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

општине Лапово“. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   Мирела Раденковић,ср. 

 

about:blank
about:blank
about:blank
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23. 

     
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-18/21-I 

Датум: 05.02.2021.године 

ЛАПОВО 

 На основу члана 34. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС” бр.72/11 88/13, 

105/14,  104/16 - други закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 6. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 

(„Сл.гласник РС” бр. 16/2018 ) и члана 54. Статута општине Лапово („Службени гласник 

општине Лапово“, бр. 2/19), Скупштина општине Лапово, на седници, одржаној дана 5. 

фебруара 2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за закључење Уговора о закупу пословног простора 

између Ненада Ранчића и Општине Лапово, који је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине Бобан Миличић, да у име Општине 

Лапово закључи  Уговор  из члана 1. ове Одлуке . 

Члан 3. 

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

општине Лапово“. 

ПРЕДСЕДНИК 

   Мирела Раденковић,ср. 

 

24. 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-19/21-I 

Датум: 05.02.2021.године 

ЛАПОВО 

На основу члана 28. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

(„Службени гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/2017 и 113/2017-др.закон),  члана  32. 

став 1. тачка 20. Закона о локалној  самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 

и др. закон, 101/16-др.закон и 47/18), и члана 37. Статута општине Лапово („Службени 

гласник општине Лапово“ бр. 2/19), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 

дана 5. фебруара 2021. године, донела је 

about:blank
about:blank
about:blank
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О  Д  Л  У  К  У 

О ОСНИВАЊУ 

ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

Члан 1. 

Оснива се локални савет за запошљавање за подручје општине Лапово у следећем саставу: 

            1. Бобан Миличић - председник општине Лапово,  

2. Мирела Раденковић – председник скупштине општине Лапово, 

3. Живадинка Филиповић - Национална Служба запошљавања општине Лапово, 

4. Сузана Јанићијевић – секретар Скупштине општине Лапово, 

5. Иван Шишковић – из Лапова, ул.Светог Саве 24, одборник у СО Лапово.  

Члан 2. 

Циљеви и задаци Локалног савета усредсређени су на предузимање мера за 

подстицање новог запошљавања, запошљавању одређених категорија незапослених (који 

траже прво запослење или дуже чекају на посао), запошљавању вишка запослених, 

запошљавање на јавним радовима, самозапошљавање, запошљавање избеглих и расељених 

лица, особа са инвалидитетом, етничких мањина, као и предузимање других мера за 

унапређење запослености. 

 

Члан 3. 

Даном доношења ове Одлуке, престаје да важи Одлука о оснивању локалног савета 

за запошљавање бр: 020-13/18-I-04 од 25. јануара 2018. године („Службени гласник 

општине Лапово“ бр. 1/18 ) . 

Члан 4. 

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

општине Лапово“ 

                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                              Мирела Раденковић,ср. 

25. 

 

 

 

 

 

            

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-20/21-I 

Датум: 05.02.2021.год. 

ЛАПОВО 

На основу чл. 9. Закона о платама у државним органима  и јавним службама ("Сл. 

гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. 

закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016 - др. закон, 

113/2017 - др. закони, 95/2018 - др. закони, 86/2019 - др. закони и 157/2020 - др. закони), чл. 

2. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и 

запослених у државним органима ("Сл. гласник РС", бр. 44/2008 - пречишћен текст, 

2/2012, 113/2017 - др. закон, 23/2018, 95/2018 - др. закон, 86/2019 - др. закон и 157/20- др. 

закон), чл. 37. став 1. тачка 6. Статута СО Лапово ("Службени гласник општине Лапово" 

бр.2/19)  Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 5. фебруара 2021. године,  

донела је  
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О Д Л УК У 

о измени одлуке 

о  коефицијентима за обрачун и исплату плата, накнадама и другим примањима  

изабраних и постављених лица у органима општине Лапово, накнадама за рад 

одборника, чланова радних тела СО и чланова Општинске изборне комисије 

 

Члан 1. 

У Одлуци о коефицијентима за обрачун и исплату плата, накнадама и другим 

примањима  изабраних и постављених лица у органима општине Лапово, накнадама за рад 

одборника, чланова радних тела СО и чланова Општинске изборне комисије ( у даљем 

тексту : Одлука ) број 020-109/20-I-04 од 21. септембра 2020. године („Службени гласник 

општине Лапово“ број 15/20)  мења се члан 10. и гласи: 

 „Коефицијент за исплату накнаде изабраним лицима који функцију на коју су 

изабрана  обављају без заснивања радног односа, односно која нису на сталном раду  

износи: 

- за председника Скупштине општине 4,0 

- за заменика председника Скупштине општине  2,50.“ 

 

Члан 2. 

 У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

 

Члан 3. 

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

општине Лапово“, а примењиваће се за обрачун накнаде почев од  1. фебруара 

2021.године.  

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                  Мирела Раденковић,ср. 

26. 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА    

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-21/21-I 

Датум: 05.02.2021.године 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 и др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 37. Статута 

општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, број 2/19), Скупштина општине 

Лапово на седници одржаној дана 5. фебруара 2021. године, донела је 

 

ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПРАВУ НА КОРИШЋЕЊЕ И НАЧИНУ 

КОРИШЋЕЊА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ У 

ОРГАНИМА ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО 

 

 



05.02.2021                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   3   - страна 14 

 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о праву на коришћење и начину коришћења мобилних телефона за 

службене потребе у органима општине Лапово ( у даљем тексту : Правилник ) број 020-

168/20-I-04 од 16.новембра 2020. године („Службени гласник општине Лапово“ број 19/20)  

мења се члан 7. став 1. алинеја  2 и гласи : 

„- 3.000,00 динара за начелника општинске управе, секретара скупштине општине, 

помоћника председника општине, заменика председника скупштине општине, општинског 

правобраниоца, службеника за јавне набавке и службеника за локални економски развој“ 

 

Члан 2. 

 У осталом делу Правилник остаје непромењен. 

 

Члан 3. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Лапово“.  

 

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  

Мирела Раденковић,ср. 

27. 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-22/21-I 

Датум: 05.02.2021.године 

ЛАПОВО 

 

 

 На основу члана 37. тачка 31. Статута општине Лапово („Службени гласник 

Општине Лапово'', број 2/2019) и члана 80, Пословника о раду Скупштине општине 

Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19), Скупштина општине Лапово, на 

седници одржаној дана 5. фебруара 2021. године, донела је,  

 

О Д Л У К У  

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА 

 

Члан 1. 

 

 Оснива се Савет за праћење примене Етичког кодекса у следећем саставу: 

 

1. Сузана Јанићијевић - председник 

2. Иван Шишковић - члан 

3. Дејан Стајковић - члан 

 

 

 



05.02.2021                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   3   - страна 15 

 

 

Члан 2. 

 

 Савет за праћење примене етичког кодекса: 

 

• Прати да ли се функционери придржавају одредба етичког кодекса; 

• Прикупља информације које се односе на понашање функционера у вези са етичким 

кодексом; 

• Прати и анализира догађаје и појаве од значаја за успешну примену етичког 

кодекса; 

• Промовише примену етичког кодекса у Општини и шире; 

• Предлаже и самостално спроводи радње које воде унапређењу примене етичког 

кодекса; 

• Пружа савете и мишљење функционерима, грађанима, седствима јавног 

информисања, органима и организацијама  у вези са применом етичког кодекса; 

• Остварује сарадњу са институцијама које раде у сродним делатностима; 

• Даје савете и смернице у вези са пријављивањем приватног интереса јавних 

функционера; 

• Прати извршавање обавезе пријављивања  приватних интереса јавних функционера; 

• Прати извршавање обавезе пријављивања приватних интереса јавних функционера; 

• Обавља друге послове одређене овим статутом  и другим прописима. 

 

Члан 3. 

 Мандат чланова Савета траје до истека мандата овог сазива Скупштине. 

 

Члан 4. 

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

општине Лапово“. 

                                                                ПРЕДСЕДНИЦА  

        Мирела Раденковић,ср. 

 

28. 

 

 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-23/21-I 

Датум: 05.02.2021.године 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), и члана 56 Статута општине Лапово 

(„Службени гласник Општине Лапово'', број 2/2019), у циљу реализације мера и 

активности предвиђених Локалним антикорупцијским планом општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“, број 20/20 ), Скупштина општине Лапово на 

седници одржаној 5. фебруара 2021. године, донела је  
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О  Д  Л  У  К  У 

О ПРИЈАВЉИВАЊУ И УПРАВЉАЊУ ПРИВАТНИМ ИНТЕРЕСИМА ЈАВНИХ 

ФУНКЦИОНЕРА У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОПШТИХ АКАТА 

 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком ближе се уређује поступак пријављивања и управљања приватним 

интересима јавних функционера општине Лапово, у поступку утврђивања предлога и 

доношења одлука и других општих аката из надлежности Општине. 

 

Члан 2. 

 Јавни функционер, у смислу ове одлуке, јесте председник Општинског већа, члан 

Општинског већа и одборник Скупштине општине Лапово.  

 Приватни интерес јавног функционера, у смислу ове одлуке, јесте било каква 

корист или погодност за јавног функционера или за друго са њиме повезано лице у вези са 

предметом одлуке или другог општег акта у чијем предлагању, односно доношењу 

учествује.  

 На одређивање круга повезаних лица, у смислу одредби ове одлуке, примењују се 

прописи којима се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција. 

 

Члан 3.  

 Јавни функционер је дужан да пријави приватни интерес у вези са одлуком или 

другим општим актом у чијем предлагању или доношењу учествује. 

 

Члан 4. 

 Пријављивање и управљање приватним интересом одборника Скупштине општине 

Лапово у поступку усвајања одлука и других општих аката из надлежности Скупштине 

општине Лапово, врши се на начин и по поступку уређеним Пословником Скупштине 

општине Лапово. 

 

Члан 5. 

 Председник, односно члан Општинског већа (у даљем тексту: члан већа) дужан је 

да одмах по сазнању, а најкасније у року од 5 дана, од дана сазнања, пријави писаним 

путем органу надлежном за решавање сукоба интереса јавних функционера, у смислу 

закона којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција, 

Општинском већу и Савету за праћење примене Етичког кодекса постојање приватног 

интереса у погледу предмета одлуке или другог општег акта чији предлог утврђује 

Општинско веће. 

 Члан већа је дужан да о постојању приватног интереса из става 1. овог члана истог 

дана обавести јавност путем средстава јавног информисања или на други примерен начин. 

 

Члан 6. 

 Сматраће се да приватни интерес члана већа не постоји уколико се корист или 

погодност предвиђена одлуком или другим општим актом чији се предлог утврђује односи 

на све грађане на територији општине Лапово. 

 

Члан 7. 

 Члан већа је дужан да се уздржи од било каквих активности у вези са предлогом 

одлуке или општег акта из члана 3. ове одлуке од тренутка достављања пријаве до 

тренутка добијања обавештења од органа надлежног за решавање сукоба интереса јавних 
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функционера, у смислу закона којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу 

јавних функција. 

 

Члан 8. 

 Савет за праћење примене Етичког кодекса даје савете и смернице у вези са 

пријављивањем приватног интереса јавних функционера, води евиденцију о пријавама 

приватног интереса јавних функционера и прати извршавање обавезе пријављивања 

приватних интереса јавних функционера. 

 

Члан 9. 

 Евиденција о пријавама приватних интереса јавних функционера садржи податке о 

датуму пријема пријаве; предмету пријаве и обавештењу органа надлежног за решавање 

сукоба интереса јавних функционера, које буде достављено Општинском већу, у складу са 

законом којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција.  

 Евиденција о пријавама приватних интереса јавних функционера објављује се на 

интернет презентацији општине Лапово. 

 

Члан 10. 

 

 Савет за праћење примене Етичког кодекса извештава Скупштину о пријављивању 

приватних интереса јавних функционера у поступку доношења општих аката.  

 Извештај из става 1. овог члана подноси се Скупштини најкасније до 31. марта 

текуће године за претходну годину. 

 Извештај из става 1. овог члана садржи податке о броју и предмету пријава 

приватног интереса и податке о праћењу извршавања обавезе пријављивања приватног 

интереса.  

 Извештај из става 1. овог члана објављује се на интернет презентацији општине 

Лапово. 

 

Члан 11. 

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

општине Лапово“. 

 

                                                                  ПРЕДСЕДНИЦА 

        Мирела Раденковић,ср. 

29. 

 

 

  

  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА      

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-24/21-I 

Датум: 05.02.2021.године 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 203. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ 

бр.25/19), члана 3. Правилника о поступку издавања потврде о смрти и обрасцу потврде о 

смрти („Службеник гласник РС“ бр. 25/11 и 103/2018.) и члана 3. Одлуке о мртвозорској 

служби на територији општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ бр. 7/14 и 

6/15) , Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана  5. фебруара 2021. године, 

донела је 

javascript:void(0)
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РЕШЕЊЕ 

 

Члан 1. 

 ИМЕНУЈУ СЕ доктори медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти 

лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти, за територију општине 

Лапово, и то: 

1. МАРИЈА МУЈКОВИЋ, доктор медицине 

2. ВЕСНА РАШКОВИЋ, доктор специјалиста опште медицине 

3. ДРАГАНА ГОЛУБОВИЋ ПРЕШИЋ, доктор специјалиста педијатрије 

4. НЕВЕНКА ВУЈАКЛИЈА, доктор специјалиста опште медицине 

5. СУЗАНА ЖУГИЋ, доктор специјалиста медицине рада 

6. ДАНИЈЕЛА МИЛЕНКОВИЋ, доктор специјалиста гинекологије и акушерства 

7. ДЕЈАН СТЕВАНОВИЋ , доктор специјалиста ургентне медицине 

8. АНА РАДЕНКОВИЋ, доктор медицине 

9. МАРИНА ШАЛИПУРОВИЋ, доктор медицине 

10. РАДОСАВ ПАВЛОВИЋ, доктор медицине 

11. МИРЕЛА ЋИБИЋ ЗЛАТКОВИЋ, доктор медицине 

12. ОЛИВЕРА СТОЛИЋ, доктор медицине 

13. АНЂЕЛА СОЛУНАЦ СЕКУЛИЋ доктор медицине 

14. МАРИЈАНА МАРИНКОВИЋ, доктор медицине 

15. ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ, доктор медицине 

 

Члан 2. 

 

 Доктори медицине из члана 1. овог решења дужни су да у року од 12 сати од 

примљеног позива, изврше непосредан преглед умрлог и утврде време и узрок смрти. 

 Доктори медицине из члана 1. овог решења дужни су да издату потврду о смрти 

доставе матичару матичног подручја Лапово, на прописаном обрасцу. 

 

Члан 3. 

 Даном ступања на снагу овог решења, престаје да важи решење Скупштине 

општине Лапово број 020-83/19-I-04 од 27. марта 2019. године (''Службени гласник општи-

не Лапово''  бр. 5/19) и Решење о допуни решења број 020-205/19-I-04 од 09. октобра 2019. 

године (''Службени гласник општине Лапово''  бр. 16/19). 

 

Члан 4. 

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

општине Лапово“. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Мирела Раденковић,ср. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


