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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАПОВО  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-142/21-I 

Датум: 15.10.2021.године 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 32. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018 ), члана 37. тачка 4. 

Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19), члана 18. 

Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/18) и  

Одлуке о приступању изради акционих планова („Службени гласник општине Лапово“, 

број 6/21), Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 15. октобра 2021. 

године, донела је 

 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАЗВОЈА СПОРТА 

 

Члан 1. 

 Усваја се Акциони план развоја спорта општине Лапово за период од 2020. до 2025. 

године. 

Члан 2.  

 Текст Акционог плана из члана 1. чини саставни део ове Одлуке.  

 

                                                              Члан 3. 

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

општине Лапово“. 
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1.АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈА СПОРТА 

1.1. Акциони план такмичарског спорта 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређење такмичарског спорта  

Специфични 

циљеви 

Meре Активности Рокови Индикатор Реализато

р 

Развој 

врхунског 

спорта 

Развој механизама 

стручне подршке за 

селекцију и 

праћење развоја 

талентованих 

спортиста 

Формирање 

стручног радног 

тела 

2021-2025     Решење о 

формирању радног 

тела 

Спортски 

савез 

Унапређење 

сарадње између 

спортских клубова 

и школских секција 

Организовање 

периодичних 

скупова 

2021-2025 Записник са 

одржаног скупа 

Спортски 

савез, 

Образовне 

институциј

е, ЈЛС 

Мотивисање 

талентованих 

спортиста за 

постизање 

врхунских 

резултата 

Награђивање 

клубова и 

спортиста за 

постигнуте успехе 

2021-2025 Одлука о 

награђивању 

Спортски 

савез 

Јачање 

капацитета 

запослених у 

спорту 

Унапређење 

капацитета 

спортских радника 

путем неформалног 

образовања 

Упућивање 

постојећих кадрова 

на едукације 

2021-2025 Сертификати Спортски 

савез, 

Образовне 

институциј

е, ЈЛС 

Увећање броја 

стручно 

оспособљених и 

високообразованих 

кадрова у спорту 

Стипендирање 

школовања кадрова 

у спорту 

2021-2025 Одлука о 

стипендирању 

Спортски 

савез, ЈЛС 

Промоција 

такмичарског 

спорта 

Организовање 

такмичења на 

националном и 

међународном 

нивоу 

Обезбеђивање 

услова за 

организацију 

такмичења 

2021-2025 Известај комисије о 

испуњености услова 

Спортски 

савез, ЈЛС 

Медијска кампања 

о предностима и 

значају 

такмичарског 

спорта 

Организовање 

трибина уз учешће 

врхунских 

спортиста 

2021-2025 Извештај медија Спортски 

савез, ЈЛС, 

Медији 

Унапређење 

система 

финансирања 

Обезбеђење 

финансијских 

средстава из 

домаћих и страних 

фондова путем 

конкурса 

Аплицирање на 

конкурсе РС и ЕУ 

2021-2025 Пријаве Спортски 

савез, ЈЛС, 

РС 

Увођење 

механизама за 

системско 

Анализа резултата 

организација у 

области спорта и 

2021-2025 Одлука о расподели 

средстава 

Спортски 

савез, ЈЛС 
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финансирање 

врхунских 

резултата 

расподела 

средстава 

Увећање 

финасијских 

средстава 

намењених спорту 

Иницијатива за 

доношење одлуке о 

увећању средстава 

за спорт  

2021-2025 Одлука о 

процентуалном 

увећању средстава за 

спорт 

ЈЛС 

Подстицање 

привредника за 

донације и 

спонзорства 

организацијама у 

области спорта 

Организовање 

спортских 

манифестација уз 

рекламирање 

привредних 

субјеката 

2021-2025 Фотографије и 

извештаји медија 

Спортски 

савез, ЈЛС 

Побољшање 

услова за 

реализацију 

такмичарског 

спорта 

Опремање 

спортских 

инфраструктурних 

објеката 

Набавка спортске 

опреме и реквизита 

2021-2025 Пописна листа, 

отпремница 

Спортски 

савез, ЈЛС, 

Округ 

 

 

 

1.2. Акциони план школског спорта 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређење школског спорта 
 

Специфични 

циљеви  

Мере Активности  Рокови Индикатор  Реализатор 

Веће учешће 

деце и младих 

у школском 

спорту 

Промоција 

школског спорта 

код најраније 

популације 

Организација 

скупова и 

демострација 

спортских вештина 

од врхунских 

спортиста 

2021-2025 Записници са 

скупова и Извештаји 

медија 

ЈЛС,Спортск

и савез  

Анкетно 

истраживање о 

интересима и 

потребама најраније 

популације за 

спортским 

активностима 

2021-2025 Елаборат Спортски 

савез 

Повећање садржаја 

школског спорта на 

сајту школа и у 

медијима 

2021-2025 Сајтови школа и 

медијски извештаји 

Образовне 

институције, 

Медији, 

Спортски 

савез 

Организација 

спортске олимпијаде 

предшколаца 

2021-2025 Медијски извештаји, 

записници са 

такмичења 

Образовне 

институције,

Спортски 

савез 
Унапређење 

сарадње између 

спортских клубова 

и школа 

Организација 

периодичних скупова 

2021-2025 Записник са састанка Спортски 

савез, 

образовне 

институције 

Унапређење 

система такмичења 

Анкентно 

истраживање о 

2021-2025 Елаборат Спортски 

савез 
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у школском спорту интересима и 

потребама ученика за 

спортским 

такмичењима по грани 

спорта 

Израда програма 

спортских активности 

на основу постојећих 

ресурса и извештаја о 

интересима ученика 

2021-2025 Одлука о усвајању 

програма 

Спортски 

савез, 

Образовне 

институције, 

Педагози 

физичке 

културе 

Организација 

спортских такмичења 

у школи 

2021-2025 Записници са 

такмичења и 

медисјки извештаји 

Спортски 

савез, 

Образовне 

институције, 

Педагози 

физичке 

културе 

Организација 

школских спортских 

такмичења за ученике 

који нису 

регистровани за 

клубове, спортски 

неактивне ученике и 

оне који немају 

здравствених 

предиспозиција за 

бављење спортом. 

2021-2025 Записници са 

такмичења и 

медијски извештаји 

Спортски 

савез, 

Образовне 

институције, 

Педагози 

физичке 

културе 

Организација 

општинске школске 

олимпијаде 

2021-2025 Записници са 

такмичења и 

медијски извештаји 

Спортски 

савез, 

Образовне 

институције, 

Педагози 

физичке 

културе 

Јачање 

капацитета 

образовних 

институција 

Стручно 

усавршавање и 

континуирана 

едукација педагога 

физичке културе 

Учешће педагога 

физичке културе на 

стручним едукативним 

скуповима 

2021-2025 Сертификати ЈЛС, 

Спортски 

савез, 

Образовне 

институције 

Обезбеђивање 

финансијских 

средстава за рад 

секција 

Подношење 

иницијативе за 

доношење одлуке о 

финансирању 

активности спортских 

секција 

2021-2025 Одлука о 

финансирању 

активности спортских 

секција 

ЈЛС, 

Спортски 

савез, 

Образовне 

институције 

Обезбеђивање 

додатних термина 

за несметано 

функционисање 

секција 

Подношење 

иницијативе за 

промену организације 

рада образовних 

институција 

2021-2025 Одлука о подношењу 

иницијативе 

ЈЛС, 

Спортски 

савез, 

Образовне 

институције 

Побољшање 

услова за 

реализацију 

школског 

Опремање 

школских 

спортских објеката 

Набавка спортске 

опреме и реквизита 

2021-2025 Пописна листа, 

отпремница 

ЈЛС, 

Спортски 

савез, РС 
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спорта 

Промоција 

правих 

спортских 

вредности, 

спортског 

понашања и 

фер плеја на 

свим 

спортским 

такмичењима 

Припрема 

материјала за 

промоцију правних 

спортских 

вредности 

Дељење промо 

материјала са 

промоцијом правих 

спортских вредности 

2021-2025 Флајер, Брошура ЈЛС, 

Спортски 

савез, 

организације 

у области 

спорта, 

Образовне 

институције 

Унапређење свести 

грађана о неговању 

правих спортских 

вредности 

Организација 

спортских такмичења 

са фер плејом и 

смањењем броја 

неспортског понашања 

2021-2025 Записници са 

такмичења Извештаји 

медија 

ЈЛС, 

Спортски 

савез, 

Образовне 

институције, 

Педагози 

физичке 

културе, 

Удружења 

особа са 

инвалидитето

м 

Подстицање 

ученика са 

инвалидитетом за 

учествовање у 

школском спорту 

Организација 

спортских активности 

и школских такмичења 

у којима би учешће 

узели ученици са 

инвалидитетом у у 

различитим улогама 

(такмичар, судија, 

техничка лица... ) 

2021-2025 Извештаји о броју 

ученика са 

инвалидитетом 

укључених у школски 

спорт 

ЈЛС, 

Спортски 

савез, 

Образовне 

институције, 

Педагози 

физичке 

културе, 

Удружења 

особа са 

инвалидитето

м 

 

 

 

 

1.3. Акциони план спортске инфраструктуре 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Квалитетно и континуирано унапређење спортске 

инфраструктуре 

 

Специфи

чни 

циљеви 

Мере  Активности Рокови Индикатор Реализатор 

Унапређе

ње 

постојеће 

спортске 

инфрастр

уктуре 

Унапређење 

постојеће 

инфраструкту

ре у области 

рекреативног 

спорта 

Израда базе података 

о стању и потребама 

објеката у области 

рекреативног спорта 

2021-2025 Решење о 

формирању радног 

тела 

Спортски савез 

Израда пројектне 

докуметације у складу 

са анализом стања и 

потреба 

2021-2025 Пројектна 

документација 

ЈЛС, 

Спортски савез 
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Извођење радова на 

објектима у складу са 

утврђеним стањем и 

потребама 

2021-2025 Фотографије 

објеката и извештај 

надзорног органа 

ЈЛС,Спортски 

савез 

Унапређење 

постојеће 

инфраструктуре 

у области 

школског и 

такмичарског 

спорта 

Израда базе података о 

стању и потребама 

објеката 

2021 Израђена анализа 

стања 

Спортски савез, 

Образовне 

институције, ЈЛС 

Израда пројектне 

докуметације у складу 

са анализом стања и 

потреба 

2021-2025 Пројектна 

документација 

ЈЛС, Спорстки 

савез 

Прилагођавање 

спортских 

објеката 

особама са 

инвалидитетом 

Израда базе података о 

стању и потребама 

објеката 

2021-2025 Израђена анализа 

стања 

Спортски савез, 

Образовне 

институције, ЈЛС 

Увећање 

капацитет

а 

спортске 

инфрастр

уктуре 

Изградња 

инфраструктур

них објеката 

значајних за 

област 

рекреативног 

спорта, 

школског и 

такмичарског 

спорта 

Израда пројектно 

техничке документације 

и изградња атлетске 

стазе  

2021-2025 Фотографије објекта 

и извештај надзорног 

органа 

ЈЛС 

Изградња балон сале 

(вишенаменска) 

2021-2025 Фотографије објекта 

и извештај надзорног 

органа 

ЈЛС 

 

 

 

1.4. Акциони план рекреативног спорта, спорта за жене и спорта особа са 

инвалидитетом 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређење рекреативног спорта, спорта за жене и спорта особа са 

инвалидитетом 

Специфи

чни 

циљеви 

Мере Активности Рокови Индикатор Реализатор 

Јачање 

свести 

становни

штва о 

значају 

физичке 

активност

и 

Промоција и 

популаризација 

редовне 

физичке 

активности 

Организовање 

трибина на тему 

редовне физичке 

активности 

2021-2025 Медијски 

извештаји 

ЈЛС, Спортски 

савез, 

Организације у 

области спорта 

Унапређење 

сарадње са 

вишим 

инстанцама у 

области спорта 

Организовање 

периодичних 

скупова и 

интерактивних 

радионица 

2021-2025 Медијски извештаји Спортске 

организаицје, 

Спортски савез 

Реализациј

а спортско 

рекреативн

их 

Обезбеђење 

услова за 

масовно 

учешће 

Покретање 

иницијативе за 

оснивање удружења 

које би се бавило 

2021-2025 Решење из АПР Спортски савез, 

ЈЛС 
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програма становника у 

спортско-

рекреативним 

активностима 

активностима 

везаним за 

рекреативни спорт 

Израда програма 

спортско-

рекреативних 

активности 

2021-2025 Одлука о усвајању 

програма 
Спортски савез, 

ЈЛС 

Укључивање 

стручних сарадника 

у реализацију 

програма 

2021-2025 Одлука о ангажовању 

стручних сарадника 
Спортски савез 

Едукација и 

лиценцирање 

организатора 

рекреације у спорту 

2021-2025 Сертификати 

Лиценце 
Спортски савез, 

Организације у 

области спорта 

РС 

Организовање 

бициклистичке туре 

2021-2025 Медијски извештаји Спортски савез 

Организовање 

пешачких тура и 

маратона 

2021-2025 Медијски извештаји Спортски савез 

Реализација 

спортско 

рекреативних 

програма 

намењених 

женама 

Организовање 

новогодишње 

фитнес забаве 

2021-2025 Медијски извештаји Спортски савез 

Организовање јавног 

часа самоодбране за 

жене 

2021-2025 Медијски извештаји Спортски савез 

Организовање 

пикадо лиге за жене 

2021-2025 Медијски извештаји Спортски савез 

Реализација 

спортско 

рекреативних 

програма 

намењених 

особама са 

инвалидитетом 

Формирање базе 

података особа са 

инвалидитетом 

2021-2025 Израђена база 

података 
Спортски савез, 

Удружења особа 

са 

инвалидитетом 

Израда програма 

активности на 

основу базе података 

2021-2025 Одлука о 

усвајању  
 

Спортски савез, 

Удружења особа 

са 

инвалидитетом 

Организовање 

спортских 

активности особа са 

инвалидитетом на 

локалном нивоу 

2021-2025 Медијски извештаји 

Записници 
Спортски савез, 

Удружења особа 

са 

инвалидитетом 

Укључивање особа 

са инвалидитетом у 

спортске активности 

које организују више 

инстанце 

2021-2025 Медијски извештаји 

Записници 
Спортски савез, 

Удружења особа 

са 

инвалидитетом 

Реализација 

спортско 

рекреативних 

програма 

намењених 

запосленима 

Организација 

радничко спортских 

игара 

2021-2025 Медијски извештаји, 

записници 
Спортски савез, 

Организације у 

области спорта  

РС 
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Општи подаци 

 

Општина: Лапово  

Адреса: Његошева 18, 34220 Лапово, Република 

Србија 

Број телефона - 

централа: 

 +381 34 853 159 

Број факса - централа:  +381 34 853 105 

ПИБ: 101888526 

Матични број: 7713754 

Е-mail: office@lapovo .rs  

Интернет адреса: www.lapovo.rs  

Површина општине: 55 km² 

Становништво: 7143 

Регистарска ознака:  КГ 

Регион: Шумадија и западна Србија 

Округ: Шумадија 

 
 

 

 

 

 

mailto:office@lapovo%20.rs
http://www.lapovo.rs/


15.10.2021.                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   14   - страна 12 

 

 

104. 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА         

ОПШТИНА ЛАПОВО  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-143/21-I 

Датум: 15.10.2021.године 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 32. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018 ), члана 37. тачка 4. 

Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19), члана 18. 

Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/18) и  

Одлуке о приступању изради акционих планова („Службени гласник општине Лапово“, 

број 6/21), Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 15. октобра 2021. 

године, донела је 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ДРУШТВЕНУ ИНТЕГРАЦУЈУ РОМА 

 

Члан 1. 

 Усваја се Акциони план за друштвену интеграцију Рома у општини Лапово за 

период од 2020. до 2023. године. 

Члан 2.  

 Текст Акционог плана из члана 1. чини саставни део ове Одлуке.  

 

                                                              Члан 3. 

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

општине Лапово“. 

    

                  ПРЕДСЕДНИЦА 

 

 

             Мирела Раденковић,ср. 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ДРУШТВЕНУ ИНТЕГРАЦИЈУ РОМА 
2020-2023 

 

 
Лапово 
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Акциони план за друштвену интеграцију рома 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕДШKОЛСKОГ И ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА РОМА                          

Приор

итет 

Мере и активности Носиоци Време 

реализације 

Извори 

финансирања 
• о

о

ц

е 

1. Обезбедити редовну 

буџетску линију за 

набавку уџбеника, 

школског прибора  и 

материјала за рад за 

ромску децу 

предшколског и 

основно- школског 

узраста чији су 

родитељи или 

старатељи примаоци  

новчане социјалне 

помоћи 

Центар за социјалан рад 

 

Континуирано Општински 

буџет, Домаћи и 

Инострани 

фондови 

Сва уписана 

ромска деца 

у 

предшколск

у установу и 

основне 

школе, чији 

су родитељи 

или 

старатељи 

примаоци 

новчане 

социјалне 

помоћи 

имају 

обезбеђене 

уџбенике, 

школски 

прибор  и 

материјал за 

рад. 

 

2. 

 

 

Појачана подршка 

уписа ромске деце у 

вртиће, нарочито у 

години поласка у 

школу, уписа у први 

разред, континуитета 

и завршетка њиховог 

школовања 

Општинска управа, 

центар за социјалан рад у 

сарадњи са школама, 

Министарством науке, 

просвет и технолошког 

развоја 

Континуирано Општински 

буџет, Домаћи и 

Инострани 

фондови 

1.Повећање 

обухвата 

ромске деце 

предшколск

им и 

основним  

школовањем  

за 10% 

годишње 

2. Повећање 

броја 

ученика 

ромске 

националнос

ти  који 

завршавају 

основно 

школовање 

за 20%  

годишње 

Очекива

ни 

резултат 
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3. Обезбедити 

просторне и друге 

услове за продужени 

боравак ромске и 

друге деце у 

школама у којима 

постоји исказана 

оваква потреба 

Општинска управа, 

центар за социјалан рад у 

сарадњи са школама, 

Министарством науке, 

просвет и технолошког 

развоја 

Према 

потребама 

школа 

Општински 

буџет, Домаћи и 

Инострани 

фондови 

Сва уписана 

ромска и 

друга деца, 

имају 

могућност 

коришћења 

продуженог 

боравка у 

школама 

под 

прописаним 

условима 

4. Обезбедити 

бесплатну ужину 

деци из социјално 

угрожених ромских 

породица 

 

Општинска управа, 

центар за социјалан рад у 

сарадњи са школама, 

Министарством науке, 

просвет и технолошког 

развоја 

Према 

потребама 

школа 

Општински 

буџет, Донације 

Сва деца из 

социјално 

угрожених 

ромских 

породица 

имају 

бесплатну 

ужину 

5. Обезбедитии 

материјалне, 

техничке и људске 

ресурсе за 

индивидуални 

приступ у процесу 

наставе и учења у 

раду са ромском 

децом у 

предшколству и 

основним школама 

Директори школа у 

сарадњи са другим 

надлежним институцијама 

Према 

потребама 

школа 

Општински 

буџет, Домаћи и 

Инострани 

фондови 

Побољшан 

школски 

успех –

смањен број 

слабих 

оцена 

ромских 

ученика за 

20%  на 

годишњем 

нивоу 

6. Организовати акције 

«друг – другу»  за 

прикупљање  

прибора, материјала 

за рад  у 

предшколству и 

школама 

Директори школа у 

сарадњи са другим 

надлежним институцијама 

Према 

потребама 

школа 

 Сва ромска 

деца у 

предшколст

ву и 

школама, 

чији су 

родитељи 

или 

старатељи 

примаоци 

новчане 

социјалне 

помоћи 

имају 

обезбеђене 

уџбенике 

7. Обезбедити средства 

и друге услове за 

основно образовање 

одраслих Рома и 

организовати 

годишње акције 

Центар за социјалан рад 

Школе 

Национална служба за 

запошљавање 

Континуирано Општински 

буџет, донатори, 

школе 

У сарадњи 

са медијима 

и МЗ 

обезбеђена 

већа и 

благовремен
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уписа 

заинтерсованих у 

ОШ за одрасле 

а 

информисан

ост Рома о 

могућности 

завршавања 

ОШ 

Уписани у 

ОШ за 

одрасле 

сваке 

школске 

године сви 

заинтересов

ани Роми 

8. Обезбедити услове 

да се ванредно 

стручно 

оспособљавање за 

занимања спроводи 

по важећим 

програмима у 

постојећим средњим 

школама 

Средње стручне школе Континуирано Донације из 

привреде, 

Општински 

буџет, домаћи 

истрани фондови 

Веће 

могућности 

запошљавањ

а Рома који 

су 

оспособљен

и за 

одређена 

занимања 

9. Здравствена 

едукација родитеља 

деце предшколског и  

осовношколског 

узраста 

Педагози и психолози у 

школама у сарадњи са 

Домом Здравља 

Континуирано Кроз редовне 

пренвентивне 

програме 

Већа 

здравствена 

просвећенос

т ромске 

популације 

10. Неговање ромске 

традиције и културе 

Наставници музичке 

културе у сарадњи са 

ромским културно 

уметничким удружењима 

Континуирано Донације из 

локалне 

привреде, 

општински 

буџет, домаћи и 

страни фондови 

Програме 

фолклорних 

и музичких 

секција у 

школама са 

већим  

бројем 

ромске деце 

уврштене 

ромске 

песме и игре 

11. Обезбеђивање 

награда за ромске 

ученике који редовно 

похађају наставу 

(бесплатна 

рекреативна настава, 

бесплатна 

екскурзија, спортска 

опрема и сл.) 

Школе у сарадњи са 

потенцијалним 

донаторима 

Континуирано Општински 

буџет, донатори, 

школе 

Пораст 

броја 

ученика који 

редовно 

похађају 

наставу 

Пораст 

броја 

ученика који 

завршавају 

основну 

школу 

12. Примена 

специфичних 

Школе, Ромске НВО Континуирано Општински 

буџет 

Организован

а обука 
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школских програма, 

акција и 

манифестација  за 

подршку социјалном 

развоју и 

интеграцији ромске 

деце у социјалну 

средину 

учитеља и 

наставника 

за примену 

акредитован

их програма 

за 

националне 

мањине 

(«Ромско 

дете» и  

«Kако 

помоћи 

ромској 

деци у 

школи») 

Примена 

програма у 

школама у 

којима је 

утврђена 

потреба  

 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: 

УНАПРЕЂИВАЊЕ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА КОД РОМА 

Приор

итет 

Mере и активности Носиоци Време 

реализације 

Извори 

Финансирања 

Очекивани 

резултат 

 

 

1. Обезбеђивање средстава за 

набавку уџбеника и 

школског прибора за ромску 

децу  

Центар за социјалан рад 

 

Континуирано Општински буџет Сва уписана 

ромска деца 

чији су 

родитељи или 

старатељи 

примаоци 

социјалне 

помоћи имају 

обезбеђене 

уџбенике и 

школски прибор 

 

2. Организовати едукацију 

родитеља ученика IV и VIII 

разреда о важности наставка  

школовања деце   

Школе, Психолошко-

педагошке службе 

Континуирано  Повећан број 

деце која 

похађају ОШ од 

V-VIII разреда 

ОШ 

Повећан број 

уписане ромске 

деце у средње 

школе за 10% на 

годишњем 

нивоу 
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3. Учешће средњих школа на 

конкурсима домаћих и 

страних фондова 

намењених интеграцији 

Рома 

Средње школе, Ромске 

заједнице 

Континуирано Домаћи и 

инострани 

фондови 

Припремљени 

предлози 

пројеката 

намењени 

интеграцији 

Рома 

 

4. Обезбедити посебна 

додатна средства за 

менторски рад са ромским 

ученицима 

Средње школе, Центар за 

Социјалан Рад, 

Континуирано Министарство 

науке и 

технолошког 

развоја, Домаћи 

инострани 

фондови 

Смањен број 

слабих оцена за 

50% и повећан 

број ученика 

који завршавају 

средње школе за 

20% од броја 

уписаних 

 

•  
• СТРАТЕШКИ ЦИЉ: 

• ПОБОЉШАЊЕ СОЦИЈАЛНОГ СТАТУСА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗДРАВЉА 

РОМА                                     

При

ори

тет 

Mере и активности Носиоци Време 

реализације 

Извори 

финансирања 

Очекиван

и 

резултати 

1. Организовати годишње 

акције пријављивања 

непријављене ромске деце 

у матичне евиденције 

грађана и отварања 

здравствених легитимација      

Све надлежне институције 2021-2023  Пораст 

броја 

пријављен

е ромске 

деце у 

матичне 

евиденциј

е грађана 

и већи 

обухват 

примарно

м 

здравствст

веном 

заштитом        

.  

2. Организовати 

интерактивна предавања  и 

информативни материјал о  

људским правима, 

породичним правима, 

планирању породице и 

контрацепцији, правима 

деце и жена и разговоре са 

одговарајућим 

стручњацима  

                                                                                          

Све надлежне институције 2021-2023 Општински 

буџет, домаћи и 

инострани 

фондови за 

Роме 

Већа 

информис

аност 

ромске 

популациј

е о 

људским 

правима, 

породичн

им 

правима, 

планирањ

у 

породице 

и 



15.10.2021.                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   14   - страна 20 

 

 

контрацеп

цији,  

правима 

деце и 

жена 

•  

•  

• СТРАТЕШКИ ЦИЉ: 

• УНАПРЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РАД И 

ЗАПОШЉАВАЊЕ РОМА   

Приор

итет 

Mере и активности Носиоци Време 

реализације 

Извори 

финансирањ

а 

Очекиван

и 

резултати 

1. Стипендирање ученика и 

студената ромске 

националности за занимања 

која би допринела бржој 

друштвеној интеграцији 

Рома (учитељ, васпитач, 

полицајац, социјални 

радник, медицинска сестра, 

правник, психолог, педагог, 

лекар, новинар...).                                                                

 Континуирано Општински 

буџет, домаћи 

и инострани 

фондови за 

Роме 

-Уписано у 

одговарају

ће средње 

школе и 

факултете 

најмање 10 

ученика и 

студената 

Рома 

-Успешно 

завршило 

средње 

школе и 

факултете 

5 ученика и 

студената 

Рома 

2. Оснивање канцеларије за 

ромска питања са два 

запослена 

Општинска управа 2023 Општински 

буџет 

Оснивање 

канцелариј

е за ромска 

питања 

 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ: 

УНАПРЕЂИВАЊЕ KУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА, СПОРТА И РАЗВОЈА 

ЦИВИЛНОГ СЕKТОРА   

При

орит

ет 

Mере и активности Носиоци Време 

реализације 

Извори 

финансирањ

а 

Очекиван

и 

резултати 

1. Обезбедити стручну и 

финансијску подршку за 

активно учешће ромских 

организација поводом "Дана 

Рома"       

Центар за социјалан 

рад 

2021-2023 Општински 

буџет 

Повећано 

учешће 

Рома у 

културно 

уметнички

м 

активности

ма     
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2. Увести репортаже у локалним 

медијима (ТВ и новине) за 

ромска питања 

Центар за социјалан 

рад, Медији 

2021-2023 Општински 

буџет 

Пораст 

информиса

ности 

локалног 

становниш

тва о 

проблемим

а и култури 

ромске 

популације    

3. Оснаживање ромске деце и 

омладине путем обуке за 

ненасилне вештине 

самоодбране 

Школе, спортски 

клубови 

2023 Општински 

буџет, 

Донације из 

привреде 

Обучена 

заинтересо

вана 

ромска 

деца за 

ненасилне 

вештине 

самоодбра

не 

               

4. Подршка ромској деци и 

младима у обуци непливача 

путем набавке потребне 

опреме 

Локални медији, 

школе, Спортски 

клубови 

2021-2023 Општински 

буџет, 

Донације из 

привреде 

Обучени 

непливачи 

из 

основних и 

средњих 

школа 

  

5. Обука Рома за спортове на 

реци 

школе, Спортски 

клубови, НВО 

2021-2023 Општински 

буџет, 

Донације из 

привреде 

Обучени 

Роми за 

управљање 

кајаком и 

чамцем 

6. Обезбедити услове за учешће 

ромских удружења на 

локалним и другим конкурсима   

Општинска управа 2021-2023 Општински 

буџет, 

Донације из 

привреде, 

домаћи и 

инострани 

фондови 

Повећан 

број 

одобрених 

пројеката и 

програма 

ромских 

удружења 

за 

финансира

ње из 

домаћих и 

страних 

фондова 
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Општи подаци 

 

Општина: Лапово  

Адреса: Његошева 18, 34220 Лапово, Република Србија 

Број телефона - 

централа: 

 +381 34 853 159 

Број факса - централа:  +381 34 853 105 

ПИБ: 101888526 

Матични број: 7713754 

Е-mail: office@lapovo .rs  

Интернет адреса: www.lapovo.rs  

Површина општине: 55 km² 

Становништво: 7143 

Регистарска ознака:  КГ 

Регион: Шумадија и западна Србија 

Округ: Шумадија 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@lapovo%20.rs
http://www.lapovo.rs/
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105. 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАПОВО  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-144/21-I 

Датум: 15.10.2021.године 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 32. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018 ), члана 37. тачка 4. 

Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19), члана 18. 

Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/18) и  

Одлуке о приступању изради акционих планова („Службени гласник општине Лапово“, 

број 6/21), Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 15. октобра 2021. 

године, донела је 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 

Члан 1. 

 Усваја се Акциони план развоја пољопривреде општине Лапово за период од 2020. 

до 2025. године. 

Члан 2.  

 Текст Акционог плана из члана 1. чини саставни део ове Одлуке.  

 

                                                              Члан 3. 

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

општине Лапово“. 

    

                  ПРЕДСЕДНИЦА 

 

             Мирела Раденковић,ср. 
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ОПШТИНА ЛАПОВО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 
2020-2025 

 

 
Лапово 
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СТРАТЕШКИ 

ЦИЉ 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉ 
МЕРЕ И 

АКТИВНОСТИ 

РОКОВИ ИНДИКАТОРИ 

Стартешки циљ 

1.  

 

Раст 

продуктивности 

кроз повећање 

производње, 

побољшање 

квалитета 

производа и 

стабилност 

дохотка 

произвођача 

 

Специфични циљ 1.1  

 

Унапређење знања 

пољопривредних 

произвођача кроз 

ефикаснији систем 

саветодавне 

подршке у области 

пољопривреде и 

руралног развоја 

 

Мера 1.1.1 Едукација 

и унапређење знања 

пољопривредних 

произвођача 

Континуирано Број одржаних 

едукација 

Мера 1.1.2 

Упознавање са 

примерима добре 

произвођачке праксе 

у земљи и 

иностранству 

Континуирано Успостављени 

контакти са 

пољопривредним 

произвођачима у 

земљи, 

иностранству 

Мера 1.1.3 Подизање 

капацитета 

институционалних 

саветодавних 

капацитета у области 

пољопривреде 

2021-2025 Извештаји 

Мера 1.1.4 Подизање 

капацитета и 

успостављање нових 

система у оквиру 

институција 

укључених у систем 

креирања и 

трансфера знања 

2021-2025 Извештаји 

Мера 1.1.5 

Унапређење система 

трансфера знања и 

проширење понуде 

образовних и тренинг 

програма 

2021-2025 Број одржаних 

тренинга и обука 

Специфични циљ 1.2  

 

Стабилизација 

дохотка 

пољопривредних 

произвођача  

 

Мера 1.2.1 

Диверсификација 

производње у оквиру 

пољопривредних 

газдинстава 

Континуирано Број и структура 

произведених 

пољопривредних 

производа 

Мера 1.2.2 

Интезивирање и 

модернизација 

пољопривредне 

производње и 

усклађивање 

производње за 

испуњење захтева ка 

домаћим и страним 

донаторским 

програмима 

Континуирано Извештаји 

Мера 1.2.3 Раст 

сточног фонда, 

унапређење расне 

структуре стада и 

боља искоришћеност 

генетичког 

потенцијала домаћих 

животиња  

Континуирано Извештај  

Мера 1.2.4 Повећање 

површина под 

вишегодишњим 

засадима 

2021-2025 Број засада 

Мера 1.2.5 

Прилагођавање 

2021-2025 Број и структура 

воћака 
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сортимента воћака 

производним 

условима и 

унапређење 

технологије 

производње 

Мера 1.2.6 

Унапређење 

целокупног система 

производње и 

дистрибуције садног 

и семенског 

материјала 

2021-2025 Извештаји 

Мера 1.2.7 

Успостављање 

ефикаснијег система 

услуга у 

пољопривредним и 

непољопривредним 

делатностима 

2021-2025 Повећан број 

корисника 

Мера 1.2.8 

Унапређење система 

промоције и 

видљивости 

2021-2023 Повећан број 

корисника 

Мера 1.2.9 

Унапређење канала 

продаје и пласмана 

производа 

2021-2024 Повећан обим 

продаје 

Специфични циљ 1.3  

 

Финансијске мере 

подршке 

пољопривреди и 

руралном развоју  

 

Мера 1.3.1 Повећање 

броја доступних мера 

подршке за рурални 

развој и 

пољопривреду 

2021-2025 Број нових мера 

Мера 1.3.2 Повећање 

броја корисника и 

обима расположивог 

финансијског 

капитала намењеног 

развоју 

пољопривреде и 

руралних подручја 

2021-2025 Виши ниво 

финансијског 

капитала 

Мера 1.3.3 

Унапређење система 

и лакши приступ 

кредитним 

средствима за 

пољопривредне 

произвођаче и остале 

актере руралног 

развоја 

2021-2025 Износи 

кредитирања 

Мера 1.3.4 

Унапређење система 

осигурања 

2021-2025 Број полиса 

осигурања 

Специфични циљ 1.4 

 

Унапређење 

квалитета и 

безбедности 

производа  

 

Мера 1.4.1 

Унапређење 

безбедности и 

квалитета хране и 

хране за животиње уз 

стално унапређивање 

укупног система 

безбедности хране  

2021-2025 Број уведених 

стандарда 

Мера 1.4.2 Већа 

примена 

међународних 

2021-2025 Број уведених 

стандарда 
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стандарда у 

производњи и 

преради 

пољопривредних 

производа 

Мера 1.4.3 

Успостављање и 

јачање система рада 

контролно-

инспекцијских 

служби 

2022 Број извршених 

контрола 

Мера 1.4.4 

Успостављање 

ефективног система 

лабораторијске 

контроле хране, 

хране за животиње, 

садног и семенског 

материјала 

2021-2025 Виши обим и 

квалитет 

 

 
СТРАТЕШКИ 

ЦИЉ 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉ 

МЕРЕ И 

АКТИВНОСТИ 

РОКОВИ ИНДИКАТОРИ 

Стратешки циљ 2.  

 

Раст 

конкурентности 

пољопривредних 

газдинстава и 

прерађивачке 

индустрије у складу 

са савременим 

захтевима домаћег 

и страног 

тржишта и 

техничко-

технолошко 

унапређење 

сектора 

пољопривреде  

 

Специфични циљ 2.1  

 

Диверсификација 

руралне економије  

 

Мера 2.1.1 Увођење 

виших степена 

прераде кроз мини 

прерадне системе у 

оквиру 

пољопривредних 

газдинстава  

Континуирано Виши учинак 

Мера 2.1.2 Развој 

руралног туризма 

2021-2025 Повећан број 

туриста 

Мера 2.1.3 Развој 

активности на 

пољопривредном 

газдинству у оквиру 

непољопривредних 

активности 

заснованих на 

традицији и култури 

подручја 

2021-2025 Повећан број 

посетилаца 

Мера 2.1.4 Развој 

нових услуга и 

производа у ланцу 

пољопривредне 

производње  

2021-2025 Број нових услуга 

и производа 

Специфични циљ 2.2  

 

Модернизација 

пољопривредних 

газдинстава кроз 

осавремењавање 

пољопривредне 

механизације и 

увођење нових 

технологија 

усклађеним са 

захтевима 

савременог 

тржишта  

Мера 2.2.1 Увођење 

виших степена 

прераде као начином 

за остваривање 

додате вредности 

пољопривредних 

производа  

Континуирано Додата вредност 

пољопривредних 

производа 

Мера 2.2.2 

Модернизација 

опреме и објеката у 

пољопривреди 

2021-2025 Број нових 

објеката и опреме 

Мера 2.2.3 Креирање 

нових знања, 

технологија, 

производа и услуга 

прилагођених 

локалним условима 

2021-2025 Број нових 

технологија, 

услуга, производа 
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Мера 2.2.4 Јачање 

способности сектора 

пољопривреде за 

креирање производа 

више додате 

вредности уз 

употребу локалних 

сировина 

2021-2025 Количина 

употребљених 

локалних 

сировина 

Мера 2.2.5 

Унапређење 

технологије 

производње и 

ефикаснији систем 

преношења знања и 

иновација и 

искустава  

 

2022 Број одржаних 

скупова, 

извештаји 

СТРАТЕШКИ 

ЦИЉ 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉ 

МЕРЕ И 

АКТИВНОСТИ 

РОКОВИ ИНДИКАТОРИ 

Стратешки циљ 3.  

 

Одрживо 

управљање 

ресурсима и 

заштита 

животне средине  

 

 

Специфични циљ 

3.1  

 

Ефикасније 

управљање 

природним и 

земљишним 

ресурсима  

 

Мера 3.1.1 

Унапређење 

одрживог коришћења 

земљишта 

2021-2025 Извештаји 

Мера 3.1.2 Заштита 

вода од негативних 

утицаја 

пољопривреде 

2021-2025 Извештаји 

Мера 3.1.3 Већи 

степен коришћења 

пољопривредних 

површина  

2021-2025 Извештаји 

Мера 3.1.4 

Успостављање и 

промовисање 

система интегралне 

производње 

2021-2025 Извештаји медија 

Мера 3.1.5 

Унапређење и 

промовисање 

производних засада 

под аутохтоним 

сортама воћа 

2021-2025 Извештаји медија 

Мера 3.1.6 

Промовисање и 

унапређење органске 

пољопривредне 

производње, система 

контроле, надзора и 

сертификације у 

органској 

производњи 

2021-2025 Извештаји медија 

Мера 3.1.7 

Удруживање 

пољопривредних 

произвођача у циљу 

укрупњивања поседа 

и подизања модерних 

и већих засада воћа 

2021-2025 Број удружених 

Мера 3.1.8 

Унапређење 

земљишне 

инфраструктуре и 

ефикасније 

коришћење 

2021-2025 Извештаји 
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земљишта лошијег 

квалитета 

Мера 3.1.9 

Унапређење система 

мелиорације 

земљишта и 

унапређење 

плодности земљишта 

2021-2025 Извештаји 

Мера 3.1.10 Смањење 

губитка и 

деградације 

земљишта 

2021-2025 Извештаји 

Мера 3.1.11 

Унапређење и 

успостављање 

ефикасног система 

праћења и контроле 

квалитета земљишта, 

његове плодности 

2021-2025 Извештаји 

Специфични циљ 

3.2  

 

Прилагођавање 

производње са 

принципима 

очувања и заштите 

животне средине  

 

Мера 3.2.1 Креирање 

адекватних мера 

усмерених на 

смањење емисије 

гасова са ефектом 

стаклене баште из 

пољопривредне 

производње 

2021-2025 Извештаји 

Мера 3.2.2 Очување 

и одрживо 

управљање биљним и 

животињским 

генетичким 

ресурсима  

2021-2025 Извештаји 

Мера 3.2.3 Техничко-

технолошко 

освремењавање 

земљишта, објеката и 

опреме 

2021-2025 Извештаји 

Мера 3.2.4 Подизање 

свести 

пољопривредних 

произвођача о 

климатским 

променама, њеним 

последицама и 

потребама њиховог 

решавања 

2021-2025 Извештаји 

Мера 3.2.5 Већа 

примена 

пољопривредних 

пракси (примена 

агротехничких мера 

и технологије) 

повољних по 

животну средину 

2021-2025 Извештаји 

Мера 3.2.6 

Успостављање и 

промовисање 

система интегралне и 

органске производње  

2021-2025 Извештаји медија 

Мера 3.2.7 Подизање 

свести о значају 

коришћења 

обновљивих извора 

2021-2025 Извештаји, 

Извештаји медија 
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енергије и 

производњи 

енергетских усева 

 

 
СТРАТЕШКИ 

ЦИЉ 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉ 

МЕРЕ И 

АКТИВНОСТИ 

РОКОВИ ИНДИКАТОРИ 

Стратешки циљ 

4.  

 

Унапређење 

квалитета 

живота у 

руралним 

подручјима и 

смањење 

сиромаштва  

 

Специфични  циљ 4.1  

 

Унапређење и 

развој канала 

продаје и пласмана 

пољопривредних 

производа и осталих 

услуга у области 

руралне економије  

Мера 4.1.1 Креирање 

нових услуга у ланцу 

производње и прераде 

хране 

2021-2025 Број нових услуга 

Мера 4.1.2 Подизање 

капацитета 

пољопривредних 

газдинстава за 

укључивања у 

глобалне тржишне 

ланце 

2021-2025 Извештаји 

Мера 4.1.3 Јачање 

мотивације 

произвођача за 

разним облицима 

удруженог пословања 

2021-2025 Број удружених 

произвођача 

Мера 4.1.4 

Успостављање 

система 

финансијских, 

тржишних и 

саветодавних сервиса 

пољопривредним 

произвођачима и 

осталим 

пружалаоцима услуга 

2021-2025 Број 

успостављених 

сервиса 

Мера 4.1.5 Повећање 

видљивости и 

препознатљивости 

локалних производа 

на домаћем и 

иностраном тржишту 

2021-2023 Повећан обим 

продаје 

Мера 4.1.6 Већа 

доступност 

социјалних услуга 

руралној популацији 

2021-2024 Број корисника 

Мера 4.1.7 Јачање 

извозних 

перформанси сектора 

пољопривреде 

2021-2025 Извештаји 

Мера 4.1.8 Јачање 

хоризонталних и 

вертикалних веза у 

ланцу производње 

2021-2025 Извештаји 

Мера 4.1.9 

Унапређење система 

инспекцијских 

служби и смањење 

присуства сиве 

економије 

2021-2023 Број контрола, 

Извештаји 

Специфични циљ 4.2  

 

Развој руралне 

инфраструктуре и 

очување културног 

наслеђа  

Мера 4.2.1 

Унапређење 

комуналне 

инфраструктуре у 

руралним подручјима 

Континуирано Извештаји 

Мера 4.2.2 Континуирано Извештаји 
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Унапређење 

земљишне 

инфраструктуре у 

руралним подручјима 

Мера 4.2.3 

Унапређење постојеће 

и изградња нове 

путне 

инфраструктуре у 

руралним подручјима 

2021-2025 Број метара 

Мера 4.2.4 Заштита и 

очување културног 

наслеђа  

 

Континуирано Извештаји 

Мера 4.2.5 Заштита и 

очување локалног 

идентитета руралних 

средина 

Континуирано Извештаји 

Специфични  циљ 4.3  

 

Унапређење 

економских, 

социјалних, 

друштвених 

аспеката живота у 

руралним 

срединама  

Мера 4.3.1 Смањење 

негативних 

демографских 

трендова у руралним 

подручјима 

Континуирано Извештаји 

Мера 4.3.2 

Промовисање и развој 

локалних акционих 

група  

Континуирано Извештаји 

Мера 4.3.3 Промоција 

и оснаживање 

заједничког 

организовања и 

пословања актера 

руралног развоја 

Континуирано Извештаји 

Мера 4.3.4 Јачање 

регионалне 

прекограничне 

сарадње за 

унапређење социо-

економског развоја 

Континуирано Извештаји 

Мера 4.3.5 Већа 

доступност 

социјалних услуга 

руралној популацији 

2021-2025 Број корисника 

Мера 4.3.6 Смањење 

руралног сиромаштва 

и побољшање 

положаја 

депривираних слојева 

руралног 

становништва 

2021-2025 Извештаји 

Мера 4.3.7 Веће 

укључивање малих 

пољопривредних 

газдинстава у системе 

подршке 

2021-2024 Извештаји 

Мера 4.3.8 Већа 

афирмација 

предузетништва 

младих и женске 

популације у 

руралним срединама 

2021-2024 Извештаји 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉ 

МЕРЕ И 

АКТИВНОСТИ 

РОКОВИ ИНДИКАТОРИ 

Стратешки циљ 5.  

 

Промовисање и 

успостављање 

стратешког 

партнерства свих 

заинтересованих 

страна у области 

пољопривреде и 

руралног развоја и 

усклађивање са 

директивом 

Европске Уније, 

њеним стандардима, 

политикама и 

праксама  

 

Специфични циљ 5.1 

 

Подизање свести 

локалног 

становништва о 

предностима 

удруживања, 

оснаживање 

постојећих и 

оснивање нових 

партнерстава у 

области 

пољопривреде и 

руралног развоја  

 

Мера 5.1.1 Едукација 

и унапређење знања 

пољопривредних 

произвођача о 

значају и користима 

које удруживање 

носи 

2021-2025 Број едукација 

Мера 5.1.2 

Упознавање са 

примерима успешног 

удруженог 

пословања у области 

пољопривреде и 

руралног развоја у 

земљи и 

иностранству 

2021-2025 Број едукација 

Мера 5.1.3 

Унапређење 

комуникације и 

сарадње актера 

руралног развоја на 

свим нивоима 

2021-2025 Извештај 

Мера 5.1.4 Јачање 

постојећих 

пољопривредних 

удружења и задруга 

2021-2025 Извештај 

Мера 5.1.5 

Успостављање 

адекватних 

механизама подршке 

за оснивање нових 

правних форми 

удруживања 

2021-2025 Број 

новооснованих 

Мера 5.1.6 Јачање 

постојећих 

потенцијала 

организовањем 

локалних акционих 

група  

2021-2025 Извештај 
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Општи подаци 

 

Општина: Лапово  

Адреса: Његошева 18, 34220 Лапово, Република 

Србија 

Број телефона - 

централа: 

 +381 34 853 159 

Број факса - централа:  +381 34 853 105 

ПИБ: 101888526 

Матични број: 7713754 

Е-mail: office@lapovo .rs  

Интернет адреса: www.lapovo.rs  

Површина општине: 55 km² 

Становништво: 7143 

Регистарска ознака:  КГ 

Регион: Шумадија и западна Србија 

Округ: Шумадија 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@lapovo%20.rs
http://www.lapovo.rs/
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАПОВО  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-145/21-I 

Датум: 15.10.2021.године 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 32. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018 ), члана 37. тачка 4. 

Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19), члана 18. 

Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/18) и  

Одлуке о приступању изради акционих планова („Службени гласник општине Лапово“, 

број 6/21), Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 15. октобра 2021. 

године, донела је 

 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ 

 

Члан 1. 

 Усваја се Акциони план за младе општине Лапово за период од 2020. до 2023. 

године. 

Члан 2.  

 Текст Акционог плана из члана 1. чини саставни део ове Одлуке.  

 

                                                              Члан 3. 

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

општине Лапово“. 

    

                  ПРЕДСЕДНИЦА 

 

             Мирела Раденковић,ср. 
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ОПШТИНА ЛАПОВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ  
2020-2023 

 

 
Лапово 
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Општи појмови – скраћенице  

 

КЗМ – Канцеларија за младе  

ОК – Омладински клуб  

ОУ – Општинска управа 

ЛАП – Локални акциони план  

ЛС – Локална самоуправа  

СОП – Субјекти омладинске политике  

ЛИМ – Локална Инклузивна мрежа  

НСЗ – Национална служба за запошљавање  

УГ – Удружење грађана  

УП – Ученички парламент  

ЦЗК – Центара за културу  

ЦСР – Центар за социјални рад  

ДЗ – Дом здравља  

ПАС – Психоактивне супстанце  

ЦК – Црвени крст  

EVS – European Voluntary Service (Европски волонтерски сервис)  

МОС – Министарство омладине и спорта 
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1.АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ 

1.1. Запошљавање младих 

ОПШТИ ЦИЉ: Допринети бољој запошљивости и унапредити информисаност младих о 

запошљавању и самозапошљавању 

Специфични 

циљеви 

Активности Рокови Очекиван резултат Индикатор Реализат

ор 
Допринети 

бољем 

информисању и 

укључивању 

младих у 

постојеће 

програме за 

запошљавање  

 

Организовати 

промоцију путем 

медија о постојећим 

програмима за 

запошљавање и 

запошљивост  

 

Континуирано 

2021 - 2023 

 

Повећана 

информисаност младих 

о постојећим 

програмима за 

запошљавање и 

запошљивост 

Број младих 

укључених у 

програме  

Број промоција  

Број 

промовисаних 

програма 

КЗМ, НСЗ, 

ОУ 

 

Формирати локални 

тим за успостављање 

и реализацију 

програма и 

активности у области 

запошљавања  

 

2023 Креирани услови за 

повећање запошљивости 

младих  

 

 

Број младих  

Број учесника у 

тиму  

Број покренутих 

програма  

КЗМ, НСЗ, 

ОУ 

 

Истражити 

потребе младих  

Испитати 

капацитете 

локалних СОП за 

спровођење 

активности, 

програма и услуга у 

области 

запошљавања 

2022 Развијени капацитети 

локалних актера из 

области запошљавања 

Број Удружења 

обухваћених 

истраживањем 

Број 

реализованих 

истраживања 

КЗМ, УГ 

 

Испитати потребе 

младих за 

едукацијама у 

области 

запошљавања и 

запошљивости 

2023 Утврђене потребе 

младих и креиране 

полазне основе за даљи 

рад 

Број 

реализованих 

истраживања 

Број младих 

обухваћених 

истраживањем 

КЗМ, УГ, 

НСЗ, ОУ 

 

Јачати 

капацитете 

локалних СОП 

за спровођење 

активности 

Подстицати и 

подржавати 

представнике 

локалних СОП за 

учешће у 

регионалним, 

националним и 

локалним 

активностима у 

циљу оснаживања 

личних капацитета 

за спровођење 

активности 

Континуирано 

2021 - 2023 

 

Развијени капацитети 

локалних партнера 

Број учесника 

Број обука 

КЗМ,УГ, 

Институц

ије, 

Организа

ције 

Спроводити 

састанке локалног 

тима 

Континуиран

о 2022 - 2023 

Остварено одрживо и 

функционално тело за 

развој и праћење 

програма запошљавања 

и запошљивости 

Број састанака 

Број учесника 

КЗМ, 

друге 

институц

ије и 

организац

ије 
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Развити модел 

сарадње са 

привредницима и 

институцијама 

2023 Остварени механизми 

међусекторске сарадње 

на тему запошљавања 

младих 

Број 

привредника 

Број састанака  

Креирано 

минимум два 

модела сарадње 

КЗМ,  

привреда 

и друге 

институц

ије 

Јачати 

капацитете 

младих како би 

били 

конкурентнији 

на тржишту 

рада 

Организовати 

и/или подржати 

медијску 

промоцију и 

спровођење обука о 

омладинском 

предузетништву и 

самозапошљавању  

Континуиран

о 2021 - 2023 

Повећан ниво 

информисаности младих 

о могућностима за обуке  

 

Повећан ниво знања о 

предузетништву и 

самозапошљавању  

Број промоција  

Број младих  

Број обука  

КЗМ, 

НСЗ, УО, 

УГ 

Креирати и/или 

подржати програме 

за активно тражење 

посла, едукације, 

реалне сусрете, 

примере добре 

праксе, 

индивидуална 

саветовања и 

подршка при 

изради пословне 

документације  

Континуиран

о 2021 - 2023 

Обезбеђена могућност 

повећања нивоа 

запошљивост младих  

Број учесника  

Број обука  

Број програма  

КЗМ, УГ, 

НСЗ 

Успоставити и 

подржати рад 

„Каријерног 

информисања“ у 

КЗМ  

Континуиран

о 2022 - 2023 

Повећан ниво степена 

запошљивост младих  

Број посета 

младих  

Број 

информација  

КЗМ, ОУ 

Организовати 

обуке за вршњачке 

едукаторе за 

каријерно 

информисање, 

вођење и 

саветовање  

Континуиран

о 2021 - 2023 

Обезбеђена могућност 

повећања нивоа 

запошљивости младих  

Број обука  

Број младих 

обухваћених 

програмом  

КЗМ, УГ 

Подржати 

програме, 

активности и 

иницијативе у 

области каријерног 

информисања, 

вођења и 

саветовања  

Континуиран

о 2021 - 2023 

Обезбеђена могућност 

повећања нивоа 

запошљивост младих  

Број програма  

Број удружења  

Број младих  

КЗМ, УГ 
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1.2. Образовање 

ОПШТИ ЦИЉ: Подстаћи развијање система формалног и неформалног образовања 

доступног свим младима  
 

Специфични 

циљеви  

Активности  Рокови Очекиван резултат  Индикатор  Реализатор 

Допринети 

информисању и 

укључивању 

младих у 

програме 

формалног и 

неформалног 

образовања које 

спроводе 

локални актери 

Мапирати 

постојеће 

активности 

формалног и 

неформалног 

образовања и 

креирати базу 

истих  

2022 Креирана база 

понуде формалног и 

неформалног 

образовања у 

општини 

Број 

истраживања  

Број 

обухваћених 

партнера  

КЗМ, УГ 

Промовисати 

програме  

Континуирано 

2021 - 2023 
Подигнут ниво 

учешћа и 

информисаности 

младих у општини 

Обухват 

младих  

Број нових 

програма  

КЗМ, УГ 

Истражити 

потребе младих 

као и локалних 

СОП 

Испитати капацитете 

локалних СОП за 

спровођење 

активности, програма 

и услуга у области 

образовања  

2022 Обезбеђена база за 

ефективно бављење 

темом образовања 

младих  

Број 

реализованих 

истраживања  

Број 

интервјуисаних 

СОП  

КЗМ, УГ 

Испитати потребе 

младих за 

едукацијама у 

области формалног и 

неформалног 

образовања  

2023 Обезбеђена база за 

ефективно бављење 

темом образовања 

младих  

Број 

реализованих 

истраживања  

Обухват 

младих 

истраживањима  

КЗМ, УГ, 

образовне 

организације и 

институције 

Стимулисати 

развој 

програмских 

активности 

формалног и 

неформалног 

образовања и 

учења  

 

Развијати „мини 

библиотеку“ са 

стручном 

литературом за младе  

Континуирано 

2021 - 2023 
Обезбеђен простор за 

неформално 

образовање за младе  

Број 

библиотека  

Број књига  

Број корисника  

КЗМ, 

Библиотека, 

Школе 

Подржати 

формирање и развој 

Локалне академске 

мреже (ЛАМ)  

2022 - 2023 Креирана 

функционална база 

студената из Лапова 

Број база  

Број корисника  

КЗМ, 

Предузетници, 

Послодавци 

Подржати оснивање 

и рад студентске 

читаонице  

2022 - 2023 Обезбеђен простор за 

неформално 

образовање за 

студенте  

Број читаоница  

Број издања у 

читаоници  

Број корисника  

КЗМ, Школе, 

Факултети, 

ОУ 

Организовати и 

подржати и све 

видове формалног 

и неформалног 

образовања у 

форми 

периодичних  

 

Подржати 

иницијативе у 

области неформалног 

образовања  

Континуирано 

2021 - 2023 
Повећан ниво, обим и 

квалитет понуде 

неформалног 

образовања  

Број 

подржаних 

иницијатива  

Број учесника  

КЗМ, УГ 

Спроводити 

обуке,тренинге и 

курсеве прилагођене 

потребама и 

интересовањима 

младих  

 

Континуирано 

2021-2023 
Повећан ниво, обим и 

квалитет обуке 

неформалног 

образовања 

Број обука, 

тренинга и  

курсева  

Број корисника  

КЗМ, УГ 
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1.3.Информисање 

ОПШТИ ЦИЉ: Допринети већој информисаности младих и јачати капацитете 

младих да креирају информационе програме 

 

Специфи

чни 

циљеви 

Активности Рокови Очекиван резултат Индикатор Реализат

ор 

Оснажити 

људске и 

материјалн

е ресурсе 

за пренос 

информаци

ја  

 

Формирати 

сервисну 

услугу инфо-

центра са 

дефинисаним 

задацима и 

лицем за 

координацију  

2022 Креирана функционална 

услуга у КЗМ за 

информисање младих  

Број сервиса  

Број корисника  

Број ангажованих 

лица  

УГ, ОУ 

Организовати 

едукације за 

локалне актере  

Континуира

но 2021 - 

2023 

Оснажени људски 

капацитети за креирање и 

дељење информација за 

младе  

Број обука  

Број учесника/ца  

КЗМ, УГ 

Потписати 

протоколе о 

сарадњи са 

актерима на 

пољу 

информисања  

Континуира

но 2022 - 

2023 

Побољшана сарадња међу 

СОП који се баве 

информисањем младих  

Број протокола  КЗМ, 

организац

ије и 

институциј

е које се 

баве 

информиса

њем 

младих 

Основати 

омладинску 

редакцију при 

Инфо центру  

2023 Оснажени људски 

капацитети за креирање и 

дељење информација за 

младе  

Број редакција  

Број учесника  

КЗМ, УГ, 

Медији 

Обезбедити 

потребну 

опрему и 

ресурсе за 

функционисањ

е Инфо - 

центра 

2022 Оснажени материјални 

капацитети за креирање и 

дељење информација за 

младе  

Број опреме  КЗМ 

Истражити 

информати

вне 

потребе 

младих  

 

Спровести 

истраживање о 

актуелним 

информативни

м потребама 

младих  

2022 Утврђене информативне 

потребе младих и креирана 

основа за основани рад  

Број истраживања  

Број учесника у 

истраживању  

КЗМ, 

Медији, 

УГ 

Спровести 

истраживање о 

капацитетима 

локалних 

актера у 

области 

информисања 

младих  

2022 Утврђени капацитети СОП за 

информисање младих  

Број истраживања  

Број учесника у 

истраживању  

КЗМ, 

Медији, 

УГ 

Обезбедит Организовати Континуира Повећан ниво Број едукација  КЗМ, УГ, 
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и боље 

информиса

ње младих 

о 

могућност

има и 

садржајима 

за младе  

 

едукације из 

развоја 

информационе 

писмености и 

примене 

информациони

х техника и 

технологија 

јавног 

информисања 

младих  

но 2021 – 

2023 
информисаности младих о 

понуди садржаја за младе  

Број учесника  Медији 

Подржати 

активности и 

садржаје 

Омладинске 

редакције  

Континуира

но 2022 – 

2023 

Подржан функционалан рад 

Омладинске редакције и 

омогућена несметана подела 

информација од значаја за 

младе  

Број креираних 

садржаја  

Број учесника  

КЗМ, УГ, 

Медији 

 

 

 

 

 

 

1.4. Култура и слободно време 

ОПШТИ ЦИЉ: Унапредити могућности за боље и квалитетније провођење слободног 

времена младих 

Специфични 

циљеви 

Активности Рокови Очекиван резултат Индикатор Реализатор 

Пружити 

подршку 

програмима у 

области 

слободног 

времена и 

повећати 

учешће 

младих у већ 

постојећим 

програмима  

 

Путем 

конкурсних 

активности 

пружити 

подршку 

удружењима 

грађана за 

увођење 

нових и 

развијање већ 

постојећих 

активности 

из области 

културе  

Континуирано 

2021 - 2023 

Повећана понуда 

активности за провођење 

слободног времена 

младих  

Број младих  

Број 

удружења  

Број нових 

активности  

КЗМ, УГ, УО 

Подржати 

иницијативе 

неформалних 

група младих 

за 

спровођење 

активности у 

области 

културе и 

слободног 

времена  

Континуирано 

2021 - 2023 

Повећана понуда 

активности за провођење 

слободног времена 

младих  

Број младих  

Број нових 

активности  

КЗМ, 

Неформалне 

групе, УГ, ОУ 

Обезбедити 

услове 
Развијати 

програме за 

Континуирано 

2021 – 2023 

Повећане могућности за 

квалитетније провођење 

Број нових 

програма  
КЗМ, УГ, СОП 
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младима за 

бављење 

културним 

активностима 

и квалитетно 

провођење 

слободног 

времена  

 

активно 

провођење 

слободног 

времена у 

Омладинском 

клубу  

слободног времена  Број нових 

учесника/ца  

Адаптација 

просторних 

капацитета 

Омладинског 

клуба, 

објеката у 

култури  

Континуирано 

2021 – 2023 

Повећане могућности за 

квалитетније провођење 

слободног времена и учешће 

у културним садржајима  

Број 

адаптираних 

простора  

Број нових 

корисника/ца  

КЗМ, ОУ, 

Адаптирати 

алтернативе  
просторе за 

реализацију 

културних 

садржаја и 

провођење 

слободног 

времена  

 

Континуирано 

2021 – 2023 

Повећане могућности за 

квалитетније провођење 

слободног времена и учешће 

у културним садржајима  

  

Број 

адаптираних 

простора  

Број нових 

корисника/ца  

 

КЗМ, ОУ 

Организовати 

омладински 

фестивал  

Континуирано 

2022 – 2023 

Повећане могућности за 

квалитетније провођење 

слободног времена и учешће 

у културним садржајима  

Број 

организованих 

фестивала  

Обухват 

младих  

УГ, КЗМ, ОУ 

 

1.5. Здравље и спорт 

ОПШТИ ЦИЉ: Чувати и унапредити здравље младих и промовисати важност здравих 

стилова живота 

Специфични 

циљеви 

Активности Рокови Очекиван резултат Индикатор Реализатор 

Подизати свест 

о важности 

здравља 

младих и 

развијати и 

промовисати 

здраве стилове 

живота  

 

Организовати 

и/или 

подржати 

едукације, 

трибине, 

обуке, 

семинаре из 

области 

здравља 

младих   

Континуирано 

2021 - 2023 

Подигнут ниво знања о 

здрављу  

Број 

активности  

Број програма  

Број 

учесника  

КЗМ, ДЗ, УГ 

Организовати 

и/или 

подржати 

програме и 

активности из 

области 

здравих 

стилова 

живота 

младих  

Континуирано 

2021 - 2023 

Подигнут ниво знања о 

здравим стиловима 

живота  

Број 

активности  

Број програма  

Број учесника  

КЗМ, ДЗ, УГ 
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Подржати и 

развијати 

програме у 

области 

менталног 

здравља 

младих  

Континуирано 

2021 - 2023 

Обезбеђен програм 

менталног здравља 

младих  

Број младих 

корисника/ца  

Број сусрета 

са младима  

КЗМ,ДЗ 

Обезбедити 

услове за 

рекреативно 

бављење 

спортским 

активностима 

младих  

 

Подржати 

иницијативе 

младих за 

организацију 

аматерских 

турнира и 

рекреативно 

бављење 

спортом  

Континуирано 

2021 - 2023 

Повећан број иницијатива 

за рекреативно бављење 

спортом младих  

Број нових 

турнира и 

других 

иницијатива  

Број 

обухваћених 

младих  

КЗМ, УГ,  

ОУ, Спортски 

клубови 

Успоставити 

и одржавати 

терене и 

просторе за 

рекреативно 

бављење 

спортом  

Континуирано 

2022 - 2023 

Обезбеђени услови за 

рекреативно бављење 

спортом за младе  

Број нових 

терена  

Број 

одржаваних 

терена  

КЗМ, ОУ, 

Спортски 

клубови 

 

 

1.6. Безбедност младих 

ОПШТИ ЦИЉ: Унапредити квалитет безбедносне културе младих 

Специфични 

циљеви 

Активности Рокови Очекиван резултат Индикатор Реализатор 

Подржати 

програме и 

активности 

које спроводе 

локални 

актери у 

области  
безбедности 

младих  

 

Организовати 

и/или подржати 

едукативне 

садржаје из  
области 

превенције 

вршњачког 

насиља  

 

Континуирано 

2021 - 2023 
Повећан број програма у 

области превенције 

вршњачког насиља  

Број учесника  

Број 

едукација  

КЗМ, УГ, 

ЦСР 

Организовати 

и/или подржати 

едукативне 

садржаје из 

области 

безбедности 

деце и младих на 

интернету  

Континуирано 

2021 – 2023 
Повећан број програма у 

области безбедности 

младих на интернету  

Број учесника  

Број 

едукација  

КЗМ, УГ 

Организовати 

и/или подржати 

едукативне 

садржаје из 

области 

безбедности у 

саобраћају  

Континуирано 

2021 - 2023 
Повећан број програма у 

области безбедности 

младих у саобраћају  

Број учесника  

Број 

едукација  

КЗМ, УГ 
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Организовати 

и/или подржати 

програме и 

активности 

усмерене на 

ресоцијализацију 

младих  

Континуирано 

2021 - 2023 
Обезбеђени услови за 

реализацију програма 

ресоцијализације у КЗМ  

Број младих 

укључених у 

програм  

КЗМ, ЦСР 

1.7.Укључивање младих из осетљивих група 

ОПШТИ ЦИЉ: Унапредити укљученост младих из осетљивих група  

 

Специфични 

циљеви 

Активности Рокови Очекиван резултат Индикатор Реализатор 

Подржати и 

развијати нове 

и већ постојеће 

програме, 

активности 

локалних 

институција и 

организација  

 

Организовати 

активности поводом 

Међународног дана 

особа са 

инвалидитетом  

Сваке године 

2021 - 2023 

Подигнута свест о 

постојању и 

потребама младих из 

осетљивих група  

Број 

активности  

Број 

укључених 

младих  

КЗМ, УГ, 

ЦСР 

Организовати 

семинаре, едукације 

и тренинге на тему 

стереотипа, 

предрасуда, 

дискриминације и 

интеркултуралности 

за младе  

Континуирано 

2022 - 2023 
Повећан ниво знања 

из ове области  

Број обука  

Број младих 

учесника/ца  

КЗМ, УГ, 

ЦСР, Школе 

Подржати 

активности и 

манифестације у 

којима млади из 

осетљивих група 

директно учествују  

Континуирано 

2021 - 2023 
Повећан ниво 

укључености младих 

из свих група у 

активности  

Број младих 

учесника/ца  

Број 

манифестација 

- активности  

КЗМ, УГ, 

ЦСР 

Подржати 

активности 

организација 

цивилног друштва у 

области рада са 

осетљивим групама 

младих  

Континуирано 

2021 - 2023 
Повећан број 

активности посвећен 

раду са младима из 

осетљивих група  

Број 

активности  

Број 

подржаних 

организација  

Број 

учесника/ца  

КЗМ, УГ 

Оснажити 

капацитете 

локалних 

институција и 

организација за 

спровођење 

активности и 

услуга у 

области 

социјалне 

политике и 

подстаћи 

међусекторску 

сарадњу  

 

Подржати 

активности и 

иницијативе  

Континуирано 

2021 - 2023 
Повећани 

капацитети СОП за 

рад са осетљивим 

групама младих  

Број нових 

иницијатива  

Број састанака 

КЗМ, УГ 

Организовати 

едукативне 

садржаје за 

представнике 

локалних 

институција и 

организација о 

моделима рада са 

младима из 

осетљивих група  

 

Континуирано 

2021 - 2023 
Повећани 

капацитети СОП за 

рад са осетљивим 

групама младих  

Број обука  

Број учесника  
КЗМ, УГ 
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Допринети 

постизању 

једнаких 

могућности за 

укључивање 

младих у 

друштвени 

живот 

заједнице  

 

Прилагодити 

просторе за младе 

по принципима 

универзалног 

дизајна  

Континуирано 

2021 - 2023 
Простори за младе 

усклађени са 

потребама  

Број 

иницијатива  
КЗМ, УГ, 

ОУ, ЦСР 

 

1.8. Заштита животне средине и одрживи развој 

ОПШТИ ЦИЉ: Допринети већој еколошкој свести и оснажити младе за активности и 

иницијативе 

Специфични 

циљеви 

Активности Рокови Очекиван резултат Индикатор Реализа

тор 
Подизање 

свести о значају 

и начинима 

очувања 

животне 

средине  

 

Спроводити 

едукације из 

области 

екологије, 

заштите 

животне 

средине и 

одрживог 

развоја на 

нивоу свих 

основних 

школа и 

средње школе  

Континуиран

о 2021 - 2023 

Подигнут ниво знања о заштити 

животне средине и одрживом 

развоју  

Број 

едукација  

Број 

учесника/ца  

КЗМ, 

УГ, 

Школе 

Организовати 

еколошке 

радионице  

Континуиран

о 2021 - 2023 

Подигнут ниво знања о заштити 

животне средине и одрживом 

развоју  

Број 

едукација  

Број 

учесника/ца  

КЗМ, 

УГ, 

Школе 

Учешће младих 

у активностима 

из области 

екологије, 

заштите 

животне 

средине и 

одрживог 

развоја  

Расписати 

конкурс за 

реализацију 

активности из 

области 

екологије, 

заштите 

животне 

средине и 

одрживог 

развоја 

прилагођене 

младима  

Једном 

годишње  

2021 - 2023 

Подигнут ниво учешћа младих о 

заштити животне средине и 

одрживом развоју  

Број 

подржаних 

активности  

Број 

учесника/ца  

КЗМ, 

УГ, 

Школе 
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1.9. Активизам, волонтерство и мобилност младих 

ОПШТИ ЦИЉ: Подстаћи младе да активно учествују у друштву и допринети већој 

мобилности младих  

 

Специфични 

циљеви 

Активности Рокови Очекиван резултат Индикатор Реализ

атор 
Створити 

услове за 

успостављање 

и развој услуга 

и сервиса за 

младе  

 

Развити програме 

Волонтерског 

сервиса и 

успоставити 

њихову 

координацију  

2022 Креирани услови за 

функционалан рад  

Број 

развијених 

програма  

Број 

корисника/ц

а  

КЗМ, 

ОУ 

Адаптирати и 

опремити простор 

ОК клуба за 

пружање 

сервисних услуга 

младима  

2022 – 2023 Креирани услови за 

функционална рад ОК  

Број 

обезбеђене 

опреме  

Број 

корисника/ца  

КЗМ, 

ОУ 

Промовисати и 

подржати 

омладински 

активизам 

волонтерство и 

мобилност 

младих  

 

Организовати 

активности 

поводом 

Међународног 

дана младих  

Континуиран

о 

 2021 - 2023 

Повећана видљивост младих у 

Лапову  

Број акција  

Број учесника  
Сви 

СОП 

на 

нивоу 

општи

не 

Организовати 

активности 

поводом 

Међународног 

дана волонтера  

Континуиран

о 2021 - 2023 

Повећана видљивост младих у 

Лапову  

Број акција  

Број учесника  
Сви 

СОП 

на 

нивоу 

општи

не 

Оснажити младе 

да активно 

доприносе 

локалној 

заједници  

Континуиран

о 2021 - 2023 

Повећано учешће младих у 

друштвеном животу заједнице  

Број младих 

учесника/ца  
КЗМ, 

УГ, 

СОП 

Организовати 

едукације на тему 

волонтирања и 

активизма у 

локалној 

заједници  

Континуиран

о 2021 - 2023 

Повећано учешће младих у 

друштвеном животу заједнице  

Број 

едукација  

Број младих 

учесника/ца  

КЗМ, 

УГ 

Допринети 

већој 

информисаност

и младих о 

могућностима 

путовања 

унутар земље и 

ка 

иностранству  

 

Промовисати 

вредности и 

могућности 

мобилности 

младих  

Континуиран

о 2021 - 2023 

Подигнута информисаност 

младих о програмима 

мобилности  

Број 

промоција  

Број 

учесника/ца  

КЗМ, 

УГ 

Промовисати 

европске, 

регионалне и 

националне 

програме 

мобилности 

младих и 

Континуиран

о 2021 - 2023 

Подигнута информисаност 

младих о програмима 

мобилности  

Број 

промоција  

Број 

учесника/ца  

КЗМ, 

УГ 
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створити услове 

за учешће у истим  

Подстицати, 

промовисати и 

организовати 

омладинске 

размене, кампове, 

екскурзије, 

студијске посете 

за младе у земљи 

и иностранству  

Континуиран

о 2021 - 2023 

Подигнута информисаност 

младих о програмима 

мобилности  

Број 

промоција  

Број 

учесника/ца  

КЗМ, 

УГ 

 

1.10. Међусекторска сарадња 

ОПШТИ ЦИЉ: Успоставити бољу међусекторску сарадњу и механизме подршке 

младима на локалном нивоу  

 

Специфични 

циљеви 

Активности Рокови Очекиван 

резултат 

Индикатор Реализатор 

Креирати 

механизме за 

праћење и 

вредновање 

елемената 

омладинске 

политике  

 

Праћење и 

вредновање 

ЛАП-а  

Континуирано 

2021-2023 

Ефикасно и 

ефективно 

спровођење 

стратешког 

документа за 

младе  

Састанци 

радне 

групе, 

минимум 20 

пројеката 

подржано, 

Извештај о 

спровођењу 

ЛАП-а  

КЗМ, Радна 

група за 

израду 

ЛАП-а 

Организација 

заједничких 

састанака 

представника 

институција 

који се  
директно или 

индиректно 

баве младима  

 

Континуирано 

2021-2023 

Успостављена 

комуникација и 

сарадња са свим 

актерима 

омладинске 

политике на 

локалном нивоу 

Два састанка 

годишње  
КЗМ, 

УГ,СОП 

Креирати 

окружење за 

заједничко 

деловање 

различитих 

институција и 

организација  

 

Обуке за 

представнике 

институција 

који се 

директно или 

индиректно 

баве младима  

Континуирано 

2022-2023 

Успостављена 

комуникација и 

сарадња са свим 

актерима 

омладинске 

политике на 

локалном нивоу  

2 обуке 

годишње  
КЗМ, УГ, 

СОП 

Писање и 

реализације 

заједничких 

пројеката 

између више 

институција  

Континуирано 

2021-2023 

Успостављена 

комуникација и 

сарадња са свим 

актерима 

омладинске 

политике на 

локалном нивоу  

2 пројекта 

годишње  
КЗМ, ЛС и 

друге 

институције 

Потписивање 

Меморандума 

Континуирано 

2021-2023 

Успостављена 

институционална 

Потписано 

минимум 5 

меморандума 

КЗМ, ЛС и 

друге 
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о сарадњи 

између КЗМ 

и других 

институција  

сарадња за 

подршку 

младима  

о сарадњи  институције 

Приступ 

Националној 

асоцијацији 

канцеларија 

за младе  

2023 Учешће у 

највишем 

представничком 

телу КЗМ на 

нивоу Србије  

Одлука о 

учешћу  
КЗМ, ЛС 
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Општи подаци 

 

Општина: Лапово  

Адреса: Његошева 18, 34220 Лапово, Република 

Србија 

Број телефона - 

централа: 

 +381 34 853 159 

Број факса - централа:  +381 34 853 105 

ПИБ: 101888526 

Матични број: 7713754 

Е-mail: office@lapovo .rs  

Интернет адреса: www.lapovo.rs  

Површина општине: 55 km² 

Становништво: 7143 

Регистарска ознака:  КГ 

Регион: Шумадија и западна Србија 

Округ: Шумадија 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:office@lapovo%20.rs
http://www.lapovo.rs/
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107. 

 

 

 

 

                                                                                                                      

РЕПУБЛИКА СРБИЈА        

ОПШТИНА ЛАПОВО  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-146/21-I 

Датум: 15.10.2021.године 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 32. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018 ), члана 37. тачка 4. 

Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19), члана 18. 

Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/18) и  

Одлуке о приступању изради акционих планова („Службени гласник општине Лапово“, 

број 6/21), Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 15. октобра 2021. 

године, донела је 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНО-

КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 

 

Члан 1. 

 Усваја се Акциони план за развој информационо-комуникационих технологија у 

општини Лапово за период од 2020. до 2023. године. 

 

Члан 2.  

 Текст Акционог плана из члана 1. чини саставни део ове Одлуке.  

 

                                                              Члан 3. 

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

општине Лапово“. 

    

                  ПРЕДСЕДНИЦА 

 

             Мирела Раденковић,ср. 
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ОПШТИНА ЛАПОВО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНО – 

КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 
2020-2023 

 

 
Лапово 
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Стратешки циљ: Повећање ефикасности јавне управе употребом ИKТ 

Приоритет Активности Носиоци 

активности 

Рок Индикатор 

1.1.ИКТ 

инфраструктура 

1. Снимање стања 

ИКТ ресурса у 

општини Лапово и 

успостављање 

редовног праћења 

стања ИКТ 

ресурса 

Општина 

Лапово 

2021 Извештај 

2. Успостављање 

правила 

коришћења ИКТ 

ресурса у општини 

Лапово 

Општина 

Лапово 

2021 Правилник 

3. Израда 

техничке 

спецификације 

циљног стања 

Општина 

Лапово 

2021-2023 Спецификација 

4. Подизање 

капацитета 

рачунарске мреже 

Општина 

Лапово 

2021-2023 Извештај 

5. Изградња 

рачунарских 

мрежа у општини 

Лапово, којис су у 

складу са 

дефинисаним 

стандардима  

Републике Србије 

Општина 

Лапово 

2021-2023 Извештај 

6. Реконструкција 

рачунарског 

центра 

Општина 

Лапово 

2021-2023 Извештај 

7. Примена 

прописа о 

канцеларијском 

пословању, како 

би се обухватила 

употреба 

електронских 

докумената  

Општина 

Лапово 

2021-2023 Извештај 

 

 

 

Стратешки циљ: Успостављање електронских евиденција 

Приоритет Активности Носиоци 

активности 

Рок Индикатор 

1.2. Електронске 

службе 

евиденције 

1. Поштовање 

стандарда за 

вођење службених 

евиденција у 

електронској 

форми 

Општина Лапово 2022 Извештај 
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2. Израда плана за 

прелазак 

појединих служби 

евиденција у 

електронску 

форму вођења 

Општина Лапово 2022 Извештај 

3. Успостављање 

речника података 

свих службених 

евиденција у 

електронској 

форми 

Општина Лапово 2021-2023 Речник 

4. Успостављање 

електронског 

адресног регистра 

Општина Лапово 2021-2023 Регистар 

 

 

Стратешки циљ:Развој е -управе 

Приоритет Активности Носиоци 

активности 

Рок Индикатор 

1.3.Катализатори 

развоја Е - управе 

1.Поштовање 

стандарда за 

систем 

електронске поште 

Општина Лапово 2021 Извештај 

2.Поштовање 

стандарда за 

техничка решења 

веб презентација 

Општина Лапово 2021 Извештај 

3.Анализа 

сигурности у 

области примене 

ИКТ , израда 

предлога 

унапређења 

сигурности 

Општина Лапово 2021-2023 Извештај 

4. Примена закона 

о информационој 

безбедности 

Општина Лапово 2021-2023 Извештај 

5. Израда 

годишњег 

извештаја о 

спровођењу 

стратегије 

Општина Лапово 2021-2023 Извештај 
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Стратешки циљ: Аутоматизација процеса; 

Приоритет Активности Носиоци 

активности 

Рок Индикатор 

2.1.Аутоматизација 

међусекторских 

процеса базирана на 

размени 

структуираних 

електронских 

докумената 

1.Поштовање 

општих стандарда 

за размену 

структуираних 

докумената  

Општина 

Лапово 

2021 Извештај 

2. Реализација 

система размене 

структуираних 

докумената, са 

аутоматизацијом 

одређених процеса 

Општина 

Лапово 

2021-2023 Извештај 

 

 

 

Стратешки циљ:Развој електронских сервиса 

Приоритет Активности Носиоци 

активности 

Рок Индикатор 

3.1..Појединачни 

електронски 

сервиси 

1.Реализација 

система 

електронских 

јавних набавки 

Општина 

Лапово 

2021-2022 Извештај 

2.Реализација 

електронског 

сервиса за регистар 

хипотека 

Општина 

Лапово 

2021-2023 Извештај 

3.Реализација 

система за 

електронско 

подношења 

података 

Републичком 

заводу за 

статистику. 

Општина 

Лапово 

2021-2023 Извештај 

4. Реализација 

електронских 

сервиса за 

остваривање 

законом 

прописаних права 

из области 

социјалне заштите 

и финансијске 

подршке породици 

са децом. 

Општина 

Лапово 

2021-2023 Извештај 
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5. Реализација 

електронских 

сервиса везаних за 

издавање личних 

докумената (лична 

карта, пасош и 

возачка дозвола) 

до нивоа који је 

лимитиран 

обавезним 

присуством 

грађана ради 

идентификације и 

узимања 

биометријских 

података. 

Општина 

Лапово 

2021-2023 Извештај 

6. Јавна 

библиотека 

(реализација е-

приступачности 

каталога и алата за 

претрагу 

публикација). 

Општина 

Лапово 

2021-2023 Извештај 

7. Успостављање 

централног 

система за 

електронску 

обраду и 

складиштење 

података и чување 

другог примерка 

матичних књига 

као предуслова 

даљег развоја 

електронског 

сервиса за 

издавање извода из 

матичних књига, 

без обзира на 

место надлежности 

органа. 

Општина 

Лапово 

2021-2023 Извештај 

8. Реализација 

електронског 

сервиса за 

подношење 

пријаве промене 

адресе стана. 

Општина 

Лапово 

2021-2023 Извештај 

9. Израда Интернет 

портала за младе. 

Општина 

Лапово 

2021-2023 Извештај 
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Стратешки циљ: Развој кадровских потенцијала 

Приоритет Активности Носиоци 

активности 

Рок Индикатор 

4.1. Информатичка 

писменост и 

вештине 

службеника 

1. Утврђивање 

стандарда за 

знања и вештине 

државних 

службеника у 

области 

коришћења ИKТ 

и израда плана 

мера за примену 

тих стандарда. 

Општина Лапово 2021-2023 Извештај 

2. Запошљавање 

ИКТ службеника 

Општина Лапово 2021-2023 Уговор о раду 
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Општи подаци 

 

 

 

Општина: Лапово  

Адреса: Његошева 18, 34220 Лапово, Република 

Србија 

Број телефона - централа:  +381 34 853 159 

Број факса - централа:  +381 34 853 105 

ПИБ: 101888526 

Матични број: 7713754 

Е-mail: office@lapovo .rs  

Интернет адреса: www.lapovo.rs  

Површина општине: 55 km² 

Становништво: 7143 

Регистарска ознака:  КГ 

Регион: Шумадија и западна Србија 

Округ: Шумадија 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@lapovo%20.rs
http://www.lapovo.rs/


15.10.2021.                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   14   - страна 61 

 

 

 

108. 

 

 

 

                                                                                                                           

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАПОВО  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-147/21-I 

Датум: 15.10.2021.године 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 32. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018 ), члана 37. тачка 4. 

Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19), члана 18. 

Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/18) и  

Одлуке о приступању изради акционих планова („Службени гласник општине Лапово“, 

број 6/21), Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 15. октобра 2021. 

године, донела је 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАЗВОЈА ТУРИЗМА 

 

Члан 1. 

 Усваја се Акциони план развоја туризма општине Лапово за период од 2020. до 

2025. године. 

Члан 2.  

 Текст Акционог плана из члана 1. чини саставни део ове Одлуке.  

 

                                                              Члан 3. 

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

општине Лапово“. 

    

                  ПРЕДСЕДНИЦА 

 

 

             Мирела Раденковић,ср. 
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ОПШТИНА ЛАПОВО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈА ТУРИЗМА 
2020-2025 

 

 
Лапово 
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1.ПРИОРИТЕТ: Активирање туристичких ресурса општине Лапово 
1. ПРИОРИТЕТ: Активирање туристичких 

ресурса општине Лапово 

Степен приоритета 

(висок) 

1.1. Стратешки циљ: Развој постојећих туристичких производа 

1.1.1. Програм: Развој посебних облика туризма кроз изградњу и унаређивања 

капацитета за пријем туриста 

Број Активност 
Носиоци 

активности 
Рок 

Извор 

финансирања 
Индикатори 

1.1.1.1. 

Подстицај 

развоја 

транзитног 

туризма 

Општина, 

Привредници,  

Заинтересовани 

домаћини 

До 

2025 

МТТ, 

Привредници, 

Донатори, 

Општина 

Смештајни 

капацитети и 

угоститељски 

објекти у 

близини 

главних 

саобраћајница 

1.1.1.2. 

Подстицај 

развоја сеоског 

туризма 

Општина, 

Заинтересовани 

домаћини, НВО 

2021-

2025 

МТТ, 

Општина, 

Донатори 

Категоризовани 

смештајни 

капацитети у 

домаћој 

радиности 

1.1.1.3. 
Унапређење 

ловног туризма 

Ловачка 

удружења, 

Општина,  

2021-

2025 

МТТ, 

Донатори 

Смештајни 

капацитети у 

близини 

ловишта 

Број ловаца- 

туриста 

1.1.1.4. 

Подстицање 

развоја спортско- 

рекреативног и 

излетничког 

туризма 

Општина, 

Србија шуме, 

Спортси савез,  

Спортска 

удружења 

2021-

2025 

ЕУ фондови, 

Општина, 

МТТ, МОС, 

Привредници 

Смештајни 

капацитети на 

излетиштима  

1.2.1.Програм: Очување и унапређење постојећих, проширење броја манифестација и 

догађаја 

1.2.1.1. 

Проширење 

манифестација 

промоцијом 

гастрономије и 

занатства кроз 

такмичење 

Удружења, 

ТОС, НВО 

2021-

2025 

Из редовног 

пословања, 

Донатори 

Проширење 

програма 

постојеће 

манифестације 

1.2.1.2. 
Увођење нове 

манифестације 

Општина, ТОС, 

Удружења 

2021-

2025 

Донатори, ЕУ 

фондови 

Одржавање 

нове 

манифестације 

 

2.ПРИОРИТЕТ: Позиционирање општине Лапово као туристички 

атрактивног места 
2. ПРИОРИТЕТ: Позиционирање општине 

Лапово као туристички атрактивног места 

Степен приоритета 

(висок) 

2.1. Стратешки циљ: Промоција туристичке понуде 

2.1.1. Програм: Подршка промоције развоја туризма 

Број Активност 
Носиоци 

активности 
Рок 

Извор 

финансирања 
Индикатори 
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2.1.1.1. 

Формирање 

туристичко- 

информативног 

центра 

Општина, 

јавна 

предузећа 

2021-

2025 

Опшина из 

редовног 

пословања 

Формиран 

инфо центар 

2.1.1.2. 

Израда 

пропагандних 

брошура и 

постављање 

билборда 

Општина 
2021-

2025 

Општина из 

редовног 

пословања, 

МТТ 

Број издатих 

брошура и 

број 

постављених 

билборда 

2.1.1.3. 

Промотивне 

активности путем 

интернета 

Општина, 

ТОС, 

Привредници 

2021-

2025 
Општина, ТОС 

Интернет 

страница, 

активности на 

друштвеним 

мрежама и 

страницама за 

резервацију 

2.1.1.4. 

Промотивне 

активности на 

сајмовима и 

сличним догађајима 

ТОС, НВО 
2021-

2025 

МТТ, 

Сопствена 

средстава, 

Привредници, 

Удружења 

Број догађаја, 

број 

подељеног 

промо 

материјала 

2.1.1.5. 

Израда 

мултимедијалних 

садржаја 

ТОС, НВО 
2021-

2025 

Општина, ТОС, 

донатори  

Израђени 

туристички 

спотови и 

презентације 

 

3. ПРИОРИТЕТ: Развој предузетништва у туризму 
3. ПРИОРИТЕТ:  Развој предузетништва у туризму Степен 

приоритета 

(висок) 

3.1.Стратешки циљ: Укључити привреду у туристичку понуду 

3.1.1.Програм: Анализа примера добре праксе из Србије и ЕУ 

Број Активност 
Носиоци 

активности 
Рок 

Извор 

финансирања 
Индикатори 

3.1.1.1. Посете 

примерима добре 

праксе 

 НВО 
2021-

2025 

Донатори, 

Сопствена 

средства 

Број посета 

3.1.1.2 Формирање 

партнерства и 

релевантних 

радних група 

Општине и 

градови 

2021-

2025 

Донатори, 

Општина 

Број 

меморандума 

о сарадњи 

3.1.2.Програм: Развој људских ресурса туристичко-угоститељског сектора 

3.1.2.1. Едукације у 

туризму и 

угоститељству на 

свим нивоима 

Консултанске 

компаније 

2021-

2025 

Фондови, Из 

сопствених 

средстава 

Број одржаних 

едукација 

2.1.2.2. 
Развој 

предузетничке 

климе 

Министарства, 

ПКС, 

Консултантске 

компаније 

2021-

2025 

Фондови, 

Општина 

Број 

подржаних 

иновација 
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4. ПРИРИТЕТ:Подстицање организованих облика сарадње свих 

учесника у развоју туризма у општини Лапово 
4. ПРИРИТЕТ:Подстицање организованих облика сарадње свих учесника 

туризма у општини Лапово 

Степен 

приоритета 

(висок) 

4.1.Стратешки циљ: Анализа, обучавање, умрежавање туристичких понуђача у Лапову 

4.1.1.Програм:Умрежавање туристичких понуђача у Лапову 

Број Активност 
Носиоци 

активности 
Рок 

Извор 

финансирања 
Индикатори 

4.1.1.1. 

Хоризонтално 

повезивање 

учесника 

туристичког 

развоја 

Јавна 

предузећа, 

Привредници, 

НВО 

2021-

2025 

Сопствена 

средства, 

Фондови 

Број 

заједничких 

акција 

Број 

заједничких 

наступања на 

тржишту 

5.ПРИОРИТЕТ:Побољшање квалитета живота локалног становништва 
5.ПРИОРИТЕТ:Побољшање квалитета живота локалног становништва Степен 

приоритета 

(висок) 

5.1.Стратешки циљ:Побољшање квалитета живота у руралној средини 

5.1.1.ПРОГРАМ: Развој Туристичке инфраструктуре 

Број Активност 
Носиоци 

активности 
Рок 

Извор 

финансирања 
Индикатори 

5.1.1.1. 

Изградња и 

унапређење 

туристичке 

инфраструктуре 

Привредници 
2021-

2025 

Фондови, 

Привредници 

Укупан број 

изграђених и 

прилагођених 

објеката 

смештајних 

капацитета 

5.1.2.ПРОГРАМ: Повећање запосленсти становништва 

5.1.2.1. 

Развој туристичко 

угоститељског 

сектора 

Привредници, 

НВО 

2021-

2025 

Привредници, 

НВО 

Број 

новостворених 

радних места у 

туризму и 

угоститељству 
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Општи подаци 

 

Општина: Лапово  

Адреса: Његошева 18, 34220 Лапово, Република 

Србија 

Број телефона - централа:  +381 34 853 159 

Број факса - централа:  +381 34 853 105 

ПИБ: 101888526 

Матични број: 7713754 

Е-mail: office@lapovo .rs  

Интернет адреса: www.lapovo.rs  

Површина општине: 55 km² 

Становништво: 7143 

Регистарска ознака:  КГ 

Регион: Шумадија и западна Србија 

Округ: Шумадија 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАПОВО  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-148/21-I 

Датум: 15.10.2021.године 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 32. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018 ), члана 37. тачка 4. 

Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19), члана 18. 

Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/18) и  

Одлуке о приступању изради акционих планова („Службени гласник општине Лапово“, 

број 6/21), Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 15. октобра 2021. 

године, донела је 

 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАЗВОЈА КУЛТУРЕ 

 

Члан 1. 

 Усваја се Акциони план развоја културе општине Лапово за период од 2020. до 

2025. године. 

Члан 2.  

 Текст Акционог плана из члана 1. чини саставни део ове Одлуке.  

 

                                                              Члан 3. 

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

општине Лапово“. 

    

                  ПРЕДСЕДНИЦА 

 

             Мирела Раденковић,ср. 
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ОПШТИНА ЛАПОВО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈА КУЛТУРЕ 
2020-2025 

 

 
Лапово 
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Приоритетна област: Унапређење квалитета и доступности услуга у области културе 

1.1. Стратешки циљ - Унапређење ефективности културног система општине Лапово 

Мера Број Активност Имплемент

ација 

Рок Извор 

финанс

ирања 

Индикат

ор 

1.1.1.Мера: 

Унапређење 

управљања 

културним 

системом у 

општини 

Лапово 

1.1.1.1. Формирање тима за припрему предлога 

пројеката, посебно оних за ЕУ и друге 

међународне донаторе 

Општинска 

управа 

Лапово 

2022 Општин

а Лапово 

Одлука о 

формира

њу Тима 

Број 

написани

х 

пројеката 

1.1.1.2. Дефинисање тела за интерсекторску 

сарадњу културе и туризма, као и 

културе и образовања 

Општинска 

управа 

Лапово 

2022 Општин

а Лапово 

Одлука о 

формира

њу тела за 

интерсект

орску 

сарадњу 

1.1.1.3. Унапређење постојећих модела 

финансирања. – програмско буџетирање 

Општинска 

управа 

Лапово 

2022 Општин

а Лапово 

Извештај 

1.1.1.4. Израда и усвајање норматива за 

финансирање материјалних трошкова 

јавних установа културе 

Општинска 

управа 

Лапово 

2022 Општин

а Лапово 

Извештај 

1.1.1.5. Увођење система мониторинга и 

евалуације рада јавних установа културе 

Општинска 

управа 

Лапово 

2022 Општин

а Лапово 

Број 

институц

ија које су 

увеле 

монитори

нг и 

евалуациј

у 

 

Мера Број Активност Имплемент

ација 

Рок Извор 

финанс

ирања 

Индикат

ор 

1.1.2. Мера: 

Унапређива

ње рада 

јавних 

установа 

културе 

1.1.2.1. Реорганизација и/или реструктуирање 

рада јавних установа културе 

Општинска 

управа 

Лапово и 

установе 

културе 

2021-

2025 

- Број 

институц

ија 

1.1.2.2. Креирање стратешких планова развоја 

јавних установа културе 

Општинска 

управа 

Лапово и 

установе 

културе 

2022-

2023 

- Стратешк

и план 

1.1.2.3. Јавно објављивање дефинисаних 

критеријума за селекцију програма и 

пројеката 

Општинска 

управа 

Лапово и 

установе 

културе 

2022 - Извештај 

1.1.2.4. Увођење интерних конкурса у Општинска 2022 - Број 
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установама културе за стваралаштво 

појединаца 

управа 

Лапово и 

установе 

културе 

учесника 

1.1.2.5. Јавно презентовање рада установа 

културе 

Општинска 

управа 

Лапово и 

установе 

културе 

2022 - Извештај 

Мера Број Активност Имплемент

ација 

Рок Извор 

финанс

ирања 

Индикат

ор 

1.1.3. Мера: 

Подршка 

раду 

ванинстит

уционалних 

актера 

културне 

политике 

1.1.3.1. Увођење пројектно орјентисане 

финансијске 

подршке ванинституционалним 

актерима културне политике 

Општинска 

управа 

Лапово 

2022 - Број 

актера 

1.1.3.2. Подршка пројектима 

ванинституционалних актера који су 

добили подршку од националних и/или 

интернационалних организација и 

фондова 

Општинска 

управа 

Лапово 

2021-

2025 

Општин

а Лапово 

Број 

актера 

1.1.3.3. Подршка умрежавању 

ванинституционалних актера културне 

политике на локалном нивоу 

(удружења, асоцијације, кластери...) 

Општинска 

управа 

Лапово 

2021-

2025 

Општин

а Лапово 

Број 

удружени

х 

1.1.2.4. Повећање доступности јавних простора 

ванинституционалним актерима 

културне политике  

Општинска 

управа 

Лапово 

2022 - Одлука 

 

Мера Број Активност Имплемент

ација 

Рок Извор 

финанс

ирања 

Индика

тор 

1.1.4. Мера:  

Развој 

локалне, 

регионалне 

и 

међународн

е сарадње 

1.1.4.1. Успостављање институционалне 

сарадње на 

дефинисању програмских активности на 

локалном 

нивоу 

Општинска 

управа 

Лапово и 

установе 

културе 

2022 - Програм 

1.1.4.2. Унапаређење сарадње установа културе 

у општини и у насељеним местима 

Општинска 

управа 

Лапово и 

установе 

културе 

2021-

2025 

Општин

а Лапово 

Број 

учесник

а 

1.1.4.3. Потписивање протокола о сарадњи са 

институцијама културе на 

међуопштинском и 

регионалном нивоу 

Општинска 

управа 

Лапово и 

установе 

културе 

2021-

2025 

Општин

а Лапово 

Број 

протоко

ла 

1.1.4.4. Успостављање ближе сарадње са 

националним  

институцијама културе 

 

 

 

Општинска 

управа 

Лапово и 

установе 

културе 

2022 - Број 

институ

ција 
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1.1.4.5. Идентификација и успостављање 

сарадња са 

институцијама културе на 

међународном нивоу 

Општинска 

управа 

Лапово и 

установе 

културе 

2022 - Број 

институ

ција 

 

 

Мера Број Активност Имплемент

ација 

Рок Извор 

финанс

ирања 

Индика

тор 

1.1.5. Мера: 

Подршка 

развоју 

сарадње сва 

три 

сектора 

(јавни, 

пословни и 

цивилни) 

1.1.5.1. Подршка програмима сарадње јавних 

установа културе и невладиног сектора 

Општинска 

управа 

Лапово, 

установе 

културе, 

НВО 

2021-

2025 

Општин

а 

Лапово,

РС, ЕУ 

фондови 

Број 

програм

а 

1.1.5.2. Промовисање донаторства и друштвено 

Одговорног пословања као облика 

подршке програмима културе. 

Општинска 

управа 

Лапово и 

установе 

културе,НВ

О 

2021-

2025 

Општин

а 

Лапово,

РС, ЕУ 

фондови 

Број 

донатор

а 

1.1.5.3. Организација форума донатора Општинска 

управа 

Лапово и 

установе 

културе, 

НВО 

2021-

2025 

Општин

а 

Лапово,

РС, ЕУ 

фондови 

Број 

донатор

а 

1.1.5.4. Увођење различитих облика јавног 

признања донаторима 

Општинска 

управа 

Лапово и 

установе 

културе, 

НВО 

2021-

2025 

Општин

а 

Лапово,

РС, ЕУ 

фондови 

Број 

донатор

а 

1.1.5.5. Дефинисање листе културних догађа од 

највећег значаја за општину Лапово 

Општинска 

управа 

Лапово и 

установе 

културе, 

НВО 

2021-

2025 

Општин

а 

Лапово,

РС, ЕУ 

фондови 

Број 

догађаја 
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1.2. Стратешки циљ - Унапређење просторних и техничких капацитета 

 

 

 

Мера  Број Активност Имплемента

ција 

Рок Извор 

финанс

ирања 

Индика

тор  

1.2.1. Мера: 

Унапређење 

просторних 

капацитета 

свих актера 

културне 

политике 

1.2.1.1. Адаптација дечијег оделења 

Библиотеке 

Библиотека 2021-

2025 

Општин

а 

Лапово,

РС, ЕУ 

фондови 

Број 

корисни

ка 

1.2.1.2. Адаптација научног оделења 

Библиотеке 

Библиотека 2021-

2025 

Општин

а 

Лапово,

РС, ЕУ 

фондови 

Број 

корисни

ка 

1.2.1.3. Реконструкција библиотеке Библиотека 2021-

2025 

Општин

а 

Лапово,

РС, ЕУ 

фондови 

Број 

корисни

ка 

1.2.1.4. Реновирање КТЦ „Стефан Немања“ 

Лапово 

КТЦ „Стефан 

Немања“ 

Лапово 

2021-

2025 

Општин

а 

Лапово,

РС, ЕУ 

фондови 

Број 

корисни

ка 

 

 

Мера  Број Активност Имплемента

ција 

Рок Извор 

финанси

рања 

Инди

катор  

1.2.2. 

Мера: 

Унапређењ

е 

техничких 

капаците

та актера 

културне 

политике 

1.2.2.1. Унапређење техничких капацитета за 

дигитализацију планираног дела 

фонда Библиотеке 

Библиотека 2021-

2025 

Општина 

Лапово,Р

С, ЕУ 

фондови 

Број 

корис

ника 

1.2.2.2. Унапређење ИТ опреме за потребе 

библиотеке 

Библиотека 2021-

2025 

Општина 

Лапово,Р

С, ЕУ 

фондови 

Број 

корис

ника 

1.2.2.3. Набавка савремене опреме за потребе 

Културног центра 

КТЦ „Стефан 

Немања“ 

Лапово 

2021-

2025 

Општина 

Лапово,Р

С, ЕУ 

фондови 

Број 

корис

ника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.10.2021.                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   14   - страна 75 

 

 

Мера  Број Активност Имплемента

ција 

Рок Извор 

финанси

рања 

Инди

катор 

1.2.3. Мера: 

Унапређење 

објеката 

културе у 

насељеним 

местима 

1.2.3.1. Реконструкција месних спомен соба 

и кућа у насељеним местима 

Општинска 

управа 

Лапово, НВО 

2021-

2025 

Општина 

Лапово,Р

С, ЕУ 

фондови 

Број 

посет

илаца 

1.2.3.2. Реконструкција етно кућа у јавном 

власништву у насељеним местима 

Општинска 

управа 

Лапово, НВО 

2021-

2025 

Општина 

Лапово,Р

С, ЕУ 

фондови 

Број 

посет

илаца 

1.2.2.3. Дефинисање плана о реконструкцији 

домова културе у насељеним 

местима 

Општинска 

управа 

Лапово 

2022 Општина 

Лапово,Р

С, ЕУ 

фондови 

Број 

посет

илаца 

 

1.3. Стратешки циљ - Унапређење капацитета људских ресурса 

Мера  Број Активност Имплементац

ија 

Рок Извор 

финанси

рања 

Инди

катор 

1.3.1. Мера: 

Континуир

ана стручна 

едукација 

свих 

локалних 

актера 

културне 

политике 

1.3.1.1. Организација семинара из области 

визуелних уметности 

Установе 

културе 

2021-

2025 

Општина 

Лапово,Р

С, ЕУ 

фондови 

Број 

учесн

ика 

1.3.1.2. Организација семинара из области 

заштите 

културног наслеђа 

Установе 

културе 

2021-

2025 

Општина 

Лапово,Р

С, ЕУ 

фондови 

Број 

учесн

ика 

1.2.2.3. Подршка пројектима размене, 

стручног 

усавршавања и интернационалне 

праксе 

Установе 

културе 

2021-

2025 

Општина 

Лапово,Р

С, ЕУ 

фондови 

Број 

учесн

ика 

 

 

Мера Број Активност Имплементац

ија 

Рок Извор 

финанси

рања 

Инди

катор 

1.3.2. Мера: 

Унапређење 

менаџерски

х 

капацитет

а свих 

локалних 

актера 

културне 

политике 

1.3.2.1. Организација семинара из области 

финансијског менаџмента 

Установе 

културе 

2021-

2025 

Општина 

Лапово,Р

С, ЕУ 

фондови 

Број 

учесн

ика 

1.3.2.2. Организација семинара из области 

управљања 

људским ресурсима 

Установе 

културе 

2021-

2025 

Општина 

Лапово,Р

С, ЕУ 

фондови 

Број 

учесн

ика 

1.3.2.3. Организација семинара из области 

управљања 

пројектним циклусом 

Установе 

културе 

2021-

2025 

Општина 

Лапово,Р

С, ЕУ 

фондови 

Број 

учесн

ика 

1.3.2.4. Организација семинара из области 

маркетинга и односа са јавношћу 

Установе 

културе 

2021-

2025 

Општина 

Лапово,Р

С, ЕУ 

фондови 

Број 

учесн

ика 
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2. Приоритетна област: Очување културне баштине и развој мултикултуралности 

2.1. Стратешки циљ - Подизање свести грађана о значају културне баштине 

 

Мера  Број Активност Имплементациј

а 

Рок Извор 

финансирања 

Индик

атор 

2.1.1. 

Мера: 

Успостав

љање 

нових и 

иновативн

их метода 

едукације 

грађана 

2.1.1.1. Подршка пројектима 

едукације и популаризације 

значаја културне баштине 

код деце 

Предшколска 

установа, 

Основне 

школе 

2021-

2025 

Општина 

Лапово,РС, ЕУ 

фондови 

Број 

учесни

ка 

2.1.1.2. Израда различитих 

монографија везаних за 

културно -историјско 

наслеђе општине Лапово 

 

Библиотека, 

Културни центар 

2021-

2025 

Општина 

Лапово,РС, ЕУ 

фондови 

Број 

приме

рака 

2.1.1.3. Креирање web портала 

„Културно наслеђе“ 

доступног на више језика 

Библиотека, 

Културни центар 

2021-

2025 

Општина 

Лапово,РС, ЕУ 

фондови 

Број 

корисн

ика 

 

2.2. Стратешки циљ - Унапређивање услова за заштиту културног наслеђа 

Мера  Број Активност Имплементациј

а 

Рок Извор 

финансирања 

Индик

атор 

2.2.1. 

Мера: 

Валоризац

ија 

културног 

наслеђа и 

дефинисањ

е 

приорите

та 

2.2.1.1. Евалуација ефективности 

статуса „заштићеног 

културног добра“ над 

јавним објектима 

Општинска 

управа 

Лапово,НВО 

2021-2025 Општина 

Лапово,РС, ЕУ 

фондови 

Извеш

тај 

2.2.1.2. Подршка НВО које се баве 

очувањем 

традиционалних заната и 

ручних радова 

Општинска 

управа 

Лапово,НВО 

2021-2025 Општина 

Лапово,РС, ЕУ 

фондови 

Извеш

тај 

2.2.1.3. Подршка културно 

уметничким друштвима 

Општинска 

управа 

Лапово,НВО 

2021-2025 Општина 

Лапово,РС, ЕУ 

фондови 

Извеш

тај 

 

2.3. Стратешки циљ - Развој мултикултуралности 

Мера  Број Активност Имплементациј

а 

Рок Извор 

финансирања 

Индик

атор  

2.3.1. 

Мера: 

Подршка 

сарадњи 

етничких 

заједница 

са 

матичним 

земљама у 

области 

културе 

2.3.1.1. Подршка пројектима јачања 

веза етничких заједница са 

матицом 

Општинска 

управа 

Лапово,НВО 

2021-2025 Општина 

Лапово,РС, ЕУ 

фондови 

Број 

пројека

та 

2.3.1.2. Подршка друштвима 

пријатељства  

 

Општинска 

управа 

Лапово,НВО 

2021-2025 Општина 

Лапово,РС, ЕУ 

фондови 

Иззвеш

тај 

2.3.1.3. Организација културне 

размене 

Општинска 

управа 

Лапово,НВО 

2021-2025 Општина 

Лапово,РС, ЕУ 

фондови 

Број 

учесни

ка 

2.3.1.4. Подршка НВО које 

промовишу аматерско 

деловање у култури 

Општинска 

управа Лапово 

2021-2025 Општина 

Лапово,РС, ЕУ 

фондови 

Број 

учесни

ка 
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2.4. Стратешки циљ - Укључење младих у дефинисање културних активности 

 

Мера  Број Активност Имплемента

ција 

Рок Извор 

финанс

ирања 

Индик

атор  

2.4.1. Мера: 

Заједничке 

активности 

са 

Канцеларијо

м за младе 

2.4.1.1. Успостављање сарадње са 

ученичким и 

студентским парламентима у 

области културе 

Канцеларија за 

младе 
2022 - Број 

учесни

ка 

2.4.1.2. Организација трибина из области 

културе 

Канцеларија за 

младе 
2021-2025 Општин

а Лапово 

Број 

учесни

ка 

2.4.1.3. Сарадња са Канцеларима за младе 

на територији 

Републике Србије из области 

културе 

Канцеларија за 

младе 
2021-2025 Општин

а Лапово 

Број 

учесни

ка 

2.4.1.4. Организовање предавања, 

радионица и семинара из 

различитих области о савременим 

друштвеним кретањима у свету и у 

Србији 

Канцеларија за 

младе 
2021-2025 Општин

а Лапово 

Број 

учесни

ка 

2.4.1.5. Редовне, годишње евалуације 

културних догађаја од стране 

младих 

Канцеларија за 

младе 
2021-2025 Општин

а Лапово 

Извеш

тај 

 

 

 

Општи подаци 

 

Општина: Лапово  

Адреса: Његошева 18, 34220 Лапово, Република 

Србија 

Број телефона - централа:  +381 34 853 159 

Број факса - централа:  +381 34 853 105 

ПИБ: 101888526 

Матични број: 7713754 

Е-mail: office@lapovo .rs  

Интернет адреса: www.lapovo.rs  

Површина општине: 55 km² 

Становништво: 7143 

Регистарска ознака:  КГ 

Регион: Шумадија и западна Србија 

Округ: Шумадија 

 
 

 

 

 

 

mailto:office@lapovo%20.rs
http://www.lapovo.rs/
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА         

ОПШТИНА ЛАПОВО  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-149/21-I 

Датум: 15.10.2021.године 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 32. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018 ), члана 37. тачка 4. 

Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19), члана 18. 

Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/18) и  

Одлуке о приступању изради акционих планова („Службени гласник општине Лапово“, 

број 6/21), Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 15. октобра 2021. 

године, донела је 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТАМБЕНЕ 

СТРАТЕГИЈЕ 

 

Члан 1. 

 Усваја се Акциони план за имплементацију стамбене стратегије општине Лапово за 

период од 2020. до 2030. године. 

Члан 2.  

 Текст Акционог плана из члана 1. чини саставни део ове Одлуке.  

 

                                                              Члан 3. 

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

општине Лапово“. 

 

                     ПРЕДСЕДНИЦА 

 

             Мирела Раденковић,ср. 
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ОПШТИНА ЛАПОВО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТАМБЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ 

2020-2030 

 

 

Лапово 
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Приоритет 1 :Стамбено тржиште 

Општи циљ - Побољшати доступност и квалитет станова на тржишту увећањем понуде нових станова 

кроз искоришћење локација са дотрајалим стамбеним фондом и изградњу на новим локацијама 

Специфични 

циљеви 

Активности Носиоци реализације Временски 

оквир 

Извори 

финансирања 

Индикатори 

1.1.Прибављање, 

опремање 

локација и 

изградња станова 

у општинској 

својини 

1.1.1. Прибављање и 

опремање локације  за 

станоградњу 

Одељење за урбанизам, 

 

2021-2030 Општински 

буџет, 

Кредити, 

Број 

опремљених 

локација 

1.2. Опремање и 

изградња 

стамбених 

јединица у 

склопу приватно-

јавног 

партнерства и 

јавно-јавног 

партнерства 

 

1.2.1 Анализа и јавна 

промоција локација за 

изградњу стамбених 

јединица у јавно-

приватном и јавно-

јавном партнерству 

Одељење за урбанизам, 

Инвеститори 

2021-2030 Општински 

буџет 

Кредити, 

Међународни и 

национални 

партнери 

Привредни 

субјекти 

Изграђено у 

м2 

Број 

изграђених 

стамбених 

јединица 

 

1.2.2. Опремање 

локације  и изградња 

стамбено-пословног 

објекта у приватно –

јавном партнерству 

Одељење за урбанизам, 

Инвеститори 

2021-2030 Општински 

буџет 

Кредити, 

Међународни и 

национални 

партнери 

Привредни 

субјекти 

Грађевинска 

дозвола 

Приоритет 2 : Управљање и одржавање стамбеног фонда 

Општи циљ: Остварити предпоставке за ефикасно управљање и одржавање станова и унапредити стање  

стамбеног фонда у приватној и јавној својини 
 

Специфични 

циљеви 

Активности Носиоци реализације Временски 

оквир 

Извори 

финансирања 

Индикатори 

2.1. Унапређење 

система 

управљања и 

одржавања 

стамбеног 

фонда етажних 

власника 

2.1.1. Унапређење 

општинских прописа ( 

правила и процедура) од 

значаја за управљање 

стамбеним фондом у 

етажној својини  

Општинска управа 2021-2025 Oпштински 

буџет 

Број 

,садржина 

одлука и 

правилника 

Повећање 

прихода 

општине, 

смањење 
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трошкова  

2.1.2. Успостављање и 

континуирано јачање 

људских ресурса од 

значаја за унапређење 

система управљања и 

одржавања стамбеног 

фонда у етажном 

власништву и промоција 

програма унапређења 

управљања и одржавања 

стамбеног фонда  

Општинска управа 

 

 

2021-2030 Oпштински 

буџет 

Број 

извршилаца 

Број 

програма и 

промоције  

Повећан 

ниво 

информисано

сти грађана  

Унапређена 

ефикасност 

управљања и 

одржавања 

стамбених 

зграда за 30%  

2.1.3 Реализација 

програма кредитирања 

за подизање енергетске 

ефикасности (увођење , 

термоизолација фасада, 

столарија) као и заштита 

животне средине  

Општинска управа 

Инвеститори 

2021-2025 Oпштински 

буџет 

Републички 

Фонд за ЕЕ 

Општинске 

одлуке,  

Правилници  

Број уговора 

са 

Скупштинам

а станара 

2.2.Подизање 

квалитета 

становања 

стамбеног 

фонда 

идивидуалних 

власника 

2.2.1. Евидентирање 

постојећег стамбеног 

фонда који је девастиран 

због утицаја спољних 

фактора  

 2021-2025  Број 

стамбених 

јединица у 

бази 

података 

2.2.2. Подстицајни 

модели кредитирања за 

подизање енергетске 

ефикасности (столарија, 

фасада,...) као и заштита 

животне 

средине,квалитетније 

ефикасније модели 

грејања  

 

 2021-2025 Oпштински 

буџет 

Фонд за ЕЕ 

Број уговора 

2.3. Подршка 

рехабилитацији 

објеката под 

заштитом 

2.3.1. Успостављање 

модела подршке 

општине у одржавању 

стамбеног фонда под 

режимом заштите 

Општинска управа 

Институције културе 

 

2021-2025 Oпштински 

буџет 

Министарство 

културе 

Број 

евидентиран

их 

заштићених 

објеката 

(елаборат),  

Број Одлука 
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2.4. 

Унапређивање 

система 

планирања 

стамбеног 

фонда у  

општинском 

власништву 

2.4.1.Успостављање 

капацитета за 

управљање стамбеним 

фондом у општинској 

својини  

Општинска упрва 2022 Oпштински 

буџет 

 

Општинска 

одлука о 

делегирању 

послова 

управљања 

 2.4.2. Евидентирање, 

управљање и одржавање 

постојећим стамбеним 

фондом у општинском 

власништву 

Јавно предузеће 2021-2025 Oпштински 

буџет 

 

Број 

евидентиран

их објеката                     

Број 

интервенција 

 

 

2.4.3. Програм подизања 

квалитета становања у 

складу са стандардима и 

подстицајни моделима 

кредитирања за 

подизање енергетске 

ефикасности (столарија, 

фасада,...) као и заштита 

животне средине  

Јавно предузеће 2021-2025 Oпштински 

буџет 

Републички фонд 

за ЕЕ 

Број уговора 
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Приоритет 3 : Социјално становање 

Општи циљ - Повећати доступност становања кроз развој основних инструмената јавне интервенције у 

локалној стамбеној политици 

Специфични 

циљеви 

Активности Носиоци реализације Временск

и оквир 

Извори 

финансир

ања 

Индикатори 

3.1. 

Успостављање 

капацитета за 

реализацију 

социјалне 

стамбене 

политике 

3.1.1. Оснаживање капацитета 

Општинске стамбене агенције 

Општинска управа 2021-2030 Oпштинск

и буџет 

 

Одлука, акти, 

правилници, 

идр., 

формирање 

органа 

3.1.2 Доношење локалних 

прописа и правилника везаних 

за реализације пројеката 

социјалног становања 

Општинска управа 

Центар за социјални  рад 

Црвени крст 

2021-2025 Oпштинск

и буџет 

 

Одлуке, 

правилници 

3.1.3 Афирмисање социјалне 

стамбене политике као 

изворне надлежности локалне 

самоуправе и развој 

капацитета општинске управе 

и скупштине за вођење 

локалне стамбене политике 

Општинска управа 

Центар за социјални  рад 

Црвени крст 

 

 

2021-2025 Oпштинск

и буџет 

Донатори 

Промоција 

едукација 

запослених у 

области 

социјалног 

становања 

3.2. Реализација 

непрофитних 

стамбених 

програма 

3.2.1 Ажурирање постојећих и 

потенцијалних локација за 

социјално становање и 

имплементација  

Одељење за урбанизам 

 

 

2021-2025 Oпштинск

и буџет 

 

Број 

индикатора 

развијених у 

бази  

Број локација 

у бази 

 

3.2.2 Изградња стамбеног  

објекта  за социјално 

становање  

 

Центар за социјални рад 

Повереништво за избегла 

и расељена лица 

 

 

2021-2030 Oпштинск

и буџет 

Донатори 

 

Изграђено у  

м2 

Број 

продатих 

стамбених 

јединица 

3.2.3. Куповина , опремање 

парцеле за изградњу 

Центар за социјални рад 2021-2030 Oпштинск

и буџет 

Број 

опремљених 
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стамбеног објекта за 

социјално становање 

Повереништво за избегла 

и расељена лица 

 

 

Донатори 

Министар

ство 

 

локација 

 

3.2.4. Изградња и/или 

куповина постојећих  

стамбених објекта за 

социјално рентирање  

Општинска управа 2021-2030 Oпштинск

и буџет 

Донатори 

Изграђено у 

м2 

Број уговора 

о закупу 

3.2.5.Унапређење услова за 

становање Ромске популације 

Канцеларија за Роме 

Центар за социјалан рад 

 

2021-2025 Oпштинск

и буџет 

Донатори 

Министар

ство 

 

 

Решени 

имовински 

односи 

3.2.6.Успостављање система 

за издавање приватних 

станова  

 2021-2025 Oпштинск

и буџет 

 

Одлуке, 

Правилници, 

модели 

уговора 

3.2.7.Набавка контејнера за 

привремени смештај 

(земљотрес, поплаве, 

клизишта) 

Штаб за деловање у 

ванредним ситуацијама 

2021-2025 Oпштинск

и буџет 

Донатори 

 

Обезбеђени 

контејнери за 

привремени 

смештај 

3.3 Изградња 

стамбених 

објеката у 

посебним 

условима 

становања 

3.3.1  Опремање локације и 

израда пројектне 

документације за изградњу  

ученичког дома  

Одељење за урбанизам 

 

 

2021-2030 Oпштинск

и буџет 

Донатори 

Банке 

Решени 

имовински 

односи 

Прибављена 

дозвола за 

градњу 
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3.3.2. Опремање локације и 

израда пројектне 

документације за изградњу  

Дома за старе 

 

Одељење за урбанизам 

Центар за соц. рад 

2021-2030 Oпштинск

и буџет 

Донатори 

Банке 

Инвестито

ри 

Решени 

имовински 

односи 

Прибављена 

дозвола за 

градњу 

3.3.3. Опремање локације и 

израда пројектне 

документације за изградњу  

објеката за привремени 

смештај бескућника и лица 

изложени насиљу у породици 

 

Одељење за урбанизам 

Центар за соц. рад 

 

2021-2025 Oпштинск

и буџет 

Донатори 

Министар

ство 

Решени 

имовински 

односи 

Прибављена 

дозвола за 

градњу 
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Општи подаци 

 

Општина: Лапово  

Адреса: Његошева 18, 34220 Лапово, Република Србија 

Број телефона - централа:  +381 34 853 159 

Број факса - централа:  +381 34 853 105 

ПИБ: 101888526 

Матични број: 7713754 

Е-mail: office@lapovo .rs  

Интернет адреса: www.lapovo.rs  

Површина општине: 55 km² 

Становништво: 7143 

Регистарска ознака:  КГ 

Регион: Шумадија и западна Србија 

Округ: Шумадија 
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