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С   А   Д   Р   Ж   А   Ј 

Ред. 

број 
 

стр. 

Бр. 

 
АКТИ  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

1. Одлука о петој измени Плана набавки општине Лапово за 2021. годину 2. 

2. Одлука о усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за општину Лапово за 2021. годину 

2. 

3. Решење о давању сагласности на списак најугроженијих домаћинстава која ће добити 

помоћ у виду огрева 
3. 

4. Решење о образовању Комисије за доделу стипендија ученицима и студентима општине 
Лапово за школску 2021/2022. годину 

4. 

5. Закључак о покретању поступка за отуђење кп.бр.8290/13 из јавне својине општине Лапово 

непосредном погодбом 
5. 

6. Закључак о покретању поступка за отуђење кп.бр.8877/3 и сувласничког удела од 13/14 на 
кп.бр.8463/6 из јавне својине општине Лапово непосредном погодбом 

6. 

7. Закључак о покретању поступка за отуђење кп.бр. 6964/7 из јавне својине општине Лапово 

непосредном погодбом 
7. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО           

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:020-164/21-III 

Датум: 29.10.2021.године 

ЛАПОВО 

 

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

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

чланова 5, 10. и 12. став 2. Правилника о ближем уређењу јавних набавки и набавки на које 

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

Општинско веће општине Лапово, на седници одржаној дана 29. октобра 2021. године, 

донело је  

ОДЛУКУ 

О ПЕТОЈ ИЗМЕНИ ПЛАНА НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

ДОНОСИ СЕ ПЕТА ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ општине Лапово за 2021. 

годину, која се састоји од: 

1) Треће измене Плана јавних набавки (верзија плана 4) 

2) Пете измене Плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује 

(верзија плана 6) 

Члан 2. 

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово”. 

 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                     Бобан Миличић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА          

ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-165/21-III 

Датум: 29.10.2021.године 

ЛАПОВО 

     

 На основу на основу члана 13. став 1. и 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Правилника 

о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне 

политике и политике руралног развоја („Службени гласник РСˮ, бр. 24/15, 111/15, 110/16, 

16/18 и 87/19) и члана 58. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ 

бр. 2/19), а по прибављеној претходној сагласности Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде бр. 320-00-08779/2021-09 од 08.10.2021. године, Општинско 

веће општине Лапово, на седници одржаној дана 29. октобра 2021. године, донело је 

 



29.10.2021.                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   1   - страна 3 

 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 

 УСВАЈА СЕ Програм подршке за спровођење  пољопривредне  политике и 

политике руралног развоја за општину Лапово за 2021. годину, донет од стране Општинске 

управе Лапово уз прибављену сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде бр. 320-00-08779/2021-09 од 08.10.2021. године, који чини саставни део ове 

Одлуке.  

Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово”. 

 

                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

Бобан Миличић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА        

ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-166/21-III 

Датум: 29.10.2021.год. 

ЛАПОВО 

  

 На основу члана 58. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 

Лапово“, бр. 2/19), члана 2. тачка 20. и члана 17. Одлуке о општинском већу („Службени 

гласник Општине Лапово“, бр. 10/19), а у складу са члановима 11. и  12. Одлуке о 

условима, начину и поступку остваривања права на социјалну заштиту у општини Лапово-

пречишћен текст („Службени гласник општине Лапово“ бр. 4/15) и Решењем Општинског 

већа општине Лапово број 020-138/21-III од 11.10.2021. године, Општинско веће општине 

Лапово, на седници одржаној дана 29. октобра 2021. године, донело је                        

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Списак најугроженијих домаћинстава која ће добити 

помоћ у виду огрева број 06-55/21-III од 26. октобра 2021. године, који је сачинила 

Комисија формирана решењем Општинског већа број 020-138/21-III од 11. октобра 2021. 

године, а који чини саставни део овог решења. 

 

Члан 2. 

 Свако домаћинство наведено у списку из члана 1. овог решења, укупно 60, добиће 

по 1,5м³ огрева за предстојећу грејну сезону, односно зимски период 2021/2022. године. 

 

Члан 3. 

 За спровођење овог решења задужује се Општинска управа. 

 

Члан 4. 

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

општине Лапово“.  

          ПРЕДСЕДНИК 

         Бобан Миличић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА      

ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-169/21-III 

Датум: 29.10.2021.год. 

ЛАПОВО 

  

 На основу члана 15. , члана 17. и члана 21. став 3. Одлуке о стипендирању и 

награђивању ученика и студената са територије општине Лапово ( „Службени гласник 

општине Лапово“ бр. 15/2020), Општинско веће општине Лапово, на седници одржаној 

дана 29. октобра 2021. Године , доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I Образује се Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима општине Лапово  

 (у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу : 

 

 1. Марко Вељковић – председник Комисије 

 2. Бојан Јончић,  члан  

 3. Зорица Миличић, члан 

 

II Задатак Комисије је да : 

 - разматра пријаве које су пристигле на Конкурс за доделу студентских стипендија 

за школску 2021/2022. годину и Конкурс за доделу ученичких стипендија за школску 

2021/2022. годину  

- врши рангирање у складу са Одлуком о стипендирању и награђивању ученика и 

студената са територије општине Лапово,  

- сачињава предлоге ранг-листи за доделу стипендија ученицима и студентима, 

понаособ и објављује их на огласној табли Општинске управе и на званичном интернет 

сајту општине Лапово. 

 

III Након одлучивања по приговорима, односно након истека рока за подношење 

приговора, уколико приговори нису поднети, Комисија ће утврдити коначне ранг-листе и 

исте доставити Општинском већу са Записником о раду. 

 

IV Стручне и административне послове за потребе комисије ће обављати Татјана Милетић, 

извршилац за послове управљања људским ресурсима и радних односа. 

 

V Ово Решење ступа на снагу даном доношења.  

ПРЕДСЕДНИК 

Бобан Миличић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА     

ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:020-170/21-III 

Датум:  29.10.2021.године 

ЛАПОВО 

                 На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ , 

број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 

153/2020), члана 15. , а у вези са чланом 12. Одлуке о надлежностима у поступку 

прибављања и располагања непокретностима у јавној својини општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“ бр. 9/18 и 10/19), члана 2. став 1. тачка 20. и члана 

17. Одлуке о општинском већу („Службени гласник општине Лапово“,бр.10/19) и члана 31. 

став 7. Пословника о раду Општинског већа („Службени гласник општине Лапово“, бр. 

14/20), на предлог Председника општине Лапово, Општинско веће општине Лапово на 

седници одржаној дана     29. октобра 2021. године, донело је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К  

о покретању поступка за отуђење кп.бр.  8290/13 из јавне својине општине Лапово 

 непосредном погодбом 
 

I    ПРИСТУПА СЕ отуђењу непокретности из јавне својине општине Лапово непосредном 

погодбом, и то: 

         -  Катастарске парцеле бр. 8290/13 уписане у ЛН бр. 8869 КО Лапово, као градско 

грађевинско земљиште, у површини од 49м2. 

II     Поступак отуђења непокретности из поглавља I овог Закључка спровешће се сагласно 

одредбама Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011,88/13 и 105/14104/16 –

др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/20) и Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 

16/2018). 

III    Непокретност из поглавља I овог Закључка отуђиће се из јавне својине општине 

Лапово по процењеној тржишној вредности непокретности утврђеној актом надлежног 

органа, у складу са законом. 

IV    Образује се Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе, у следећем 

саставу: 

1. Сузана Јанићијевић - председник 

2. Светлана Велисављевић - члан 

3. Весна Голубовић - заменик члана 

4. Мирјана Петковић - члан 

5. Милица Станковић - заменик члана 

Задатак Комисије је да на основу уверења надлежног пореског органа о тржишној 

вредности непокретности из поглавља I овог Закључка, прибављене понуде  и извештаја 

надлежног органа сачини Записник са одговарајућим образложеним предлогом и исти 

достави Одељењу за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове 

Општинске управе општине Лапово на даљу надлежност.  

V     Овај Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                      Бобан Миличић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА    

ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-172/21-III 

Датум:  29.10.2021.године 

ЛАПОВО 

              На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ , број 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 

15. , а у вези са чланом 12. Одлуке о надлежностима у поступку прибављања и располагања 

непокретностима у јавној својини општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ бр. 

9/18 и 10/19), члана 2. став 1. тачка 20. и члана 17. Одлуке о општинском већу („Службени 

гласник општине Лапово“,бр. 10/19) и члана 31. став 7. Пословника о раду Општинског већа 

(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 14/20), на предлог Председника општине Лапово, 

Општинско веће општине Лапово на седници одржаној дана      29. октобра 2021. године, 

донело је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К  

о покретању поступка за отуђење кп.бр.  8877/3 и сувласничог удела од 13/14 на кп.бр. 

8463/6  

из јавне својине општине Лапово непосредном погодбом 

 

I    ПРИСТУПА СЕ отуђењу непокретности из јавне својине општине Лапово непосредном 

погодбом, и то: 

         -  Катастарске парцеле бр. 8877/3 КО Лапово уписане у ЛН бр. 8869, као земљиште у 

грађевинском подручју, у површини од 0.0036 ха и сувласничког удела од 13/74 на кп.бр. 

8463/6 КО Лапово уписане у ЛН бр. 9784 у површини од 0.0074 ха,  грађевинско земљиште 

изван грађевинског подручја. 

II     Поступак прибављања непокретности из поглавља I овог Закључка спровешће се сагласно 

одредбама Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011,88/13 и 105/14104/16 –

др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/20) и Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018). 

III    Непокретност из поглавља I овог Закључка отуђиће се из јавне својине општине Лапово 

по процењеној тржишној вредности непокретности утврђеној актом пореског или другог 

надлежног органа или лиценцираног проценитеља, у складу са законом. 

IV    Образује се Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе, у саставу: 

1. Сузана Јанићијевић - председник 

2. Светлана Велисављевић - члан 

3. Весна Голубовић - заменик члана 

4. Мирјана Петковић - члан 

5. Милица Станковић - заменик члана 

 Задатак Комисије је да на основу уверења пореског или другог надлежног органа или 

лиценцираног проценитеља о тржишној вредности непокретности из поглавља I овог 

Закључка, прибављене понуде и извештаја надлежног органа сачини Записник са 

одговарајућим образложеним предлогом и исти достави Одељењу за урбанизам, имовинско-

правне и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Лапово на даљу 

надлежност.  

V     Овај Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                    Бобан Миличић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА      

ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-171/21-III 

Датум: 29.10.2021.године 

ЛАПОВО 

  

              На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ , број 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), 

члана 15. , а у вези са чланом 12. Одлуке о надлежностима у поступку прибављања и 

располагања непокретностима у јавној својини општине Лапово („Службени гласник 

општине Лапово“ бр. 9/18 и 10/19), члана 2. став 1. тачка 20. и члана 17. Одлуке о 

општинском већу („Службени гласник општине Лапово“,бр. 10/19) и члана 31. став 7. 

Пословника о раду Општинског већа („Службени гласник општине Лапово“, бр. 14/20), на 

предлог Председника општине Лапово, Општинско веће општине Лапово на седници 

одржаној дана     29. октобра 2021. године, донело је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К  

о покретању поступка за отуђење кп.бр. 6964/7 

из јавне својине општине Лапово непосредном погодбом 

 

I    ПРИСТУПА СЕ отуђењу непокретности из јавне својине општине Лапово непосредном 

погодбом, и то: 

         -  Катастарске парцеле бр. 6964/7 уписане у ЛН бр. 8869 КО у површини од 109м2 

као земљиште у грађевинском подручју. 

II     Поступак прибављања непокретности из поглавља I овог Закључка спровешће се 

сагласно одредбама Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011,88/13 и 

105/14104/16 –др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/20) и Уредбе о условима 

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

јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. 

гласник РС“, бр. 16/2018). 

III    Непокретност из поглавља I овог Закључка отуђиће се из јавне својине општине 

Лапово по процењеној тржишној вредности непокретности утврђеној актом пореског или 

другог надлежног органа или лиценцираног проценитеља, у складу са законом. 

IV    Образује се Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе, у саставу: 

1. Сузана Јанићијевић - председник 

2. Светлана Велисављевић - члан 

3. Весна Голубовић - заменик члана 

4. Мирјана Петковић - члан 

5. Милица Станковић - заменик члана 

 Задатак Комисије је да на основу уверења пореског или другог надлежног органа 

или лиценцираног проценитеља о тржишној вредности непокретности из поглавља I овог 

Закључка, прибављене понуде и извештаја надлежног органа сачини Записник са 

одговарајућим образложеним предлогом и исти достави Одељењу за урбанизам, 

имовинско-правне и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Лапово на 

даљу надлежност.  

V     Овај Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                    Бобан Миличић, с.р 
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