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РЕПУБЛИКА СРБИЈА       

ОПШТИНА  ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-192/2021- III 

Датум: 02.12.2021. год. 

ЛАПОВО 

 

 

 На основу члана 21. став 4. Одлуке о стипендирању и награђивању ученика и 

студената са територије општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ , број 

15/2020), Општинско веће општине Лапово, на седници одржаној дана                          02. 

децембра 2021. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДОДЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

 I ДОДЕЉУЈУ СЕ,  на основу расписаног Конкурса за доделу студентских 

стипендија за школску 2021/2022. годину број 67-1/2021-III од 29. октобра 2021. године, 

шест студентских стипендија, следећим студентима:  

 - Александру Анђелковићу, студенту II године Академије струковних студија 

Шумадија у Крагујевацу, 

 - Јелени Петровић, студенткињи II године Факултета педагошких наука у 

Јагодини, 

 - Катарини Спасојевић, студенткињи II године мастер студија на Архитектонском 

факултету у Београду, 

 -  Милици Кандић, студеткињи I године Правног факултета у Крагујевцу, 

 - Слађани Савић, студенткињи III године Факултета педагошких наука у Јагодини,  

 - Милици Достанић, студенткињи II године факултета Медицинских наука у 

Крагујевцу. 

 

 II Исплата стипендија вршиће се у девет једнаких месечних рата, почев од 01. 

октобра 2021. године до 30. јуна 2022. године,  у месечном износу од 5.000,00 динара. 

 

 III Међусобна права и обавезе између даваоца и корисника стипендије биће 

регулисане посебним Уговором. 

 

 IV Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се на огласној табли 

Општинске управе општине Лапово и на званичном интернет сајту општине 

www.lapovo.rs. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

Бобан Миличић,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Бр: 020-193/2021- III 

Датум: 02.12.2021. год. 

Л А П О В О 

 

 На основу члана 21. став 4. Одлуке о стипендирању и награђивању ученика и 

студената са територије општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ , број 

15/2020), Општинско веће општине Лапово, на седници одржаној дана                          02. 

децембра 2021. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДОДЕЛИ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

 

 I ДОДЕЉУЈУ СЕ, на основу расписаног Конкурса за доделу ученичких стипендија 

за школску 2021/2022. годину, број 67-2/2021-III  од 29. октобра 2021. године, четири 

ученичке стипендије, следећим ученицима:  

 -Александри (Иван) Миличић, ученици прве године Прве крагујевачке гимназије 

у Крагујевцу, 

 -Матеји (Маријана) Иличић, ученику прве године Прве техничке школе у  

Крагујевцу, 

 - Немањи (Зоран) Јончић, ученику друге године Угоститељско-туристичке школе 

у Београду, 

 - Емилији (Драгана) Јовичић, ученици друге године Прве техничке школе у  

Крагујевцу. 

 

 II Исплата стипендија вршиће се у девет једнаких месечних рата, почев од 01. 

октобра 2021. године до 30. јуна 2022. године,  у месечном износу од 5.000,00 динара. 

 

 III Међусобна права и обавезе између даваоца и корисника стипендије биће 

регулисане посебним Уговором. 

 

 V Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се на огласној табли 

Општинске управе општине Лапово и на званичном интернет сајту општине 

www.lapovo.rs. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

Бобан Миличић,ср. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lapovo.rs/


02.12.2021.                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   18   - страна 4 

 

 

151. 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА           

ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 110-9/21-III 

Датум: 02.12.2021.године 

ЛАПОВО 

 

 На основу одредаба члана 7. и члана 11. став 3.  Одлуке о јавним паркиралиштима 

(„Службени гласник општине Лапово“, број 9/2021), и члана 31. став 3. Пословника о раду 

Општинског већа општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, број 14/20), 

Општинско веће општине Лапово, на седници одржаној дана 02. децембра 2021. године, 

донело је 

 

 

ПРАВИЛНИК 

о измени Правилника 

о јавним паркиралиштима општине Лапово 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о јавним паркиралиштима општине Лапово („Службени гласник 

општине Лапово“ , број 15/21) мења се члан 6. став 1. тачка 2) и гласи :  

 

  „2) трајно оштећење доњих и горњих екстремитета, спиналних нерава и 

неуро-мускуларног система   - 70% “ . 

Члан 2. 

 У осталом делу  Правилник о јавним паркиралиштима општине Лапово („Службени 

гласник општине Лапово“ , број 15/21) остаје непромењен. 

 

Члан 3. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном 

гласнику општине Лапово“.  

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                            

                                                                                              Бобан Миличић,ср. 
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. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 110-10/21-III 

Датум: 02.12.2021.године 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 113/2017, 50/2018, 46/2021-одлука УС, 

51/2021-одлука УС и 53/2021- одлука УС), Закона о биомедицински потпомогнутој 

оплодњи („Службени гласник РС“, бр. 40/2017 и 113/2017 - други закон), члана 58. Статута 

општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, број 2/2019) и члана 31. став 3. 

Пословника о раду Општинског већа општине  Лапово („Службени гласник општине 

Лапово“, број 14/20), Општинско веће општине Лапово је, на седници одржаној дана        

02. децембра 2021. годинедонело 

 

П Р А В И Л Н И К  

О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ  

ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НАКНАДУ ТРОШКОВА 

ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ  
 

 

Члан 1. 

 Овим правилником уређују се ближи услови, критеријуми, начин и поступак за 

остваривање  права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу. 

 

Члан 2. 

 Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу може да оствари жена за услугу 

која се пружа у здравственим установама чији је рад верификовало Министарство здравља 

Републике Србије.  

 Право из става 1. овог члана може да оствари: 

 1. Жена која је старија од 43 године, независно од броја покушаја вантелесне 

оплодње, а да у моменту доношења решења Општинског већа о испуњености услова за 

финансирање покушаја вантелесне оплодње  није навршила 45. годину живота. 

 2. Жена која је рађала, али нема живо дете, или има једно дете, а нема услова да 

природним путем добије друго дете, која у моменту доношења решења Општинског већа о 

испуњености услова за финансирање покушаја вантелесне оплодње није навршила 45 

година живота, а да је искористила право на три покушаја који се финансирају из 

средстава обавезног здравственог осигурања. 

 

Члан 3. 

 Право на накнаду трошкова вантелесне оплодње жена може да оствари према 

следећим критеријумима: 

 - да има држављанство Републике Србије; 

 - да има важећу личну карту; 

 - да има пребивалиште или боравиште на територији општине Лапово најмање 

годину дана пре подношења захтева; 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 - да остварује право на здравствену заштиту преко Републичког завода за 

здравствено осигурање; 

 - да јој је поред одговарајућег лечења констатована неплодност и то како код жена 

које нису рађале (примарни стерилитет) тако и код жена које су рађале, али немају живо 

дете или имају једно дете, а немају услова да природним путем добију друго дете 

(секундарни стерилитет); 

 - да поседује извештај изабраног гинеколога да испуњава здравствене критеријуме 

за укључивање у поступак вантелесне оплодње. 

 -  да је способна да врши родитељску дужност и да је у таквом психосоцијалном 

стању на основу кога се оправдано може очекивати да ће бити способна да обавља 

родитељску дужност, у складу са законом, у интересу детета (само за пословно способну 

жену која живи сама). 

Члан 4. 

 Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу може се остварити за један 

покушај вантелесне оплодње у једној календарској години. 

   

Члан 5. 

 Захтев за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу подноси 

се Комисији за утврђивање испуњености услова за остваривање права на финансијску 

помоћ за финансирање трошкова поступка вантелесне оплодње (у даљем тексту: 

Комисија), непосредно на писарници Општинске управе. 

 Уз захтев, подносилац захтева прилаже и следеће: 

 - Уверење о држављанству РС; 

 - Фотокопију важеће личне карте и очитане личне карте уколико је чипована; 

 - Уверење о пребивалишту, односно боравишту на територији општине Лапово;  

 - фотокопију оверене здравствене књижице; 

 - извод из матичне књиге венчаних или оверена изјава од стране два сведока да пар 

остварује заједницу живота у складу са законом којим се уређују породични односи, (у 

случају ванбрачне заједнице); 

 - мишљење изабраног гинеколога да жена испуњава здравствене критеријуме за 

укључивање у поступак вантелесне оплодње; 

 - мишљење надлежног органа о способности жене да врши родитељску дужност и 

да је у таквом психосоцијалном стању на основу кога се оправдано може очекивати да ће 

бити способна да обавља родитељску дужност, у складу са законом, у интересу детета 

(само за пословно способну жену која живи сама); 

 - предрачун здравствене установе која се налази на листи РФЗО, а која ће 

спроводити поступак вантелесне оплодње који обухвата и трошкове лечења и неопходних 

лекова; 

 - потврду Републичког Фонда за здравствено осигурање да су обављени сви 

покушаја вантелесне оплодње на терет средстава обавезног здравственог осигурања за 

жене млађе од 43 године; 

 - у случају да се ради о секундарном стерилитету неопходно је приложити извод из 

матичне књиге рођених за прво дете.  

Члан 7. 

 Испуњеност услова за остваривање права на финансирање трошкова поступка 

вантелесне оплодње утврђује Комисија. 

 Комисију именује Општинско веће посебним Решењем. 

 Задатак Комисије је да након разматрања приспелих захтева Општинском већу 

достави Мишљење у погледу испуњености услова из члана 3. овог Правилника.  

 Приоритет у признавању права обезбеђује се жени која у моменту подношења 

захтева нема децу и која у текућој години навршава 45. годину живота.  

 

Члан 8. 
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 Општинско веће општине Лапово, на основу Мишљења Комисије, доноси Решење о 

испуњености услова за финансирање покушаја вантелесне оплодње. 

 Против Решења из става 1. овог члана може се поднети приговор Општинском већу 

општине Лапово у року од 7 дана од дана пријема решења. 

Члан 9. 

 Средства за остваривање права на финансирање покушаја вантелесне оплодње из 

буџета општине Лапово преносе се здравственој установи која обавља поступак 

вантелесне оплодње, а на основу Решења о испуњености услова за финансирање покушаја 

вантелесне оплодње које доноси Општинско веће општине Лапово и предрачуна који 

доставља здравствена установа која спроводи поступак вантелесне оплодње. 

 Средства из става 1. овог члана преносе се према могућностима буџета Општине 

Лапово, а по редоследу подношења захтева и приоритету који је утврдила Комисија. 

Члан 10. 

 Корисник финансијске помоћи за вантелесну оплодњу и здравствена установа којој 

ће бити уплаћена средства су дужни да додељена средства користе искључиво за намену за 

коју су им додељена. 

 Доказ о наменском трошењу додељених средстава је извештај са рачунима 

здравствене установе о спроведеном поступку вантелесне оплодње, који је корисник 

финансијске помоћи за вантелесну оплодњу дужан да достави Општинској управи 

Општине Лапово, Одељењу за буџет, привреду и финансије у року од 30 дана од дана 

завршетка поступка вантелесне оплодње. 

 Уколико корисник финансијске помоћи за вантелесну оплодњу не достави извештај 

са рачунима здравствене установе у предвиђеном року, а постоје валидни докази да је 

здравствена установа кориснику средстава доставила неопходну документацију, сматраће 

се да средства нису наменски утрошена и против истог се покреће поступак за повраћај 

пренетих средстава увећаних за затезну камату. 

 Корисник средстава, односно Здравствена установа дужни су да изврше повраћај 

неутрошених средстава, у противном против истих ће се покренути поступак за повраћај 

средстава увећаних за законску затезну камату. 

Члан 11. 

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

гласнику општине Лапово“. 

ПРЕДСЕДНИК 

Бобан Миличић,ср. 

153. 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-194/21-III 

Датум:  02.12.2021.године 

ЛАПОВО 
 

 На основу члана 7. Правилника о ближим условима, критеријумима, начину и 

поступку остваривања права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу ( „Службени 

гласник општине Лапово“ , број 18/21) и члана 31. Пословника о раду општинског већа 

(„Службени гласник општине Лапово“ , број 14/20), Општинско веће општине Лапово, на 

седници одржаној дана 02. децембра 2021. године, донело је  
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РЕШЕЊЕ 

о образовању Комисије за утврђивање испуњености услова за остваривање права на 

финансијску помоћ за финансирање трошкова поступка вантелесне оплодње  

 

 

Члан 1. 

 Образује се Комисија за утврђивање испуњености услова за остваривање права на 

финансијску помоћ за финансирање трошкова поступка вантелесне оплодње ( у даљем 

тексту : Комисија ) у следећем саставу : 

 

1. Бојан Јончић, члан Општинског већа – председник Комисије, 

2. Радосав Павловић , лекар – члан, 

3. Зорица Миличић, руководилац Одељења за општу управу, друштвене делатности и 

заједничке послове – члан. 

 

Члан 2. 

 Задатак Комисије је да све приспеле Захтеве за остваривање права на накнаду 

трошкова за вантелесну оплодњу размотри и утврди да ли захтев испуњава услове за 

остваривање права на финансирање трошкова поступка вантелесне оплодње предвиђених 

Правилником о ближим условима, критеријумима, начину и поступку остваривања права 

на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу. 

 

Члан 3. 

 Комисија је дужна да Општинском већу достави Мишљење у погледу испуњености 

услова за остваривање права на финансирање трошкова поступка вантелесне оплодње ради 

доношења Решења о испуњености услова за финансирање покушаја вантелесне оплодње. 

 

Члан 4. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

ПРЕДСЕДНИК  

 

Бобан Миличић,ср. 

 

154. 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА         

ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-195/2021-III 

Датум: 02.12.2021.године 

Л А П О В О  
  

 

 На основу члана 58. став 17. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 

Лапово“, број 2/19) и члана 11. Пословника о раду Општинског већа општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“, број 14/20), Општинско веће општине Лапово, на 

седници одржаној дана 02. децембра 2021. године, доноси 
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РЕШЕЊЕ 

 

Члан 1. 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за израду нацрта Одлуке о одређивању зона и 

најопремљенијих зона на територији општине Лапово ( у даљем тексту : Радна групе ) у 

следећем саставу: 

1. Момчило Петровић, руководилац Одељења за урбанизам, имовинско-

правне и стамбено-комуналне послове - председник Радне групе 

2. Иван Гајић, руководилац Одељења за буџет, привреду и финансије - члан  

3. Андреја Златковић, шеф Одсека за инфраструктуру, инвестиције, 

управљање путевима и локално-економски развој - члан 

4. Милан Крстић,  помоћник председника Општине за урбанизам - члан  

5. Миливоје Станковић – председник Одбора за урбанизам, привреду и 

ванпривредне делатности Скупштине општине Лапово, члан  

6. Адам Анђелковић – члан Општинског већа - члан 

7. Небојша Милетић, члан Општинског већа - члан 

 

       Члан 2. 

 Задатак Радне групе је да припреми Нацрт Одлуке о одређивању зона и 

најопремљенијих зона на територији општине Лапово, којом се утврђује висина пореза на 

имовину и Нацрт достави Општинском већу ради утврђивања Предлога Одлуке. 

        Члан 3. 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења.  

ПРЕДСЕДНИК 

Бобан Миличић,ср. 

 

155. 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за родну равноправност 

Број: 020-177/21-I 

 Датум: 22.11.2021.год. 

Л А П О В О 

 

На основу члана 63. став 2. и 3. Пословника Скупштине општине Лапово 

(„Службени гласник Општине Лапово“ бр. 5/19) и Одлуке о образовању Комисије за родну 

равноправност („Службени гласник Општине Лапово“ бр. 15/21), Комисија за родну 

равноправност, на седници одржаној 22.11.2021.године, донела  је следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Члан 1. 

 

                   За председника Комисије за родну равноправност  изабрана је Марија Нешић 

из Лапова, до истека овог сазива Скупштине општине. 
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Члан 2. 

                    

                  За Заменика председника Комисије за родну равноправност изабран је                             

Славиша Миличић из Лапова, до истека овог сазива Скупштине општине. 

 

Члан 3. 

                   

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

општине Лапово“. 

                                                                                          

 

                                                                                                          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ                                                                                                   

                                                                                                Славиша Миличић,ср. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


