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106.

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



15.10.2021.                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   14   - страна 48

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



15.10.2021.                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   14   - страна 49

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


