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 Број: 112-5/21-IV  
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 Л А П О В О 

 ул. Његошева 18 

 

 На основу члана 27. и члана 46. став 5. Одлуке о општинској управи („Службени 

гласник општине Лапово“ број 5/17  и 5/19) и члана 4. ,члана 20. и члана 21. Правилника о 

управљању сукобом интереса запослених у Општинској управи општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“ број 1/21), начелник Општинске управе доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Члан 1. 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Татјана Милетић, запослена у Општинској управи,  за лице 

овлашћено за надзор над спровођењем одредаба Правилника о управљању сукобом 

интереса запослених у Општинској управи општине Лапово. 

 

Члан 2. 

 Службеник из члана 1. је  овлашћена за: 

- пријем обавештења о примљеном поклону; 

- вођење евиденција: о свим поклонима које примају Запослени, додатном раду Запослених 

и датим сагласностима, пријавама приватног интереса и мерама које су предузете ради 

спречавања сукоба интереса; 

- давање поверљивих савета и смерница Запосленима и начелнику Општинске управе у 

вези са спречавањем сукоба интереса; 

- пријем и поступање по пријавама у случајевима сумње на постојање сукоба интереса;  

- анализирање ефикасности примене правила о сукобу интереса Запослених у Општинској  

управи и предлагање активности за њихово унапређење;  

- идентификовање ризика и предлагање активности за смањење ризика за настанак сукоба 

интереса у посебно ризичним областима у раду Општинске управе. 

 

Члан 3. 
 Овлашћено лице из члана 1. најкасније до 31. марта текуће године доставља 

начелнику Општинске управе годишњи извештај о управљању сукобом интереса у 

Општинској управи за претходну годину. 

Члан 4. 

 Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се на огласној табли органа 

Општине Лапово. 

 



 

 

Образложење 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 27. Одлуке о 

Општинској управи којим је прописано да начелник Општинске управе доноси решења о 

појединачним правима запослених у складу са Законом, актима Скупштине и актима које 

сам доноси и члану 46. став 5. исте Одлуке којим је прописано да се решењем одлучује о 

појединачним управним и другим појединачним питањима у складу са законом и другим 

прописима.  

 Чланом 21. Правилника о управљању сукобом интереса запослених у Општинској 

управи општине Лапово ( у даљем тексту : Правилник ) је предвиђено да ће начелник 

донети решење о одређивању Овлашћеног лица у року од осам дана од дана ступања на 

снагу овог Правилника 

 Чланом 4. Правилника је прописано да начелник Општинске управе решењем 

одређује службеника за надзор над спровођењем одредаба овог Правилника, а ставом 2. 

истог члана су прописана овлашћења Овлашћеног лица. 

 Чланом 20. Правилника је предвиђено да Овлашћено лице најкасније до 31. марта 

текуће године доставља начелнику годишњи извештај о управљању сукобом интереса у 

Општинској управи за претходну годину и које све податке садржи Извештај. 

 На основу свега наведеног, донето је Решење као у диспозитиву. 

 

 

НАЧЕЛНИК 

Никола Несторовић, с.р. 


