
СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

ГОДИНА   XII       БРОЈ   1.     ЛАПОВО,    17. март 2006.  год. 
ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА.	  ГОДИШЊА  ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  Д. 
1. 
На основу члана 33. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02 и 
2/05) и чл. 56. Пословника о раду Скупштине општине Лапово («Службени гласник општине 
Лапово» бр. 7/04), Административно-мандатна  комисија општине Лапово, на седници одржаној 
дана 02. 02. 2006.  године, донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

Даје се сагласност на Решење Управног одбора Општинске библиотеке «Слово» - Лапово бр. 
5/2006. од 13. 01. 2006. год. о утврђивању коефицијента за обрачун зараде директору Библиотеке. 

Члан 2. 
Саставни део ове Одлуке чини Решење Управног одбора Општинске библиотеке «Слово» Лапово 
бр. 5/2006. од 13. 01. 2006. год. 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у  «Службеном гласнику Општине Лапово». 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА КОМИСИЈА 
Број: 06-2/06-I/04 

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                                                        
                                    Небојша Милетић,с.р. 
2. 

Општинска изборна комисија Opштине Лапово, на основу члана 23. став 6. Закона о 
локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 33/02, 37/02, 42/02, 72/03, 75/03, 100/03 и 101/05) 
на седници одржаној 27. 02. 2006. године, донела је 

 

О Д Л У К У 
о начину провере аутентичности потписа бирача који се изјашњавају за опозив 

Председника Општине Лапова 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се начин провере аутентичности потписа бирача који се 

изјашњавају за опозив Председника Општине Лапово. 
Члан 2. 

 Сваки потпис бирача који подржава опозив  из чл. 1. ове Одлуке, мора да буде 
потврђен потписом лица овлашћеног за проверу аутентичности потписа. 

Члан 3. 
Лица овлашћена за проверу аутентичности потписа ће увидом у личну карту ( или 

други документ са фотографијом и ЈМБГ ) бирача утврдити идентитет бирача и након 
потписивања бирача, својим потписом ће потврдити да се бирач чији је идентитет утврђен, 
лично потписао на одговарајући образац. Лична карта мора бити  са уписаним 
пребивалиштем на подручју Општине Лапово. 
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Члан 4. 
Лица овлашћена за проверу аутентичности потписа, као и организацију и начин обављања 

послова везаних за проверу аутенчности потписа бирача за опозив Председника Општине Лапово 
утврдиће Општинска изборна комисија. 

Члан 5. 
 Поступци и радње везане за проверу аутенчности потписа бирача не подлежу плаћању 

такси и накнада. 
Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапова". 

Општинска изборна комисија Лапово 
Број: 013-5/06  Датум: 27. 02. 2006. године 

             ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                  Вукашиновић Милорад,с.р. 
3. 

Општинска изборна комисија Opштине Лапово, сагласно члану 23. став 6. Закона о 
локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 33/02, 37/02, 42/02, 72/03, 75/03,  100/03 и 101/05), 
а у вези прикупљања потписа бирача за опозив Председника Општине Лапово, на седници 
одржаној 27. 02. 2006. године, донела је 
 

О  Д Л У К У  
о лицима овлашћеним за проверу аутентичности потписа, организацији и начину обављања 
послова на провери аутентичности потписа бирача који се потписују за опозив Председника 

Општине Лапово 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се лица овлашћена за проверу аутентичности потписа, организација 

и начин обављања послова на провери аутентичности потписа који се потписују за опозив 
Председника Општине Лапово. 

Члан 2. 
Лица за проверу аутентичности потписа бирача који подржавају предлог за опозив 

Председника Општине Лапово, одређују се из реда запослених у Општинској управи Општине 
Лапово: 

Члан 3. 
Послови на провери аутентичности потписа бирача који подржавају предлог  за опозив 

Председника Општине Лапово обављаће се у просторији Шах клуба Лапово, ул. Краља Петра I бр. 
5 Лапово. 

Члан 4. 
За обављање послова на провери аутентичности послова у складу са чланом 3. ове Одлуке, 

обављаће овлашћена лица одређена Решењем Општинске изборне комисије бр. 013-7/06 од 27. 02. 
2006. год.. 

Члан 5. 
 Послови на провери аутентичности потписа бирача  за опозив Председника Општине 
Лапово обављаће се сваког дана у недељи ( укључујући и суботу и недељу ) и то: у времену од 7,30  
до 19,00 часова у трајању од 15 дана. 
 Секретар Општинске изборне комисије може продужити време за обављање послова на 
провери аутентичности потписа, од времена утврђеног ставом 1. овог члана у зависности од 
захтева овлашћених предлагача. 

Члан 6. 
Општинска изборна комисија прописаће ближе начин обављања послова на провери 

аутентичности потписа бирача који се изјашњавају за опозив Председника Општине Лапова 
посебном одлуком. 
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Члан 7. 



  Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Лапово ''. 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 013-6/06;  датум: 27. 02. 2006. године 

 

         ПРЕДСЕДНИК 
             Вукашиновић Милорад,с.р. 
4. 

Општинска изборна комисија Opштине Лапово, сагласно члану 23. став 6. Закона о 
локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 33/02, 37/02, 42/02, 72/03, 75/03,  100/03 и 101/05), 
а у вези прикупљања потписа бирача за опозив Председника Општине Лапово, на седници 
одржаној 01. 03. 2006. године, донела је 
 

О  Д Л У К У  
о измени Одлуке о лицима овлашћеним за проверу аутентичности потписа, организацији 
и начину обављања послова на провери аутентичности потписа бирача који се потписују 

за опозив Председника Општине Лапово 
 

Члан 1. 
У Одлуци о лицима овлашћеним за проверу аутентичности потписа, организацији и начину 

обављања послова на провери аутентичности потписа бирача који се потписују за опозив 
Председника Општине Лапово бр. 013-6/06 од 27. 02. 2006. год. («Службени гласник општине 
Лапово» бр. 1/06), у члану 4. после речи «Комисије» «број 013-7/06 од 27. 02. 2006. год.»,  брише 
се. 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Лапово ''. 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 013-11/06 

         ПРЕДСЕДНИК 
            Вукашиновић Милорад,с.р. 
5. 
На основу чл. 28. став 1. тач. 1. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» 
бр. 4/02 и 5/03) Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14. 03.  2006. год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о II измени Пословника о раду Скупштине општине Лапово 

 

Члан 1. 
У Пословнику о раду Скупштине општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 7/04 
и 2/05), члан 76. став 3. мења се и гласи: 
«Скупштина општине Лапово може одлучити да о одређеним питањима на седници, изјашњавају 
се представници појединих предузећа, органа и организација, као и поједини грађани». 

Члан 2. 
Одлуку објавити у «Службеном гласнику општине Лапово». 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-26/06-I-04 

         ПРЕДСЕДНИК 
                Животије  Мујковић,с.р. 
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6. 
На основу члана 28. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02 и 
5/03) Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14. 03. 2006. год. донела је 



 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на Програм пословања предузећа ЈКСП «Морава» - Лапово за 2006. год. 
који је усвојио Управни одбор ЈКСП «Морава» Лапово на седници одржаној 06. 02. 2006. год., с 
тим да се у Програму изврше следеће допуне: 

- Обезбеђење паркинг простора, одржавање паркиралишта и наплата услуга на име 
паркирања возила; 

- Организовање прикупљања ПЕТ амбалаже. 
Члан 2. 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово». 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 Број: 020-24/06-I-04 
                 ПРЕДСЕДНИК 

         Животије Мујковић,с.р. 
7. 
На основу чл. 18. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 9/02, 33/04 и 135/04) и чл. 
28. став 1. тач. 21. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02 и 5/03) 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14. 03. 2006. год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о оснивању Канцеларије за локални економски развој 

 

Члан 1. 
Оснива се Канцеларија за локални економски развој за обављање послова на изради Студије 
тренутног стања у секторима НСП, пољопривреде, туризма, социјалних питања и развоја 
инфраструктуре, дефинисању приоритета и мера за развој у наведеним секторима, развијању 
пројектних идеја у конкретне пројекте у складу са усвојеном стратегијом  развоја региона.  

Члан 2. 
Сарадњу Канцеларије за локални економски развој са истим канцеларијама из других општина 
региона координираће Регионална студија за економски развој Шумадије и Поморавља. 

Члан 3. 
Средства за опремање 2 радна места обезбеђују се из буџета пројекта «Изградња 
институционалних капацитета за имплементацију интегративног плана развоја Шумадије и 
Поморавља». 

Члан 4. 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Канцеларије за локални 
економски развој биће дефинисани услови за избор лица, а сам избор лица вршиће се уз сагласност 
Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља. 

Члан 5. 
Опремање Канцеларије за локални економски развој, као и избор лица за рад на пословима 
Канцеларије извршиће се до 31. марта  2006. год. 

Члан 6. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у «Службеном гласнику општине Лапово». 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број:020-30/06-I-04 

         ПРЕДСЕДНИК 
                Животије  Мујковић,с.р. 
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8. 
Скупштина општине Лапово на основу чл. 12. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса  («Сл. гласник РС» бр. 25/2000 и 25/02), чл. 13. Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа за урбанизам, грађевинско земљиште, изградњу и путеве општине Лапово «Нови 



век» («Службени гласник општине Лапово» бр. 8/97 и 11/2000) и чл. 28. тач. 9. Статута општине 
Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02, 5/03), на седници одржаној дана 14. 03. 
2006. год. донела је 

О  Д   Л  У  К  У 
О  ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ  О  ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП «НОВИ ВЕК» ЛАПОВО 

 

Члан 1. 
У Одлуци о именовању  Управног одбора Јавног предузећа за урбанизам, грађевинско земљиште, 
изградњу и путеве општине Лапово «Нови век» («Службени гласник општине Лапово» бр. 9/04), 
члан 1. став 1. тач. 3. мења  се и гласи:: 

«3. ПРЕДРАГ  ГОЛУБОВИЋ, члан» 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине 
Лапово». 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-28/06-I-04 

                                  ПРЕДСЕДНИК 
                                                     Животије Мујковић,с.р. 
9. 
На основу чл. 28. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02, 5/03) 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14. 03. 2006. год. донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 
о  измени Одлуке о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу  

 

Члан 1. 
У Одлуци о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу («Службени 

гласник општине Лапово» бр. 2/05), члан 1. став 1., 2., 3. и 4. мењају се и гласе: 
«За председника Општинске изборне комисије именује се СВЕТЛАНА САВИЋ, 

дипломирани правник из  Лапова  
За заменика председника Општинске изборне комисије именује се МИЛОРАД 

ВУКАШИНОВИЋ, дипломирани правник из  Лапова  
За секретара Општинске изборне комисије именује се Светлана Велисављевић, 

дипломирани правник». 
За заменика секретара Општинске изборне комисије именује се Момчило Петровић, 

дипломирани правник». 
Члан 2. 

Одлука ступа на снагу даном доношења  и објавиће се  у «Службеном гласнику општине Лапово». 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-27/06-I-04 

          ПРЕДСЕДНИК 
                Животије  Мујковић,с.р. 
10. 
На основу чл. 28. став 1. тач. 1. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» 
бр. 4/02, 5/03) Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14. 03. 2006. год. донела је 
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О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

1. У Статуту Општине Лапово («Службени гласник Општине Лапово» бр. 4/02 и 5/03), 
- члан 67. став 2. Статута брише се. 



2. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине 
Лапово». 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-25/06-I-04 

     ПРЕДСЕДНИК   
Животије Мујковић,с.р. 

11. 
На основу чл. 59. Закона о одбрани («Службени лист СРЈ» бр. 43/94), чл. 28. Статута општине 
Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02, 5/03), Скупштина општине Лапово, на 
седници одржаној 14. 03. 2006. год. донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ОДБРАНУ 

 ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
Члан 1. 

У Решењу о оснивању Општинског штаба за одбрану од елементарних непогода, («Службени 
гласник општине Лапово» бр. 2/05) став  I тачка 2. мења се и гласи: 

«2. ИВИЦА МИЛОВАНОВИЋ , заменик Председника Општине,» 
Члан 2. 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-29/06-I/04 

          ПРЕДСЕДНИК 
                              Животије Мујковић,с.р. 
12. 
На основу чл. 28. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02 и 5/03) 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14. 03.  2006. год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора КТЦ «Стефан Немања» Лапово,  бр. 42, од 15. 12. 
2005. год. и бр. 4 од 30. 01. 2006. год., да директор Културно-туристичког центра «Стефан Немања» 
Лапово - Гордана Мркаљ, потпише Уговор о кредитирању Инвестиционог програма – Град музеј 
Лапово, који финансира – даје кредит Фонд за развој Републике Србије – Министарство трговине, 
туризма  и услуга РС, решењем о распореду средстава бр. 420-01-00088/2005-04, од 28. 12. 2005. 
год. 

Члан 2. 
Уговор о финансирању Инвестиционог програма – Град музеј  - Лапово, одобрава се у износу од 
5.000.000,00 динара, са роком отплате од 48 месеци, грејс периодом од 12 месеци и годишњом 
каматом од 1%. 

Члан 3. 
Одлуку објавити у «Службеном гласнику општине Лапово». 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-33/06-I-04 

         ПРЕДСЕДНИК 
                Животије  Мујковић,с.р. 
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13. 

Скупштина општине Лапово на основу чл. 52. и 53. Закона о основама система образовања 
и васпитања  («Сл. гласник РС» бр. 62/03, 64/03 и 62/04), и чл. 28. тач. 21. Статута општине Лапово 
(«Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02 и 5/03), на седници одржаној дана 14. 03. 2006. год. 
донела је 

О  Д   Л  У  К  У 



О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА 
 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  ЛАПОВО 

Члан 1 
У Одлуци о именовању чланова Школског одбора Средње школе Лапово, («Службени гласник 
општине Лапово» бр.  10/04), у  чл. 1. став 2. под «Б» из реда запослених тачка 2. мења се и гласи:  

«2. ДРАГАНА ТАРАНОВИЋ». 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине 
Лапово». 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-11/06-I-04 

ПРЕДСЕДНИК 
                Животије Мујковић,с.р. 
14. 
На основу чл. 28. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02 и 5/03) 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14. 03. 2006. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

Прихвата се иницијатива  Патриотског удружења грађана «Равногорски покрет» - Општински 
одбор Лапово, за  подизање споменика генералу Драгославу Михаиловићу – Ђенералу Дражи, на 
локацији Трг Ђенерала Драже у Лапову, уколико дозвољавају урбанистички услови и обезбеди се 
сагласност Завода за заштиту споменика из Крагујевца . 

Члан 2. 
Удружење грађана «Равногорски покрет» - Општински одбор – Лапово, се упућује на подношење 
захтева за издавање Акта о урбанистичким условима Одељењу за урбанизам, имовинско-правне и 
комунално-стамбене послове Општине Лапово. 

Члан 3. 
Одлуку објавити у «Службеном гласнику општине Лапово». 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 353-2/06-I-04 

          ПРЕДСЕДНИК 
                            Животије  Мујковић,с.р 
15. 

На основу чл. 28. а у вези са чл. 95. став 1. Статута општине Лапово («Службени гласник 
општине Лапово» бр. 4/02, 5/03) Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14. 03. 2006. 
год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

Поводом Дана Општине Лапово, 17. март, а на предлог Комисије за обележавање празника и 
доделу признања Општине Лапово, додељују се: 
I - Велика Плакета Општине Лапово 

1. Министарству за културу РС, за развој културе 
2. Сталној конференцији градова и општина – Београд за сарадњу у области развоја локалне 

самоуправе 
3. Министарству трговине, туризма и услуга РС, за развој туризма 
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II – Средња Плакета Општине Лапово: 

1. Општинска библиотека «Слово» Лапово, за развијање културе 
2. СЗР «Рол-Пак» Лапово у области развоја предузетништва 
3. Жарко Грбовић, успешни пољопривредник из Лапова 
4. Средња школа Лапово, у области образовања 
5. Виша пословна школа Чачак, у области развоја образовања у Општини Лапово 



6. Дом здравља – Педијатријско одељење из Лапова, за развој здравства 
7. Славољуб Јовановић, из Лапова, у области развоја спорта 
8. Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља – Крагујевац за сарадњу 

и развој Општине Лапово 
9. Сава Милетић, представник Удружења пензионера, Лапово 
10. Мирослав Маринковић, начелник Шумадијско-управног округа Крагујевац, за сарадњу са 

Општином Лапово 
11. Јавно предузеће «Путеви Србије» - директор Бранко Јоцић 
12. Оперативни тим Управе за одбрану Републике Србије – Милан Михајловић 
13. Милорад Миљковић – радник ГИК-а «1 Мај» Лапово, за исказану хуманост и 

пожртвованост 
Члан 2. 

Одлуку објавити у «Службеном гласнику општине Лапово». 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

Број: 020-34/06-I-04 
         ПРЕДСЕДНИК 
                           Животије  Мујковић,с.р. 
16. 
 На основу члана 28. Статута Општине Лапово (“Сл.гласник Општине Лапово”, бр.4/02 и 
5/03) Скупштина општине Лапово на седници одржаној  14. 03. 2006.године, донела је следећу 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА И ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ НАЈУСПЕШНИЈИМ 

УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ВИШИХ ШКОЛА, ОСНОВНИХ И МАГИСТАРСКИХ 
СТУДИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

Члан 1. 
 Овом Одлуком Општина Лапово регулише начин стипендирања и једнократне помоћи 
најуспешнијих ученика и студената виших школа, основних и постидпломских студија са 
територије Општине Лапово. 

Члан 2. 
 Стипендирају се искључиво ученици и студенти који имају пребивалиште на територији 
Општине Лапово. 
 Право на стипендију имају најуспешнији ученици средњих школа и редовни студенти 
виших школа, основних и постдипломских студија са територије Општине Лапово који имају 
континуиттет у току школовања и који испуњавају следеће услове: 

- да су редовни ученици средњих школа или редовни студенти виших школа, основних и 
постдипломских студија, 

- да средњошколци имају просечну оцену 5.00 током целог школовања и да су током 
претходне школске године били носиоци прве, друге или треће награде на 
међународном, савезном или републичком такмичењу из наставних предмета и 
дисциплина која прописује Министарство просвете и спорта Републике Србије, 

- да студенти виших школа који су уписали студије које по наставном плану трају четири 
семестра, имају успех са најнижом просечном оценом 8.00 током свих година студија, 
уз давање године за годину и пренета највише два испита из претходне године,   
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- да студенти основних студија (осим студената прве године) који су уписали студије 

који по наставном Програму факултета,  трају најмање осам семестра, имају просек 
оцена на студијама преко “8” током свих година студирања, уз услов давања године за 
годину и пренета највише два испита из претходне године, 

-  да студенти који су уписали прву годину, имају успех са најнижом просечном оценом 
5.00 током свих разреда Средње  школе,  



- да студенти магистарских студија који нису у радном односу имају успех са највишом 
просечном оценом “8” током свих основних и магистарских студија уз услов давања 
године за годину, 

Права на стипендију остварују и студенти који се уписују на високошколску  установу по 
студијском програму који је донет у складу са Одредбама Закона о високом образовању 
(“Сл.гласник РС”, бр. 76/05).  

Изузетно од става 1. право на стипендију или једнократну помоћ могу  остварити ученици 
и студенти који не испуњавају услове у погледу просечне оцене а школују се у занимањима и 
струкама које су од интереса за развој Општине. 

Члан 3. 
Обавезе стипендирања трају почев од 01.10. текуће године закључно са 30.06. наредне 

године а исплаћује се месечно. 
Члан 4. 

Стипендије ће се додељивати путем конкурса. 
Конкурс расписује Председник Општине за сваку школску годину по правилу  

најкасније до краја новембра текуће године, а у складу са утврђеним потребама за дефицитарним 
кадровима и средствима предвиђеним  за ове намене.  
 Услови које кандидати треба да испуне, потребна документација као и рок за подношење 
пријава биће регулисани конкурсом. 

Након спроведеног конкурса Општинска управа доставља Председнику Општине Извештај 
о реализацији конкурса са предлогом могућих кандидата који испуњавају услове за доделу 
стипендије. 

Одлуку о додели стипендије доноси Председник Општине. 
Права и обавезе стипендиста регулишу се посебним уговором. 

Члан 5. 
Прималац стипендије се обавезује да у Општини Лапово, јавним предузећима, општинским 

установама чији је оснивач Општина, ако је за ту врсту занимања исказана потреба, проведе на 
раду најмање двоструки временски период за који је примао стипендију, како би били обезбеђени 
кадрови за развој Општине. 

Прималац стипендије се ослобађа обавезе враћања стипендије уколико не постоји  потреба 
за његовим радним ангажовањем. 

Члан 6. 
Висина месечне стипендије или једнократне помоћи  износи највише 1/3 просека бруто 

личног дохотка према задње објављеном просеку у привреди Републике Србије коју објављује 
Републички завод за статистику. 

Средства за стипендирање се обезбеђују у Буџету Општине Лапово. 
Члан 7. 

Из буџета се сваке године додељује награда за освојено прво место на  међународном, 
савезном, републичком и регионалном такмичењу.  

Члан 8. 
Одлуку о додели награде и висини награде доноси Председник Општине, имајући у виду 

средства за ове намене.  
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Члан 9. 
Стипендисти који су остварили право на стипендију по Одлуци о стипендирању  

дефицитарно високостручних кадрова (“Сл.гласник Општине Лапово”, бр.1/02) наставиће да 
примају стипендију према одредби те Одлуке. 

Члан 10. 
Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о стипендирању  

дефицитарних високостручних кадрова (“Сл.гласник Општине Лапово”, бр.1/02). 



Члан 11. 
Ова Одлука ступа на снагу од дана објављивања у (“Сл.гласнику Општине  Лапово”), а 

примењиваће се за доделу стипендија од школске 2006/2007.године.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-32/06-I-04 
ПРЕДСЕДНИК  

                                            Животије Мујковић,с.р. 
17. 
На основу члана 28. став 1. тач. 8. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» 
бр. 4/02), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14. 03. 2006. год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

Даје се сагласност на  Програм рада за школску 2005/2006.год. Установе за децу предшколског 
узраста  «Наша Младост» Лапово. као у материјалу. 

Члан 2. 
Одлуку објавити у «Службеном гласнику општине Лапово». 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-21/06-I-04 

ПРЕДСЕДНИК 
                    Животије  Мујковић,с.р. 

18. 
На основу члана 28. став 1. тач. 8. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» 
бр. 4/02, 5/03), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14. 03. 2006. год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

Даје се сагласност на Годишњи Програм рада за школску 2005/2006.год. ОШ «Светозар Марковић» 
Лапово. као у материјалу. 

Члан 2. 
Одлуку објавити у «Службеном гласнику општине Лапово». 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-19/06-I-04 

                                   ПРЕДСЕДНИК 
                              Животије  Мујковић,с.р. 
19. 
На основу члана 28. став 1. тач. 8. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» 
бр. 4/02, 5/03), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14. 03. 2006. год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

Даје се сагласност на Годишњи Програм рада Средње школе Лапово са финансијским планом за 
школску 2005/2006.год., као у материјалу. 
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Члан 2. 

Одлуку објавити у «Службеном гласнику општине Лапово». 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

Број: 020-20/06-I-04 
                        ПРЕДСЕДНИК 
                  Животије  Мујковић,с.р. 
20. 



На основу члана 28. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 
4/02, 5/03) и чл. 88. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 47/2003), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14. 03. 2006. год. донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 
О реконструкцији и доградњи зграде Општине Лапово 

1. Приступа се реконструкцији и доградњи зграде Општине Лапово која се налази на кп.бр. 
8286/1 КО Лапово у свему према пројектној документацији односно идејном пројекту 
Предузећа за пројектовање и инжењеринг «АРХИФОРМ» из Београда. 

2. Процењени трошкови реконструкције и доградње износе 35.070.000,00 динара а средства ће се 
обезбедити учешћем надлежних Републичких Министарстава и локалне самоуправе. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику Општине Лапово». 
О б р а з л о ж е њ е 

Постојећа зграда Општине Лапово изграђена је после Другог светског рата и то средствима 
и радом грађана Лапова. 

С обзиром да се у наведеној згради налазе просторије Пореске управе, Републичког 
геодетског завода и Општинске управе Општине Лапово неопходно је извршити доградњу и 
адаптацију исте. 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-31/06-I-04 

            ПРЕДСЕДНИК 
                  Животије  Мујковић,с.р. 
21. 
На основу члана 28. тач. 8. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 
4/02 и 5/03), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14. 03. 2006. год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

Даје се сагласност на План рада за 2006.год. Културно-туристичког центра «Стефан Немања» 
Лапово, који је усвојио Управни одбор КТЦ «Стефан Немања» на седници одржаној 16. 02. 2006. 
год., с тим да се у тексту изврше следеће измене: 

- код ОБРАЗОВНЕ РЕДАКЦИЈЕ треба да стоји издавање простора за рад Музичке школе 
«Божидар Трудић» из Смедеревске Паланке 

- код МУЗИЧКЕ РЕДАКЦИЈЕ избацити Фолклор. 
- Предвидети формирање ликовне галерије 
- Код РЕДАКЦИЈА СЕКЦИЈЕ ЗА НЕГОВАЊЕ НАРОДНИХ ОБИЧАЈА «КОСОВКА 

ДЕВОЈКА» исправити датум 13. март 
- Да КТЦ «Стефан Немања» иницира пословну сарадњу са КУД-ом «Лапово» из Лапова. 

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово». 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-22/06-I-04 

          ПРЕДСЕДНИК 
                            Животије  Мујковић,с.р. 
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22. 
На основу члана 28. тач. 8. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 
4/02 и 5/03), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 14. 03. 2006. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Годишњи Програм уређивања грађевинског земљишта на подручју Општине Лапово 
ЈП «Нови век» Лапово за 2006. годину, као у предлогу, с тим да се у тексту Програма изврше 
следеће измене: 



- код поглавља КОМУНАЛНО ОДРЖАВАЊЕ МЕСТА увести нову ставку. «Изношење 
смећа Општинској управи Лапово, Општинској библиотеци «Слово» Лапово, Установи 
за децу предшколског узраста «Наша младост» Лапово, Културно-туристичком центру 
«Стефан Немања» Лапово, Дому здравља Лапово, Основној школи «Светозар 
Марковић» Лапово и Средњој школи Лапово – 180.000,00 дина (15.000,00 дин. месечно) 

- у поглављу А. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ТАЧКА 11. гласи: 
прикључак на гас Основне школе «Светозар Марковић» Лапово и Дома здравља 
Лапово» 

- у тачки 4. под б) код планираних расхода брисати речи: «рачуновођа ССС – број 
извршилаца – 1» 

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово». 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-23/06-I-04 

            ПРЕДСЕДНИК 
                  Животије  Мујковић,с.р. 

ЈП “НОВИ ВЕК”  
Л А П О В О 

 

ПРОГРАМ 
Уређивања грађевинског земљишта на  
подручју општине Лапово,са финасијским 

планом за 2006. годину 
 
 

У Лапову 
децембра 2005. 

  
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
а) Програм је урађен на основу разматраног нацрта и усаглашен са Буџетом општине Лапово за 
2006. годину који је разматран и усвојен на седници СО Лапово од 08.12.2005. године и чине 
елементе за доношење Одлуке о усвајању. 
б) Приоритет у овом Програму даје се стеченим обавезама на изградњи објеката из 2005. године, 
на објектима и радовима неопходним за одржавање места,као и решавању критичних тачака у 
функционисању места у целини. 
ц) Програм се може у планском периоду проширити и другим радовима у случају : 
- ако се при реализацији радова утроше мања средстава од планираних  
- ако се из истих извора обезбеди приход већи од планираног 
- ако се обезбеде додатна средства из других извора 
- ако се обезбеде средства из месног самодоприноса за одређене објекте 
 
г) на име спровођења Програма и надзора издваја се за ЈП “Нови Век” Лапово 6% од планираних 
срдстава и 10 % од наплате за коришћење грађевинског земљишта за правна лица на име трошкова  
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око обраде података, штампања решења, дистрибуција истих, књижења, спровођења поступака 
принудне наплате,компензације и др. 
д) Програмом је предвиђена и адекватна опремљеност Предузећа,како опремом тако и кадровски а 
на име повећења обима послова због :  
- проглашења Лапова за “ Град музеј железнице” 
- активностима на изградњи региналне депоније комуналног отпада за потребе општина 

Свилајнац,Рача,Деспотовац,Лапово, Велика Плана и Баточина 
- реконструкцијама и гасификацији образовних установа као и др. 
ђ) Програмом је такође планирана и текућа резерва из сопствених прихода, која ће омогућити 
оперативније решавање хитних интервенција.   



А. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА  
 

Редни 
број 

 
 

ВРСТА РАДОВА 

СРЕДСТВА 
ПЛАНИРАНА 
БУЏЕТОМ 

1.  Радови на реконструкцији средње школе са фискултурном 
салом(са измирењем обавеза за пројектовање) 

 
253.530.00 

2. Асвалтирање улица:  
2.а. Стечене обавезе из 2005. Г. по основу повраћаја кредита 

- укупан износ у 2005. Години 
93626.95 еур х 93.0 дин/еур 

-     део дуга по IX ситуацији 

 
 

8.707.306.00 
1.000.000.00 

2.б. Уграђивање нове количине фрезованог материјала на делу 
уличне мреже у Лапову (по посебном предрачуну) 

 
/ 

3. Поправка улица:  
3.а. Поправка дела улице Краља Петра Првог,веза аутопута и 

Р-214 дужина 1.000 м1 
 
/ 

3.б. Поправка пута Лапово-Свилајнац,веза између пута М-4 и 
Р-214 дужине 5.462.00 м1 (50 %) 

 
33.569.824.00 

3.в. Поправка улице Краља Александра Обреновића (веза 1. 
Маја преко надвожњака до пута Лапово-Свилајнац) 

 
/ 

4. Израда канала ради решавања атмосферских вода  
4.а. Интервентно по записнику комуналне и саобраћајне 

инспекције 
 
/ 

5. Адаптација простора у згради ЈКСП “Морава” Лапово за 
пословне просторије ЈП “Нови Век” Лапово,по идејном 
решењу 

 
 

239.113.00 
6.  Санација надвожњака у сарадњи са железницом и 

Републиком Србијом у улици Железничкој 
 
/ 

7. Санација надвожњака у улици Иве Андрића / 
8. Извођење радова са пројектовањем,на уређењу простора за 

"аутопијацу” – вишенаменски простор 
(терминал,кванташка и аутопијаца) 

 
 
/ 

9. Извођење радова са пројектовањем по програму “Град 
музеј железнице” 

 
/ 

10. Извођење радова на реконструкцији,доградњи и изградњи 
објеката СО Лапово – по пројектној документацији 

 
/ 

11. Извођење радова на реконструкцији и гасификацији 
објеката из области образовања,културе и здравства / 

11.а. Школа у Карађорђевој улици,прикључак и машинске 
инсталације 

294.033.00 
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11.б. Библиотека “Слово”,прикључак и машинске инсталације   475.493.00 
12. Извођење радова на реконструкцији и гасификацији 

туристичко-културног центра “Стефан Немања” у Лапову , 
са припремним радовима 

 
 
/ 

13. Израда хоризонталне сигнализације на реконструисаним 
улицама 

 
/ 

14. Уређење партера са организовањем паркинг места испред 
тржног центра 

 
/ 

15.  Текућа резерва за оперативније решавање хитних 
интервенција 

 
773.570.00 

 УКУПНО ПОД    А. 45.402.869.00 



 

Б. УРБАНИСТИЧКО ПЛАН. ,ПРОЈЕКТИ,ИСТРАЖНИ РАДОВИ И НАДЗОР 
 

Редни 
број 

 
 

ВРСТА РАДОВА 

СРЕДСТВА 
ПЛАНИРАНА 
БУЏЕТОМ 

1. Трошкови геодетског снимања,ситуациони планови и 
омеђавања,разне подлоге и трошкови овере геодетских 
подлога 

 
 
/ 

2. Учешће у изради Програма и плана детаљне регулације за 
гробље омеђено улицама Војводе Путника и Немањином 

 
/ 

3. Учешће у изради програма и плана детаљне регулације за 
гробље омеђено улицама 7. Јули и Косовских Јунака 

 
/ 

4. Учешће у изради плана детаљне регулације за зону А.1. по 
ГУП-у “Лапово 2010” 

 
/ 

5. Израда идејних решења и идејних пројекта:   
5.а. Спортска хала Лапово  535.248.00 
5.б. Ватрогасни дом Лапово (са главним пројектом и тендером)  1.283.840.00 
5.в. Улица Краља Петра Првог  48.970.00 

 УКУПНО ПОД Б. 1.868.058.00 
 

Ц. КОМУНАЛНО ОДРЖАВАЊЕ МЕСТА 
 

Редни 
број 

 
 

ВРСТА РАДОВА 

СРЕДСТВА 
ПЛАНИРАНА 
БУЏЕТОМ 

1.  Естетско уређење места:  
1.а. Озелењавање,дрвореди / 
1.б. Декоративна расвета / 
1.в. Уређење платоа испред железничке станице Лапово-

путничка 
 
/ 

1.г. Изношење смећа-библиотека,дом здравља,центар за 
културу,средња и основна школа 

 
180.000.00 

2. Јавна расвета и одвоњавање:   
2.а. Утрошак електричне енергије за уличну расвету (150.000 х 

12 месеци) 
 

1.800.000.00 
2.б. Набавка потрошног материјала за уличну расвету са 

трошковима уградње (55.000 х 12 месеци) 
 

660.000.00 
2.в. Накнада за одводњавање ( + 20% на 2005) 190.000.00 
2.г. Накнада за одржавање путних прелаза ( по обавештењу 

ЈЖТП-а од 21.10.2005.) 
 

450.467.00 
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2.д. Закуп пословног простора (7.080.00 х 12 месеци) 102.000.00 
 УКУПНО ПОД Ц. 2.292.467.00 

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
А. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА 45.402.869.00 
Б.УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ ,ПРОЈЕКТИ, 
ИСТРАЖНИ РАДОВИ И   НАДЗОР 

 
1.868.058.00 

Ц. КОМУНАЛНО ОДРЖАВАЊЕ МЕСТА 3.292.467.00 
СВЕ УКУПНО 50.563.394.00 

 

ОД ЧЕГА : 
1. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА НА ИМЕ СУБВЕНЦИЈА               16.220.000.00 
2. РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ   33.569.824.00 



3. ТЕКУЋА РЕЗЕРВА ИЗ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА       773.570.00  
 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
ПРИХОДА И РАСХОДА  

ЈП «НОВИ ВЕК» за 2006. годину 
 

I  ПРИХОДИ  
1.Из буџета на име поверених послова за плате,накнаде 
   и додатке за запослене : 
а) за спровођење програма и надзор 6 % од : 
- ставка А. (тачке 3.б.,5,11.а.,11.б.,13) у износу од  
      34.921.993.00 динара 
- ставка Б. 1.868.058.00 динара 
- ставка Ц.2. 3.292.467.00 динара 
________________________________ 
      свега : 40.082.518.00 х 0.06 =                                                       2.404.951.00 
б.)Обрада података,дистрибуција решења, 
   поступак принудне наплате,накнаде за коришћење 
   грађевинског земљишта  
- 10 % од наплате 
- цц-а 15.000.000.00 динара х 0.10%         1.500.000.00 
2.Из буџета на име субвенција                    26.220.000.00 
3.Приходи зарађени од изворних активности  
   (сагласности на локацију за билборде,надзор 
   над спровођењем радова на постављању билборда)          670.000.00 
4.Републичка дирекција за путеве по уговору 
   о преносу средстава за финсирање поправке  
   пута Лапово-Свилајнац 50 % радова                        33.569.824.00 

СВЕ  УКУПНО ПРИХОДИ :               64.364.775.00 
 

II РАСХОДИ  
 

1.Изградња и реконструкција објеката      45.402.869.00 
1.1.Капитални трансфери у корист општине                  10.000.000.00 
2.Урбанистичко планирање,пројекти, 
   истражни радови и надзор         1.868.058.00 
3.Комунално одржавање места        3.292.467.00 
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4. Плате,надокнаде и социјални доприноси  
а).структура запослених(септембар 2005): 
- директор ВСС – број извшиоца 1 
- диплом. инж. ВСС – број извршиоца 1 
- дипл.техн. ССС – број извршиоца 3 
- чистачица – број извршиоца ½ 
б) Планирано повећање радне снаге: 
- дипломирани инжењер архитектуре-број извршиоца 1 
- дипломирани инжењер геодезије-број извршиоца 1 
в) Бруто месечна  маса,планирана буџетом општине 
     Лапово за 2006.год. са 100% финансирања                                            187.917.00 
г) Бруто маса за планирано увећање радне снаге                                           



     што укупно месечно износи                                   67.700.00      
д) За дванаест месеци, бруто маса са планираним  
     увећањем радне снаге износи                                                                3.067.404.00 
    од чега: 
-    на име плате и накнаде:                                                                         2.602.086.00 
-    на име социјалних доприноса (послодавац)                                           465.318.00  
5. Трошкови репрезентације                                                                            24.000.00 
6. Расходи потрошног материјала                                                                   40.000.00 
7. Трошкови горива                                                                                          15.000.00 
8. Трошкови телефона                                                                                      50.000.00 
9. Трошкови државног испита,лиценци и сл.                                                26.000.00 
10. Одржавање хигијене                                                                                  10.000.00 
11. Трошкови дистрибуције,решења,опомена и  
       других аката                                                                                               50.000.00 
12. Интернет трошкови                                                                                    40.000.00 
13. Трошкови превоза (путни трошкови)                                                     168.000.00 
14. Трошкови накнаде за ауторски хонорар                                                   64.000.00 
15. Дневнице ( 3х900.00х12 мес.)                                                                    32.300.00 
 
                           СВЕ УКУПНО РАСХОДИ :                                        64.150.134.00 
23. 

На основу члана 30. т. 11. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» бр. 9/02 
и 33/04), члана 28. т. 12. а у вези чл. 64. ст. 1. Статута општине Лапово («Службени гласник 
општине Лапово» бр. 4/02, 5/03)  и чл. 84. Пословника о раду Скупштине општине Лапово 
(«Службени гласник  општине  Лапово» бр. 7/04 и 2/05),   Скупштина   општине   Лапово, на  
седници  одржаној 14. 03. 2006. год. донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. РАЗРЕШАВА  се  СНЕЖАНА МИЛАНОВИЋ функције Начелника Општинске управе 

Општине Лапово 
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику Општине 

Лапово» 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

Број: 020-35/06-I-04 
          ПРЕДСЕДНИК 
                Животије  Мујковић,с.р. 
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24. 
На основу члана 30. т. 11. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» бр. 9/02 

и 33/04), члана 28. т. 12. а у вези чл. 64. ст. 1. Статута општине Лапово («Службени гласник 
општине Лапово» бр. 4/02, 5/03)  и чл. 84. Пословника о раду Скупштине општине Лапово 
(«Службени гласник општине Лапово» бр. 7/04 и 2/05),  Скупштина  општине  Лапово, на  седници  
одржаној 14. 03. 2006. год. донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. ПОСТАВЉА  се  СВЕТЛАНА ВЕЛИСАВЉЕВИЋ, дипломирани правник са положеним 

стручним испитом, радник Општинске управе Општине Лапово на функцију Начелника 
Општинске управе Општине Лапово 

2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику Општине 
Лапово» 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-36/06-I-04 

          ПРЕДСЕДНИК 



                Животије  Мујковић,с.р. 
25. 

На  основу чл. 54. а у вези чл. 61. став 1. Закона о локалним изборима ("Службени гласник 
РС", бр. 33/02, 37/02, 42/02, 72/03, 75/03,  100/03 и 101/05), и Мишљења Министарства за државну 
управу и локалну самоуправу РС бр. 013-00044-2005-09, од 12. 12.  2005. год., Општинска  изборна  
комисија  Opштине   Лапово    на   седници   одржаној 27. 02. 2006. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. Одређује се рок за прикупљање потписа бирача Општине Лапово, по предлогу за опозив 
Председника Општине Лапово, Драгана Златковића, поднет од стране Групе грађана «За боље 
сутра – Лапова», чији је овлашћени представник Томић Саша, из Лапова, у трајању од 15 дана, 
рачунајући од дана доставе овог Решења и образаца за спровођење поступка прикупљања 
наведених потписа. 
2. Како је чл. 23. ст. 4. Закона о локалним изборима забрањено прикупљање потписа на радним 
местима бирача, а Општина Лапово је јединствена изборна јединица јер нема месне канцеларије 
(чл. 22. Статута Општине Лапово, «Службени гласник Општине Лапово» бр. 4/02 и 5/03), то се за 
прикупљање потписа бирача за опозив Председника Општине Лапово, одређује место – 
просторија Шах клуба Лапово ул. Краља Петра I  бр. 5 - Лапово, са радним временом од 7,30 до 
19,00 час. у периоду из тачке 1. овог Решења. 
3. Сагласно чл. 23. ст. 6. Закона о локалним изборима, Општинска изборна комисија на основу 
овлашћења из Закона, а у циљу овере  - провере аутентичности потписа и других података бирача, 
поред овлашћеног представника Групе грађана Саше Томића, из Лапова, ул. Косовских јунака бр. 
39, одређује лице које ће проверавати аутентичност потписа и то; 1) Ивана Гајића из Лапова и 2) 
Дарка Благојевића, из Лапова. При овери аутентичности потписа, потписивању могу 
присуствовати и чланови Општинске изборне комисије – Лапово. 
4. Решење објавити у «Службеном гласнику Општине Лапово». 

О б р а з л о ж е њ е 
На основу чл. 54. Закона о локалној самоуправи РС,избор, односно опозив Председника Општине, 
спводи се на основу сходне примене одредби овог Закона. 
Како је Група грађана Општине Лапово предлогом бр. 013-3/06, од 20. 02. 2006. год. Покренула 
иницијативу за опозив Председника Општине Лапово – Драгана Златковића, то је Општинска 
изборна комисија Општине Лапово, бр. 013-3/06, од 22. 02. 2006. год.Закључком наложила 
подносиоцима иницијативе да отклоне недостатке у законском року. 
Група грађана је у законском року отклонила недостатке из чл. 18. ст. 3. Закона о локалним 
изборима и чл. 2. Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа, то је Општинска изборна 
комисија донела Решење као у диспозитиву. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се уложити приговор Општинској изборној 
комисији Општине Лапово, у року од 24 часа од часа достављања. 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 013-7/06 

        ПРЕДСЕДНИК 
           Милорад  Вукашиновић,с.р. 
 
26. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА  ЛАПОВО 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Број: 013-8/06 
27. 02. 2006. год. 
Л А П О В О 



На основу члана 54., а у вези чл. 61.став 1. Закона о локалним изборима ("Службени 
гласник РС", бр. 33/02, 37/02, 42/02, 72/03, 75/03, 100/03 и 101/05), Општинска изборна комисија 
Oпштине Лапово, на седници одржаној 27. 02. 2006. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УТВРЂИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ ЛАПОВО НА ДАН 27. 02. 2006. ГОД. 

 

1. У Општини Лапово дана 27. 02. 2006. год. уписано је укупно 7.130 бирача са 
пребивалиштем на територији Општине Лапово. 

2. 10% укупног броја бирача који својим потписом треба да подрже предлог за опозив 
Председника Општине Лапово је 713 бирача. 

3. Ово Решење објавити у «Службеном гласнику Општине Лапово». 
                       ПРЕДСЕДНИК 

                      Вукашиновић  Милорад,с.р. 
 

На  основу чл. 15. и чл. 54. а у вези чл. 61. став 1. Закона о локалним изборима ("Службени 
гласник РС", бр. 33/02, 37/02, 42/02, 72/03, 75/03,  100/03 и 101/05),  у складу са Мишљењем 
Министарства за државну управу и локалну самоуправу РС бр. 013-00044-2005-09, од 12.12.2005. 
год., поступајући по благовременом приговору Групе грађана «За боље сутра Лапова», бр. 013-9/06 
од 28. 02. 2006. год., чији је овлашћени представник Саша Томић из Лапова, за прикупљање 
потписа бирача Општине Лапово за опозив Председника Општине Лапово, Општинска  изборна  
комисија  Oпштине   Лапово, на   седници   одржаној  01. марта 2006. године,  донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
1. УСВАЈА СЕ делимично Приговор Групе грађана «За боље сутра Лапова» бр. 013-9/06 од 

28. 02. 2006. год., чији је овлашћени представник Саша Томић из Лапова, за прикупљање потписа 
бирача Општине Лапово за опозив Председника Општине Лапово, на решење Општинске изборне 
комисије Лапово, бр. 013-7/06 од 27. 02. 2006. год. и продужава се рок за прикупљање потписа 
бирача за опозив на 30 дана, рачунајући од дана доставе Решења и образаца за спровођење 
поступка за прикупљање наведених потписа. 

2. ОДБИЈА СЕ као неоснован Приговор представника Групе грађана «За боље сутра 
Лапова» у делу: да се за прикупљање потписа бирача Општине Лапово одреди 11 бирачких места у 
Лапову у трајању од 2 месеца, обзиром да избори нису  расписани,  већ се ради о  прикупљању 
потписа бирача за опозив Председника Општине Лапово, као и да је Општина Лапово јединствена 
Изборна јединица која нема месне канцеларије, нити села, сагласно чл. 22. Статута Општине 
Лапово /»Службени гласник Општине Лапово» бр. 4/02 и 5/03),. 
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3. ОДБИЈА СЕ као неоснован Приговор представника Групе грађана «За боље сутра 

Лапова» да се у тачки 3. Решења Општинске изборне комисије бр. 013-7/06, од 27. 02. 2006. год. за  
овлашћено лице из реда запослених Општинске управе Општине Лапово искључи Иван Гајић, 
обзиром да иницијативу за прикупљање потписа за опозив Председника Општине Лапово покреће 
Група грађана, а предметно Решење Општинске изборне комисије је донето сагласно чл. 23. ст. 6. 
Закона о локалним изборима РС,  ради примене чл. 2. става 2. и 3. Закона о оверавању потписа, 
рукописа и преписа  («Сл. гласник РС» бр. 39/93). 

4. Општинска изборна комисија Општине Лапово, у складу са продужењем рока из тачке 1. 
овог решења, одређује и 2 заменика за проверу аутентичности потписа из реда запослених у 
Општинској управи и то: Милоша Жугића и Зорана Станојевића. 

5. ОДБИЈА СЕ као неоснован приговор представника Групе грађана «За боље сутра 
Лапова» да чланови Општинске изборне комисије не примају накнаду за рад као ни овлашћени 
радници на овери аутентичности потписа,  јер су то надлежности локалне самоуправе, сагласно 
члану 51. став1. Закона о локалним изборима РС. 

6. Решење објавити у «Службеном гласнику Општине Лапово». 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
На иницијативу Групе грађане Лапово, за опозив Председника Општине Лапово, 

Општинска изборна комисија Општине Лапово, на седници одржаној 22. 02. 2006. год. Донела је 
Закључак, бр. 013-3/06 којим је наложила Групи грађана да отклони недостатке у року од 48 сати и 
достави доказе Комисији у смислу чл. 18. ст. 3. а у вези чл. 61. ст. 1. Закона о локалним изборима 
РС. 

Како је Група грађана у законском року доставила потребну документацију, то је 
Општинска изборна комисија Општине Лапово, на седници одржаној 27. 02. 2006. год.  
донела решење о одређивању рока за прикупљање потписа за опозив Председника Општине 
Лапово Групи грађана  «За боље сутра Лапова», бр. 013-7/06.  
  Представник Групе грађана  - Саша Томић, из Лапова, је у име Групе грађана «За боље 
сутра Лапова» у законском року поднео приговор на наведено решење тражећи продужење рока за 
прикупљање потписа бирача Општине Лапово за опозив Председника Општине Лапово – Драгана 
Златковића, што је Комисија на седници одржаној  01. 03. 2006. год.  делимично усвојила и 
продужила рок од 15 на 30 дана. 

Међутим, по осталим наводима из Приговора (жалбе) Општинска изборна комисија је 
констатовала да су неаргументовани, без законског основа, да Комисија поступа по чл. 15. а ради 
спровођења чл. 54. Закона о локалним изборима, да се аутентичност потписа проверава сагласно 
чл. 23. ст. 6. Закона о локалним изборима и чл. 2. став 2. и 3. Закона о оверавању потписа, рукописа 
и преписа, да се прикупљање потписа бирача не може обављати на радним местима (чл. 23. ст. 4. 
Закона о локалним изборима РС»). 

Такође, Комисија је констатовала да прикупљање потписа грађана за опозив председника 
општине Лапово обавља група грађана која има свог овлашћеног представника, па је неосновано да 
Општинска изборна комисија информише Групу грађана о броју сакупљених потписа.     

На основу свега наведеног, то  је донето Решење као у диспозитиву.  
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се изјавити жалба Општинском суду у 

Баточини, у року од 24 часа од достављања Решења. 
ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

Број: 013-9/06 
 

        ПРЕДСЕДНИК 
           Милорад  Вукашиновић с.р. 
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С   А   Д   Р   Ж   А   Ј 

 
Ред. 
број 

НАЗИВ       АКТА стр. 
број 

1. Одлука Административно-мандатне комисије СО Лапово о давању сагласности на утврђивање 
коефицијента за обрачун плате директора Библиотеке «Слово» Лапово 

1 

2. Одлука о  начину, провере аутентичности потписа бирача који се изјашњавају за опозив 
Председника Општине Лапово 

 
1 

3.  Одлука о лицима овлашћеним за проверу аутентичности потписа, организацији и начину обављања 
послова на провери аутентичности потписа 

 
2 

4. Одлука о измени Одлуке о лицима овлашћеним за проверу аутентичности потписа, организацији и 
начину обављања послова на провери аутентичности потписа бирача који се потписују за опозив 
Председника Општине Лапово 

 
 

3 
5. Одлука о II измени Пословника о раду Скупштине општине Лапово 3 
6. Одлука о давању сагласности на Програм пословања за 2006. год. Предузећа ЈКСП «Морава»Лап. 4 
7. Одлука о оснивању Канцеларије за локални економски развој  4 
8. Одлука о измени Одлуке о именовању УО ЈП «Нови век» Лапово 5 
9. Одлука о измени Одлуке о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу 5 

10. Одлука о измени Статута Општине Лапово 5 
11. Одлука о измени Решења о оснивању Општинског штаба за одбрану од елементарних непогода 6 
12. Одлука о давању сагласности на Одлуку УО КТЦ «Стефан Немања» Лапово за потписивање 

Уговора о кредитирању Инвестиционог програма «Град музеј» Лапово 
 

6 
13. Одлука о измени Одлуке о именовању чланова Школског одбора Средње школе Лапово 7 
14. Одлука о прихватању иницијативе Удружења грађана Равногорски покрет за подизање споменика 

Ђенералу Дражи 
 

7 
15. Одлука о додели признања Општине Лапово 7 
16. Одлука о додели стипендија и једнократне помоћи најуспешнијим ученицима и студентима виших, 

основних школа и магистарских студија на територији Општине Лапово 
 

8 
17. Одлука о давању сагласности на Програм рада Установе за децу «Наша младост» Лапово за 

2005/2006.год. 
 

10 
18. Одлука о давању сагласности на Годишњи Програм рада за школску 2005/2006.год ОШ «Светозар 

Марковић» Лапово 
 

10 
19. Одлука о давању сагласности на Годишњи Програм рада за школску 2005/2006. год. Средње школе 

Лапово 
 

10 
20. Одлука о реконструкцији и доградњи зграде Општине Лапово 11 
21. Одлука о давању сагласности на План рада за 2006. год. КТЦ «Стефан Немања» Лапово 11 
22. Одлука о усвајању Годишњег Програма уређивања грађевинског земљишта на подручју Општине 

Лапово ЈП «Нови век» Лапово 
 

12 
23. Решење о разрешењу Снежане Милановић функције начелника Општинске управе Лапово 16 
24. Решење о постављењу Светлане Велисављрвић за начелника Општинске управе Лапово 17 
25. Решење о одређивању  рока за прикупљање потписа бирача Општине Лапово по Предлогу за опозив 

Председника Општине Лапово 
 

17 
26. Решење о утврђивању укупног броја бирача у Општини Лапово на дан 27. 02. 2006. год. 18 
27. Решење о одлучивању по приговору ГГ «За боље сутра Лапова» бр. 013-9/06  од 28. 02. 2006. год. 18 

 

 
Службени гласник издаје и штампа Скупштина општине Лапово, ул. Његошева бр. 

18 
Главни и одговорни уредник - Марина Спасојевић, телефон: 851-363 

Гласник је регистрован код Министарства за информисање Србије бр. 1800 
 
 


