
 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
ГОДИНА   XXII       БРОЈ  1     ЛАПОВО,    05. фебруар  2016.  год. 

ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА. ГОДИШЊА  ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  Д. 

  

1. 

На основу чл.7. ст.1. а у вези са чл.8. ст.2. Одлуке о стимулисању и награђивању ученика и 

студената са територије општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“, бр.13/15), 

Општинско веће општине Лапово, на седници одржаној 25.12.2015.године, донело је 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАКНАДА-СТИМУЛАЦИЈА 

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Након спроведеног Конкурса за доделу новчаних накнада-стимулација најуспешнијим 

ученицима и студентима са територије општине Лапово за 2015/2016. годину, број 020-

240/15-III-04 од 01.12.2015.године, утврђене ранг листе и Предлога Комисије, новчане 

накнаде-стимулације, додељују се следећим ученицима и студентима: 

 

1. Стефан Пешић, ученик II разреда Средње економске школе у Лапову 

2. Кристина Јончић, ученица II разреда  Медицинске школе у Београду 

3. Ана Благојевић, ученица II разреда  Прве техничке школе у Јагодини 

4. Стефан Стефановић, студент III године  факултета уметности – сликарство 

5. Катрина Прљић, студент III године  ПЕП-а 

6. Јелена Исаковић, студент III године  ПМФ-хемија 

7. Илинка Лара Спасојевић, студент II године Високе здравствене школе 

струковних студија 

8. Тијана Вељковић, студент III године  Факултета политичких наука 

9. Јелена Сталетовић, студент II године Економског факултета 

10. Катарина Вељковић- студент II године ФИЛУМ –а српски језик и књижевност 

11. Никола Павловић- студент II године Високе техничке школе –информатика 

12. Игор Којичић, студент III године  Факултета педагошких наука 

13. Данило Солунац, студент II године грађевинско-архитектонског факултета 

14. Александар Вујичић, студент IV године ФИЛУМА-шпански језик 

15. Санела Солунац, студент II године  ПМФ-а 

16. Маријана Русимовић, студент III године Филозофског факултета –педагогија 

17. Бојана Петковић, студент III године Економског факултета 

18. Ивана Аранђеловић, Мастер студије-енглески језик и књижевност 

19. Анђела Спасојевић, специјалистичке студује на Високој здравственој школи 

струковних студија 

20. Срђан Антић, Мастер-академске студије  на грађевинско-архитектонски 

факултет 

21. Александар Златковић, Мастер-академске студије социологије 

22. Милан Крстић, Мастер –академске студије на архитектонском факултету 

 

Члан 2. 

У складу са расположивим буџетским средствима за ове намене, листа из чл.1. ове 

Одлуке проширује се од 01.04.2016.године за још 15 места, па се новчана накнада 

стимулација додељује и следећим студентима: 
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1. Анђела Никшић, ученица II разреда Средње економске школе у Лапову 

2. Борис Богдановић, ученик II разреда средње Железничке школе 

3. Стефан Миљић, студент II године  ПЕП-а 

4. Јелена Бранковић, студент I године Економског факултета 

5. Александра Станојевић, студент I године Медицинског факултета-фармација 

6. Кристина Здравковић, студент I године Економског факултета 

7. Андријана Здравковић, студент I године Правног факултета 

8. Никола Мркаљ, студент студент II године  ПМФ-а-информатика 

9. Ивана Петковић, студент студент III године Економског факултета 

Економског факултета 

10. Милица Исаковић, студент  III године Правног факултета 

11. Емилија Јовановић, студент II године Мегатренд универзитет, Факултет за 

пословне студије 

12. Марија Вељковић, студент I године Економског факултета 

13. Александра Панић, студент I године Економског факултета 

14. Маријана Вељковић, студент II године ПМФ-а информатика 

15. Наташа Ненадовић, студент II године Економског факултета 

 

Члан 3. 

Новчана накнада-стимулација из чл.1. Одлуке исплаћиваће се у шест једнаких 

месечних рата, најкасније до 10 –ог у месецу за претходни месец, почев од јануара 

2016.године. 

Новчана накнада- стимулација из чл.2. Одлуке исплаћиваће се у три једнаке 

месечне рате, најкасније до 10 –ог у месецу за претходни месец, почев од априла 2016.год. 

Члан 4. 

Месечни новчани износ накнаде-стимулације одређен је Одлуком о стимулисању и 

награђивању ученика и студената са територије општине Лапово („Сл.гласник општине 

Лапово“, бр.13/15) и износи 5.000 динара. 

 

Члан 5. 

Исплата додељених средстава ученицима и студентима из чл.1. ове Одлуке вршиће 

се са раздела 3, позиција 41 у 2016.год. – функција 130, економска класификација 472000 

од стране Општинске управе Лапово- Одељења за привреду, финансије и заједничке 

послове. 

Члан 6. 

По ступању на снагу ове Одлуке, Председник општине Лапово ће са сваким 

студентом из чл.1.  Одлуке закључити Уговор којим ће се регулисати међусобна права и 

обавезе даваоца и корисника наовчане накнаде-стимулације. 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл.гласнику општине 

Лапово“ 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:020- 265/15-III-04 од 25.12.2015.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   Небојша Тасић,ср. 
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2. 

На основу члана 55.тачка 17. Статута општине Лапово («Службени гласник 

општине Лапово» бр.8/12,13/12 и 3/13), члана 2.став1.тачка17. Одлуке о општинском већу 

(„Сл.гласник Општине Лапово“, бр. 8/12) и чл.21. и 23. Пословника о раду Општинског 

већа („Сл.гласник Општине Лапово“, бр. 8/12), Општинско веће општине Лапово на 

седници одржаној 25.12.2015.године, донело је 

 

ОДЛУКУ 

 

І    Даје се сагласност  на извештај Савета за координацију послова безбедности саобраћаја 

на путевима на територији општине Лапово о трошењу финансијских средстава за 

2015.годину на територији општине Лапово. 

 

II      Ову одлуку објавити у  „Службеном гласнику општине Лапово“ 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:020-266  /15-III-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                Небојша Тасић ср. 

3. 

На основу члана 55.тачка 17. Статута општине Лапово («Службени гласник 

општине Лапово» бр.8/12,13/12 и 3/13) члана 2.став1.тачка17. Одлуке о општинском већу 

(„Сл.гласник Општине Лапово“, бр. 8/12) и чл.21. и 23. Пословника о раду Општинског 

већа („Сл.гласник Општине Лапово“, бр. 8/12), Општинско веће општине Лапово на 

седници одржаној 25.12.2015.године, донело је 

 

ОДЛУКУ 

 

І    Даје се сагласност  на  Програм коришћења средстава за унапређење безбедности 

саобраћаја на територији општине Лапово у 2016.години. 

 

II     Ову одлуку објавити у  „Службеном гласнику општине Лапово“ 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:020- 267 /15-III-04 

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                Небојша Тасић,ср. 

 

4. 

    На основу члана 13. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди („Службени Гласник 

РС“ број 10/13, 142/14 и 103/15),  и члана 12. Одлуке о Општинском већу („Службени 

гласник општине Лапово“ број 8/12, 13/12 и 3/13), Општинско веће општине Лапово, на 

седници одржаној дана 29.01.2016.године, донело  

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

       УСВАЈА СЕ Извештај о утрошку средстава по Програму мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лапово за 2015. годину, 

као у материјалу. 
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Члан 2. 

       Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-6/16-III-04                   

                                                                                                                    

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                  Небојша Тасић,ср. 

5. 

На основу члана 4. Правилника о финансирању спортских организација са 

територије општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр.4/15-пречишћен 

текст) и чл. 13. Одлуке о општинском већу општине Лапово („Службени гласник општине 

Лапово“, бр. 8/12), Општинско веће општине Лапово на седници одржаној дана  29 

.01.2016. године, донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО ЗА 2016.ГОДИНУ 

 

I – ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за избор програма за доделу средстава за унапређење 

спорта на триторији општине Лапово (у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу: 

 

1. Бобан Миличић – члан Општинског већа задужен за област спорта, 

2. Бојан Стојковић –представник Спортског савеза, 

3. Дејан Коцић - представник стручне струковне организације фудбалских судија 

шумадијског округа, 

4. Горан  Максовић - члан 

5. Никола Несторовић - члан 

 

II – Комисија се образује са задатком да: 

1. Распише јавни конкурс. Акт о расписивању јавног конкурса садржи: 

- предмет јавног конкурса 

- потребну документацију која се подноси уз пријаву 

- критеријуме за одабир програма 

-укупан износ средстава који ће бити расподељен  

- датум почетка и завршетка јавног конкурса 

- адресу на коју се доставља пријава. 

     2.Прописује и сачињава образац пријаве на конкурс 

     3.По пријему предлога Програма, најпре изврши категоризацију спортова за редовне 

програме, затим оцени предлоге, ревидира их и усклади са средствима планираним 

Одлуком о буџету општине Лапово за текућу годину, и након тога Општинском већу 

општине Лапово упути предлог Одлуке о додели средстава. 

 

III   - Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у  „Службеном 

гласнику општине Лапово“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                           Број: 020-9 /16-III-04                                                                                                    

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                  Небојша Тасић,ср. 
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6. 

На основу чл.4. ст.2. Правилника о начину и поступку за финансирање/суфинансирање 

програма од јавног интереса које реализују удружења и друге организације цивилног друштва из 

буџета општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“ бр.11/14) и чл.53. Статута општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“, број 8/12,13/12 и 3/13) Председник општине Лапово дана 

28.12.2015.год. доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 I - Образује се Конкурсна комисија за избор програма које реализују удружења која се 

финансирају/суфинансирају из буџета општине Лапово за 2016.годину (у даљем тексту:Комисија), 

са раздела 3. функција 130, позиција 42. економска класификација 481 - дотације невладиним 

организацијама, у укупном износу од 4.500.000,00 динара, за финансирање/суфинансирање 

програма од јавног интереса које реализују удружења и друге организације цивилног друштва, у 

следећем саставу:  

 

 

Никола Несторовић, секретар СО Лапово – председник  

Иван Гајић, струч.сарад. за послове пољоп.,шум. и водопр. - члан  

Горица Јеленковић, шеф одс.за буџет и књиговод.послове – члан  

Зорица Петковић, књиговођа-администратор - члан  

Мирјана Петковић, правник - члан  

 

II - Задаци конкурсне комисије су следећи:  

• Расписивање јавног конкурса у року од максимално осам дана од дана доношења овог решења. 

Конкурс обавезно садржи:  

- област за коју се расписује  

- обим средстава која се додељују  

- трајање програма  

- означење ко може бити учесник конкурса  

- ближа мерила и допунске критеријуме на основу којих ће се вршити одабир и рангирање 

пријављених програма 

 - рок за подношење пријава и предлога програма  

• Спровођење конкурса, сачињавање листе вредновања и рангирања пријављених програма у року 

од максимално 60 дана од дана објављивања конкурса  

• Одлучивање о евентуалним приговорима на листу вредновања и рангирања пријављених 

програма у року од осам дана од дана пријема приговора;  

• Израда предлога Одлуке о избору програма и достављање Општинском већу на усвајање.  

III - За извршавање напред наведених послова председник и чланови Комисије имају право на 

једнократну накнаду од по 5.000,00 динара.  

 

IV – Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Лапово“. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Бр.401-205/15-II 

     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                Небојша Тасић,ср. 

 

7.    

         На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 

јавном сектору („Сл. гласник РС“, број 68/15), Одлуке о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне 

покрајне Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину („Сл. гласник РС“ 

101/2015), члана 30. став 1. тачка 1. Статута Општине Лапово („Службени гласник 

општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13) на седници одржаној дана 05.02.2016. године, 

донела је 
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О Д Л У К Е 

о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик 

у систему јединице локалне самоуправе општине Лапово 

 

І   Овом одлуком утврђује се максимални број запослених на неодређено време за 

сваки организациони облик у систему јединице локалне самоуправе општине Лапово за 

календарску 2015. годину. 

 

ІІ    Максимални број запослених на неодређено време, за сваки организациони облик у 

сиспему јединице локалне самоуправе општине Лапово је следећи: 

 

 

Организациони облик Максимални број запослених на 

неодређено време 

Општинска управа општине Лапово 29 

ЈКСП „Морава“Лапово 46 

ЈП „Нови век“Лапово 4 

КТЦ„Стефан Немња“Лапово 5 

Библиотека „Слово“Лапово 3 

Предшколска установа „Наша 

младост“Лапово 

29 

УКУПНО: 116 

  

ІІІ   Максимални број запослених на неодређено време у систему јединице локалне 

самоуправе општине Лапово јесте 116. 

 

ІV     Ако у организационом облику има већи број запослених на неодређено време од 

броја одређеног у табеларном приказу, организациони облик дужан је да спроведе 

рационализацију најмање до утврђеног максималног броја запослених. 

 

V    У оквиру максималног броја запослених, одређеног у табели сваки организациони 

облик може имати највише онолики број запослених  на неодређено време за који има 

обезбеђену масу средстава за зараде. 

 

VІ  Ако је број запослених у организационом облику мањи од утврђеног броја 

максимално запослених, број максимално запослених се може повећати највише до 

утврђеног максималног боја запослених у складу са Законом и подзаконским актима 

који регулишу ову област. 

 

VІІ  Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у  „Службеном гласнику 

општине Лапово“. 

 

 О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 

              Правни основ за доношење Одлуке о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему локалне самоуправе општине Лапово за 2016.годину, у даљем 

тексту (Одлука), садржан је у члану 6. Закона о начину одређивања максималног броја 

запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/15), којим се прописује обавеза 

скупштине јединице локалне самоуправе, да утврди максимални број запослених за сваки 

организациони облик у систему локалне самоуправе, поглављу 7. и 8. Одлуке Владе 

Републике Србије о максималном броју запослених на неодређено време у систему 

државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и 

систему локалне самоуправе за 2015. годину („Сл.гласник РС“, бр.101/15), којима је 
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утврђен максимални број запослених за систем локалне самоуправе општине Лапово и 

члану 30.став 1.тачка 6. Статута Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, 

бр. 8/12, 13/12 и 3/13), којим је утврђена надлежност Скупштине општине Лапово, за 

доношење исте.  

             Укупан број запослених на неодређено време, у систему локалне самоуправе 

општине Лапово, који чине органи локалне самоуправе, јавне службе, јавна предузећа и 

друге организације које у систему имају обавезу пријављивања података о запосленима у 

Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета локалне 

самоуправе, износи 116 запослених.  

            Одлуком Владе Републике Србије о максималном броју запослених на неодређено 

време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине 

Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину (’’Сл.гласник РС’’, бр.101/15) 

одређен је максималан број запослених на неодређено време за општину Лапово, као 

јединицу локалне самоуправе у износу од 116 запослених.  

            Због обавезе усклађивања максималног броја запослених са наведеном Одлуком 

Владе РС, утврђен је максимални број запослених на неодређено по свим организационим 

облицима система локалне самоуправе и донета је одлука као у диспозитиву.  

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                           Број: 020- 13  /16-I-04  

 

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

       Славољуб Ивковић,ср. 

 

8. 
Скупштина општине Лапово , на основу члана 30.став 1.тачка 21. Статута општине 

Лапово, („Службени гласник  општине Лапово“ бр. 8/12, 13/12 и 3/13),  на седници 

одржаној дана 05.02. 2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

І     НЕ УСВАЈА се  Одлука о дугорочном кредитном задужењу општине Лапово у 

домаћој валути у укупном износу од 15.000.000,00 динара у циљу финансирања  

реконструкције улица на територији општине Лапово  врућом асфалтном масом преко 

фрезоване асфалтне подлоге. 

 

II    Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                           Број: 020- 14 /16-I-04  

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

Славољуб Ивковић,ср. 

7. 

На основу члана 100. ст. 4. и 5. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник 

РС“, бр. 135/04, 36/09,-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11 Одлука УС), чл. 12. тач.11. и чл.ана 

30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13) 

и чл. 8. Одлуке о оснивању Фонда за заштиту животне средине општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/09), Скупштина општине Лапово, на седници 

одржаној дана 05.02.2016. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1.  
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УСВАЈА СЕ Извештај о утрошку средстава Фонда за заштиту животнe срeдине 

општине Лапово, као у тексту за 2015. годину, а који чини саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

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

општине Лапово“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 Број: 020-15 /16-I-04 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК   

                                                                                                     Славољуб Ивковић,ср. 

         

10. 

 Скупштина општине Лапово , на основу члана 192. став 5. Закона о спорту (''Службени 

гласник РС'', број 24/11 и 99/11) и члана 30.став 1.тачка 21. Статута општине Лапово, 

(„Службени гласник  општине Лапово“ бр. 8/12, 13/12 и 3/13),  на седници одржаној дана 

05.02. 2016. године, доноси 

О Д Л У К У 

о усвајању  Програма развоја спорта у општини Лапово  за период од 2015. до 2018. 

године 
 

І     Усваја се Програма развоја спорта у општини Лапово за период од 2015. до 2018. 

године . 

II    Ово Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама члана 192. став. 5. 

Закона о спорту (''Службени гласник РС'', број 24/11 и 99/11) којим је прописана обавеза 

јединице локалне самоуправе да донесе, односно усклади Програм развоја спорта на 

својим територијама најкасније у року од годину дана од дана доношења Стратегије 

развоја спорта у Републици Србији, члана 30.став 1.тачка 21. Статута општине Лапово, 

(„Службени гласник  општине Лапово“ бр. 8/12, 13/12 и 3/13) којим је прописано да 

Скупштина општине обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом.  

Разлог за доношење ове одлуке садржан је у потреби израде Програма развоја 

спорта у у општини Лапово за период од 2015. до 2018. године . 

Програм развоја спорта у општини Лапово за период од 2015. до 2018. године биће 

усклађен са Стратегијом развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018. године ('' 

Службени гласник РС '' бр. 1/15). Програмом развоја спорта у општини Лапово за период 

од 2015. до 2018. године, планира се активно учешће становника у спортским 

активностима, оптимизовање организационих облика за бављење спортом, унапређење 

стања у погледу спортских објеката и простора за бављење спортом, као и осигурање 

финансирања спорта и оптимизовање подршке програмима у области спорта. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                           Број: 020-  16 /16-I-04  

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

     Славољуб Ивковић,ср. 

11. 

 На основу члана 32. ст. 1. тач. 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 

129/07) и члана 55. ст. 1. тачка 15. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 

Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 

05.02.2016. године, донела је 
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О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског већа општине Лапово за 2015. годину, као у 

материјалу. 

Члан 2. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                                  Број: 020-17 /16-I-04                                                                                                                                             

 

                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

Славољуб Ивковић,ср. 

12.    
    Скупштина општине Лапово, на основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике Србије '', број 129/07), члана 34. став 2. Закона о култури 

(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 30. став 1. тачка 9. Статута Општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13) на седници одржаној дана 

05.02.2016. године, донела је  

Р е ш е њ е 

о разрешењу директора Општинске библиотеке „Слово“ 
 

 I Разрешава се Данијела Вулићевић, дипломирани дефектолог-логопед из Аранђеловца, 

функције директора Општинске библиотеке „Слово“, због истека мандата. 

 

 II  Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у  „Службеном гласнику 

општине Лапово“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Решења о разрешењу директора Општинске библиотеке 

„Слово“ (у даљем тексту: Решење), садржан је у одредбама члана 32. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије '', број 129/07 ), члана 34. став 

2. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 30.став 1.тачка 9. Статута 

Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13)  којима је 

утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе именује и разрешава управни и 

надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација 

и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.  

       Обзиром да je Данијели Вулићевић истeкao мандат директора Општинске библиотеке 

„Слово“, донето је решење као у диспозитиву.  

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                           Број: 020- 18 /16-I-04  

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

       Славољуб Ивковић,ср. 
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        Скупштина општине Лапово, на основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике Србије '', број 129/07), члана 35. став 8. и члана 

37. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 30. став 1. тачка 9. 

Статута Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13) на 

седници одржаној дана 05.02.2016. године, донела је 

 

Р е ш е њ е 

о именовању вршиоца дужности директора Општинске библиотеке 

„Слово“  
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 I Именује се Данијела Вулићевић, дипломирани дефектолог-логопед из Аранђеловца, за 

вршиоца дужности директора Општинске библиотеке „Слово“, најдуже до годину дана, 

почев од 05.02.2016. године.  

  

II   Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          Правни основ за доношење Решења о именовању директора Општинске библиотеке 

„Слово“  (у даљем тексту: Решење), садржан је у одредбама члана 32. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије '', број 129/07), члана 34. став 

2. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 30. став 1 .тачка 9. Статута 

Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13)  којима је 

утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе именује и разрешава управни и 

надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација 

и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.      

          Чланом 37. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09) предвиђено је да 

оснивач може именовати вршиоца дужности директора Установе, без претходно 

спроведеног јавног конкурса, у случају када јавни конкурс за директора није успео и да 

функцију може обављати најдуже једну годину.  

           На основу наведеног, донето је решење као у диспозитиву.  

 

           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                           Број: 020- 19/16-I-04  

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

Славољуб Ивковић,ср. 

 

14 

На основу члана 13. и чл.14. Закона о локалним изборима («Сл.гласник РС», бр. 

129/07, 54/11, Одлука Уставног суда бр. 34/2010) и члана 30. Статута Општине Лапово 

(«Службени гласник Општине Лапово», бр. 8/12, 13/12 и 3/13), Скупштина Општине 

Лапово, на седници одржаној 05 .02.2016. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

Члан 1. 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ: 

- САША ТОМИЋ, (СНС)  из Лапова, ул.Косовских јунака бр. 39,  функције Заменика 

члана Општинске изборне комисије. 

- АНА МИЛИЋ (СНС) из Лапова, ул.Милоша Обилића бр. 70, функције Заменика 

члана Општинске изборне комисије. 

 

Члан 2. 
ИМЕНУЈУ СЕ: 

- ВЛАДА ПОПОВИЋ (СНС) из Лапова, ул. Солунска бр.65. за Заменика члана 

Општинске изборне комисије. 

- СЛОБОДАН ПЕТКОВИЋ (СНС)  из Лапова, ул.Солунска бр. 12,  за Заменика члана 

Општинске изборне комисије. 

 

           Члан 3. 
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Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду, у року од 24 часа од 

дана доношења овог решења. 

                                                                       Члан 4. 

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

општине Лапово». 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама чл. 14. Закона о 

локалним изборима који у ставу 1. прописује да изборну комисију у сталном саставу чине 

председник и најмање шест чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, 

на предлог одборничких група у скупштини, сразмерно броју . 

Чланом 13. Закона је прописано да Изборна комисија ради у сталном саставу 

(именовани чланови) и у проширеном саставу (опуномоћени чланови), као и да у решењу о 

именовању председника и чланова органа за спровођење избора, поред личног имена 

председника, односно члана, мора бити наведена његова политичка припадност или назив 

странке, односно страначке коалиције на чији предлог је именован. 

Одредбама чл.30. Статута прописане су надлежности Скупштине општине. 

Из наведених разлога, а на предлог овлашћеног предлагача, донетоси се решење као 

у диспозитиву. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:020-20 /16-I-04 

ПРЕДСЕДНИК 

Славољуб Ивковић,ср. 
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С   А   Д   Р   Ж   А   Ј 

 

 

 
 

 

 

Ред. 

број 
НАЗИВ       АКТА 

стр. 

бр. 

1 Одлука о додели новчаних накнада стимулацијаза школску 2015/ 2016годину  1 

2 Одлука о давању сагласности на извештај Савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима на територији ОЛ о трошењу финансијских 

средставаза 2015. 

3. 

3 Одлука о давању сагласности на Програм коришћења средстава за унапређење 

безбедности саобраћаја на територији ОЛ у 2016.год. 

3. 

4 Одлука о усвајању Извештаја  о утрошку средстава по Програму мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја ОЛ за 2015. год . 

3. 

5 Решење о образовању  Комисије за избор Програма за доделу средстава за унапређење 

спорта на територији ОЛ  за 2016. год. 

4. 

6 Решење о образовању  конкурсне Комисије за избор Програма које реализују удружења 

која се финансирају /суфинансирају из буџета ОЛза 2016. год.  

5 

7 Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони 

облик у систему јединице локалне самоуправе Лапово 

5 

8 Одлука о неусвајању Одлуке о дугорочном кредитном задужењу ОЛ  7 

9 Одлука о усвајању Извештаја  о утрошку средстава Фонда за заштиту животне средине ОЛ 

за 2015. год. 

7 

10 Одлука о  усвајању Програма развоја спорта у ОЛ за период 2015-2018. год. 8 

11 Одлука о усвајању Извештаја  о раду Општинског већа ОЛ за 2015. год. 8 

12 Решење о разрешењу директора Општинске библиотеке „Слово“  9 

13 Решење о именовању вршилаца дужности директора Општинске библиотеке „Слово“  9 

14 Одлука о разрешењу и именовању чланова Општинске изборне комисије у сталном саставу 

ОЛ 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 
 

 

 


