
 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
ГОДИНА    XXII       БРОЈ  2     ЛАПОВО,    14. март  2016.  год. 

                                                  ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА.  

  

15. 

На основу чл. 29. ст. 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник 

РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), чл. 3. став 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о 

мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа („Сл.гласник РС“, бр. 

80/10) и чл. 30.став1.тачка6. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 

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

18.12.2015. год. донела је  

О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

Члан 1. 
 Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред основних школа на територији  

општине Лапово (у даљем тексту: мрежа основних школа).  

 

Члан 2.  

Мрежу основних школа чине основне школе које делатност основног образовања и 

васпитања обављају у седишту и ван седишта, организовањем издвојених одељења. 

 

Члан 3. 

         Основно образовање и вапитање ученика траје осам година и остварује се у два 

образовна циклуса, и то први циклус који траје од првог до четвртог разреда и други 

циклус од петог до осмог разреда.  

 

Члан 4. 

        Основно образовање и васпитање ученика остварује се, уз следеће облике рада:  

 

1. У седишту установе у Основној школи „Светозар Марковић“ Лапово, ул. Косовских 

јунака 10., - Централни објекат:  

 

          - у два образовна циклуса (4+4)  

 

2. Ван седишта Установе – у издвојеним објектима:  

 

    а)  Одељак III. Основне школе у Лапову, ул. Карађорђева 139.  

 

- један образовни циклус (4 разреда) 

 

     б)  Одељак IV. Основне школе у Лапову, ул. Солунска бр. 113.  

 

- један образовни циклус (4 разреда).  

 

Члан 5. 

             Измене и допуне мреже образовно васпитних установа утврђене овом Одлуком 

вршиће се у складу са Законом, прописаним критеријумима, потребама деце и родитеља и 

финансијским могућностима општине Лапово.  
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Члан 6. 

Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи образовно-

васпитних установа на подручју општине Лапово („Службени гласник општине 

Лапово“бр.13/13) . 

Члан 7. 

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лапово“ а објавиће се по добијању сагласности Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛАПОВО 

                                           Број: 020-256 /15-I-04 

 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК  

Славољуб Ивковић,ср. 

16. 
На основу чл. 11. и 15. Закона о локалним изборима («Сл.гласник РС», бр. 129/2007, 

34/2010 – одлука УС и 54/2011), Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина 

градова и скупштина општина у Републици Србији („Сл.гласник РС“ бр.23/16) Изборна 

комисија Општине Лапово, на седници одржаној дана 07.03.2016. године донела је  

 

     О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Члан 1 

Пословник о раду изборне комисије Општине Лапово (“Сл.гласник Општине Лапово” 

бр.4/12), мења се у члану 5. , тако што се у првом реду овог члана, после речи “и” брише 

реч “осам” и уписује реч “шест”.  

Члан 2  

У свим осталим одредбама Правилник остаје на снази.  

Члан 3  

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у " Службеном гласнику 

Општине Лапово”. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број  013-4-1/16-I-04  од  07.03.2016.г                                                                                                                  

 ПРЕДСЕДНИК 

Владимир Михајловић, дипл.правник,ср. 

 

17.                                                                                                                    
         

На основу члана 15. ст.1. тачка 5. Закона о локалним изборима («Сл.гласник РС», 

бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011), Одлуке о расписивању избора за одборнике 

скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији („Сл.гласник РС“ бр.23/16), 

Општинска изборна комисија Општине Лапово, на седници одржаној дана 

07.03.2016.године донела је  
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О Д Л У К У 

О ИЗГЛЕДУ И САДРЖИНИ ОБРАЗАЦА И ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

У 2016.Г. 

 

Члан 1 

Општинска изборна комисија утврђује изглед и садржину образаца и гласачког 

листића за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Лапово у 2016.г. и то: 

 

1. Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике СО 

Лапово ( образац ЛИ-2016/ОЛ – 1) 

2. Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу 

кандидата за одборнике СО Лапово ( образац ЛИ-2016/ОЛ – 2) 

3. Сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде носилац изборне 

листе кандидате за одборнике СО Лапово  ( образац ЛИ-2016/ОЛ – 3) 

4. Овлашћење за подношење изборне листе кандидата за одборнике СО 

Лапово  ( образац ЛИ-2016/ОЛ – 4) 

5. Потврда о подношењу изборне листе ( образац ЛИ-2016/ОЛ – 5) 

6. Изјава о прихватању кандидатуре за одборника ( образац ЛИ-2016/ОЛ – 

6) 

7. Изборна листа кандидата за одборнике СО Лапово ( образац ЛИ-2016/ОЛ 

– 7) 

8. Закључак  ( образац ЛИ-2016/ОЛ – 8) 

9. Решење о испуњењу услова за одређивање опуномоћеног члана изборне 

листе у проширени састав изборне комисије и бирачких одбора (образац 

ЛИ-2016/ОЛ – 9) 

10. Решење о проглашењу изборне листе  ( образац ЛИ-2016/ОЛ – 10) 

11. Решење о утврђивању збирне изборне листе ( образац ЛИ-2016/ОЛ – 11) 

12. Решење о именовању бирачког одбора у сталном саставу за избор 

одборника СО Лапово ( образац ЛИ-2016/ОЛ – 12) 

13. Решење о одбацивању изборне листе ( образац ЛИ-2016/ОЛ – 13) 

14. Решење о одбијању проглашења изборне листе ( образац ЛИ-2016/ОЛ – 

14) 

15. Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места ( образац ЛИ-

2016/ОЛ – 15) 

16. Извештај о присутности чланова и заменика чланова бирачког одбора на 

дан избора  за одборнике СО Лапово 2016.г. ( образац ЛИ-2016/ОЛ – 16) 

17. Контролни лист за проверу гласачке кутије за гласање за избор одборника 

СО Лапово ( образац ЛИ-2016/ОЛ – 17) 

18. Гласачки листић за избор одборника СО Лапово ( образац ЛИ-2016/ОЛ – 

18) 

19. Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања бирачком 

одбору  ( образац ЛИ-2016/ОЛ – 19) 

20. Записник о примопредаји изборног материјала после спроведеног гласања  

општинској изборној комисији  ( образац ЛИ-2016/ОЛ – 20) 

21. Записник о раду бирачког одбора  на спровођењу гласања и утврђивању 

резултата гласања за избор одборника СО Лапово ( образац ЛИ-2016/ОЛ – 

21) 

22. Записник о раду општинске изборне комисије општине Лапово на 

утврђивању резултата избора за одборнике СО Лапово одржаних 2016.г.( 

образац ЛИ-2016/ОЛ – 22) 

23. Уверење о избору за одборника СО Лапово ( образац ЛИ-2016/ОЛ – 23) 
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Обрасци ЛИ-2016/ОЛ из претходног става су саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 2 

Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за 

одборнике СО Лапово, ( образац ЛИ-2016/ОЛ – 2) мора бити достављен општинској 

изборној комисији у писаном и електронском облику, тако да списак у оба облика буде 

идентичан. 

Редни број овере са обрасца  Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за 

одборнике СО Лапово ( образац ЛИ-2016/ОЛ – 1) мора бити истоветан редном броју са 

списка из ст.1 овог члана и у писаном и у електронском облику. 

 

Члан 3 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Општине Лапово“. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број 013-4-2/16-I-04 од  07.03.2016.                                                                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                          Владимир Михајловић, дипл.правник,ср.                                                                         
                                                                                               

18.          

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 

бр.129/07 и 83/14), члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“ бр.33/97 и 31/01 

и „Сл.гласник РС“ бр.30/10), у вези чланова 216 и 217. Закона о општем управном поступку 

(„Сл.гласник РС“ бр.18/16), члана 55. Статута Скупштине Општине Лапово (''Сл.гласник Општине 

Лапово'' бр.8/12, 13/12 и 3/13), члана 42. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл.гласник 

Општине Лапово“ бр.3/12), а на предлог Комисије за спровођење поступка отуђења или давања у 

закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Лапово бр.020-268/2015-III-04 од 

28.01.2016.г.,  Општинско веће Општине Лапово је на својој седници одржаној дана  14.03.2016.г. 

донело следеће 

                              Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

 

1. Даје се у закуп локација за постављање привременог монтажног објекта-киоска, површине 

до 10 м2, у складу са Планом постављања привремених објеката на јавним површинама 

Општине Лапово, ближе означеној као кп.бр.8869/1 и кп.бр.8286/1 КО Лапово (код СО 

Лапово) понуђачу Мрдаковић Горану, предузетнику из Лапова, власнику СЗТР 

„М.М.Г.“ Лапово по цени од 120,00 дин, за м2. 

2. Даје се у закуп локација за постављање привременог монтажног објекта-мањи монтажни 

објекат, површине до 30 м2, у складу са Планом постављања привремених објеката на 

јавним површинама Општине Лапово, ближе означеној као кп.бр.8291/2 КО Лапово (код 

зграде солидарности), понуђачу Милану Мујкановићу, предузетнику, власнику 

угоститељске радње пицерија „Венера Дуо“ Лапово, по цени од 101,00 дин. за м2. 

3. Даје се у закуп локација за постављање привременог монтажног објекта-мањи монтажни 

објекат, површине до 30 м2, у складу са Планом постављања привремених објеката на 

јавним површинама Општине Лапово, ближе означеној као кп.бр.6622/37 КО Лапово 

(поред Липарског потока-преко пута Тржног центра), понуђачу Милошу Младеновићу, 

предузетнику, власнику Бироа за пројектовање и инжињеринг „Младеновић“, 

Лапово, по цени од 105,00 дин. за м2. 

4. Закуп локација даје се на период од 5 година, почев од овере Уговора о закупу, код 

надлежног јавног бележника. 

5. Овлашћује се председник Општине Лапово да може да потпише Уговоре о закупу са 

напред наведеним понуђачима код надлежног јавног бележника. 
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6. Уговорима о закупу дефинисаће се тачна површина закупа, укупна цена, као и начин 

плаћања. 

7. Уговоре о закупу сачиниће имовинско-правна служба општинске управе Лапово, а оверу ће 

извршити надлежни јавни бележник. 

8. Ово Решење доставити свим учесницима у поступку прикупљања понуда, лицу које заступа 

интересе Општине Лапово, одељењу за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-

комуналне делатности општинске управе Лапово и ЈП „Нови Век“ Лапово. 

9. На ово решење није допуштена жалба, већ се може покренути управни спор тужбом код 

надлежног суда у року од 30 дана од дана достављања Решења. 

10. Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Лапово''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

  Број: 020-29/16-III-04 

                    ПРЕДСЕДНИК 

 

                      Небојша Тасић,ср.  

19. 

На основу члана члана 92. и 55. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, 

бр 8/12, 13/12 и 3/13) и члана 8. и 6. Одлуке о установљењу признања и награда општине Лапово, 

(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/2013), Општинско веће општине Лапово, на седници 

одржаној дана  14.03.2016. године, донело је  

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА 

I      Поводом Дана општине Лапово доделити следећа признања и то: 

 

1. ПЛАКЕТУ СА ВЕЛИКИМ ГРБОМ: 

 

-    Божидару Филиповићу, у области сарадње.   

2. ПЛАКЕТУ СА МАЛИМ ГРБОМ: 

 

         -  Славица Томић, дир. ОШ „Светозар Марковић“Лапово, у област образовања, 

         -  Постхумно  Мирославу-Мићи Павловићу, у области  културе, 

         -  ЈП „Нови век“Лапово,  у области сарадње. 

         -  ЈКСП «Морава» Лапово, у области сарадње 

         -  Дому здравља Лапово, у области сарадње 

 

3. ЗАХВАЛНИЦЕ 

-     Александру Миличићу, у области виноградарства и производње вина, 

- Слободану Солунцу, у области сарадње,  

- Александру Тодоровићу, у области пољопривреде, 

- Дивни Веселиновић, у области сарадње. 

 

II  Признања ће се доделити на Свечаној седници Скупштине општине Лапово 

17.03.2016.године. 

 

III    Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се „Службеном гласнику општине 

Лапово“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020- 30 /16-III-04 

ПРЕДСЕДНИК  

 

Небојша Тасић,ср. 
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20. 

На основу чл.10. ст.1. 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.55. Статута општине Лапово 

(„Сл.гласник општине Лапово“ бр.8/12, 13/12 и 3/13) а у складу са чл. 3. Уредбе о средствима за 

подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног 

интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12 и 94/13) и Одлуком о буџету 

општине Лапово за 2016.год.(„Сл.гласник општине Лапово“ бр.13/15), Општинско веће општине 

Лапово на седници одржаној дана 14.03.2016.год. донело је 

ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈИ СЕ 

ФИНАНСИРАЈУ/СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 

2016.ГОДИНУ 

 

                                                  Члан 1. 

По спроведеном јавном конкурсу бр. 401-205/15-II који је општина Лапово 

расписала дана 05.01.2016.године, додељују се средства у укупном износу од 4.500.000,00 

дин. за финансирање/суфинансирање програма следећим удружењима грађана и 

организацијама цивилног друштва и то: 

 

Ред.бр. Назив предлагача Износ средстава 

1. Удружење пољопривредних произвођача Лапово 1,700,000.00 

2. Црвени крст Лапово 930,000.00 

3. Коло српских сестара – пододброр Лапово 150,000.00 

4. Ловачко удружење Лапово 180,000.00 

5. Удружење пензионисаних железничара Лапово 74,000.00 

6. Удружење одгајивача голубова „Мавијан 66“ Лапово 30,000.00 

7. КУД Лапово 125,000.00 

8. СУБНОР Лапово 36,000.00 

9. Удружење пензионера општине Лапово 75,000.00 

10. Удружење пчелара Лапово 300,000.00 

11. Први општински савез удружења одгајивача голубова српских 

високолетача Лапово 
20,000.00 

12. Удружење воћара и виноградара „Црвени брег“ Лапово 130,000.00 

13. Окружна организација савеза слепих Србије - Крагујевац 80,000.00 

14. Удружење за помоћ особама са инвалидитетом Зора Лапово 150,000.00 

15. Плесни клуб „Advance“ 30,000.00 

16. Црквена општина Лапово 400,000.00 

17. Добровољно ватрогасно друштво Лапово 50,000.00 

18. Удружење одгајивача голубова „Асови“ Лапово 20,000.00 

19. Општински савез удружења одгајивача голубова српских 

високолетача Јагодина 
20,000.00 

 

                                                   Члан 2. 

 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине Лапово да по ступању ове Одлуке на снагу, 

за сваки појединачни програм закључити уговор са корисником средстава. 

Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључивање 

уговора у року од осам дана од дана пријема ове Одлуке или позива, сматраће се да је 

одустао од предлога програма. 
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Уговором из става 1. овог члана регулисаће се конкретне обавезе уговорних страна, 

износ додељених средстава и начин преноса, инструменте обезбеђења за случај 

ненаменског трошења. 

 

Члан 3. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за привреду, финансије и заједничке 

послове Општинске управе Општине Лапово. 

Корисници средстава буџета из ове Одлуке дужни су да наменски користе добијена 

средства и да најкасније до 31. јануара 2017. године за претходну годину поднесу 

Одељењу из ст.1 овог члана завршни наративни и финансијски извештај. 

Извештај се подноси на обрасцу број 2. и уз образац се подноси сва финансијска 

документација којом се доказује наменско трошење добијених средстава. 

 

Члан 4. 

Уколико корисник средстава, у уговореном року, не поднесе извештај о реализацији 

програма, или се на основу достављеног извештаја и увида у пратећу документацију 

утврди да програм није реализован у складу са одредбама уговора, корисник средстава је 

обавезан да врати примљена средства. 

Подносиоцу одобреног програма неће бити одобрена средства за реализацију новог 

програма пре него што поднесе извештај у складу са ставом два претходног члана. 

 

Члан 5. 

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

Општине Лапово “ и на званичној интернет страници општине Лапово www.lapovo.rs. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-31 /16-III-04  

            ПРЕДСЕДНИК 

 

    Небојша Тасић,ср. 

 

21. 

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/07), члана 2. Одлуке о Општинском већу („Службени гласник општине Лапово“, 

бр. 8/12) и члана 65. став 2. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 

Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13), Општинско веће на седници одржаној дана 14.03.2016.   

године, донело је 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места Општинске управе Лапово, број 110- 02/ 16-IV-01 од  19.02.2016. године. 

 

Члан 2. 

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

општине Лапово“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-32 /16-III-04 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

Небојша Тасић,ср. 

http://www.lapovo.rs/
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С   А   Д   Р   Ж   А   Ј 

 

 

 
 

 

 

Ред. 

број 
НАЗИВ       АКТА 

стр. 

бр. 

1 Одлука о мрежи основних школа на територији општине Лапово  1. 

2 Одлука о измени Пословника о раду Изборне комисије општине Лапово  2. 

3 Одлука о изгледу и садржини образаца и гласачког листића за спровођење избора за 

одборника Скупштине општине Лапово  
2. 

4 Решење о давању у закуп локација за постављање привремених објеката на територији ОЛ.   4. 

5 Одлука о додели признања. 5. 

6 Одлука о избору Програма удружења грађана који се финансирају из буџета ОЛ За 2016. 

год.  

6. 

7 Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места општинске управе Лапово бр. 110-02/16-IV- 04 од 19.02..2016.год.  

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 
 

 

 


