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На основу чл. 11. и члана 32. тач.1. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон,  101/16 - др. закон и 47/18), члана 30. ст.1 тач.1. 

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

17/17), по прибављеном мишљењу Министарства за државну управу и локалну самоуправу 

110-00-00014/2019-24 од 30.01.2019. године, Скупштина општине Лапово, на седници 

одржаној дана 19.02.2019. године, донела је 

 

 

С Т А Т У Т  

ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет уређивања  
Члан 1. 

 

Овим статутом, у складу са законом, уређују се права и дужности општине 

Лапово (у даљем тексту: Општина) и начин њиховог остваривања, број одборника 

Скупштине општине Лапово (у даљем тексту: Скупштина општине), организација и рад 

органа и служби, начин управљања грађана пословима из надлежности Општине, услови 

за остваривање облика непосредне самоуправе, спровођење поступка јавне расправе 

приликом припреме општих аката утврђених овим статутом, услови и облици остваривања 

сарадње и удруживања Општине, заштита локалне самоуправе и друга питања од значаја 

за Општину. 

Сви појмови у овом статуту употребљени у граматичком мушком роду 

подразумевају мушки и женски природни род. 
 

 

Положај Општине 

Члан 2. 

 

Општина је територијална јединица у којој грађани остварују право на локалну 

самоуправу у складу са Уставом, законом и овим статутом.  
Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Општине, 

управљају пословима Општине у складу са законом и овим статутом.  
Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе непосредно, путем 

грађанске иницијативе, збора грађана, референдума, других облика учешћа грађана у 

обављању послова Општине и преко својих одборника у Скупштини општине, у складу са 

Уставом, законом и овим статутом. 

  

 

Територија  

Члан  3. 

 

 Територију Општине чине насељена места, односно подручја катастарских општина 

и то: 

 

Редни број                              Насељено место                  Катастарска општина 

1.                                              Лапово(село)                              Лапово 

2.                                              Лапово(Варошица)                    Лапово 
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Својство правног лица  

Члан 4. 

 

 

Општина има својство правног лица. 

Седиште Општине је у насељеном месту Лапово (Варошица), улица Његошева 18.  

Општина има своју званичну интернет презентацију на адреси www.lapovo.rs. 

 

Печат 

Члан 5. 

 

Органи Општине имају печат. 

 

Печат је округлог облика са исписаним текстом: Република Србија, општина 

Лапово , назив и седиште органа исписан на српском језику и ћириличним писмом и грбом 

Републике Србије у средини. 

 

Језик и писмо 

Члан 6. 

 

 На територији Општине у службеној употреби је српски језик и ћириличко писмо. 

 

 

Симболи Општине 

Члан 7. 

 

 Општина има своје симболе: грб и заставу. 

             Грб општине користи се у три нивоа: Основни, Средњи и Велики грб. 

            Блазон Основног грба гласи: Унакрст квадрирани штит, горе на плавом три златна 

житна класа, бочно на зеленом по један усправан златан храстов лист, доле шест пута 

раздељено сребрно и плаво, а преко свега сребрни крст Светог Андреје, у центру мањи 

златни штит на коме је природна фигура Свете мати Параскеве (Свете Петке). 

            Застава има исти садржај као Основни грб, само је форма поља квадратна. 

            Одлуку о грбу и застави општине Лапово и Одлуку о употреби и заштити грба и 

заставе општине Лапово доноси Скупштина општине. 

 Симболи општине Лапово могу се истицати само уз државне симболе. 

 

 

Празник Општине 

Члан 8. 

 

 Општина има празник. 

 Празник Општине се одређује и уређује посебном Одлуком Скупштине Општине, 

уз претходну сагласност Министарства надлежног за послове локалне самоуправе. 

 За Дан Општине проглашен је 17. Март а на основу историјских података истог 

дана 1896. године Указом Краља Александра I Обреновића , насељено место Лапово 

проглашено је варошицом. 

 Слава општине Лапово, проглашена је за 8.август, Дан Преподобномученице 

Параскеве (Трнова Петка). 
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Награде и јавна признања 

Члан 9. 

 

 Општина установљава награде и друга јавна признања организацијама и грађанима 

за значајна остварења у привреди, науци, уметности, спорту и другим областима 

друштвеног живота. 

 Општина додељује звање почасног грађанина Општине, уз предходну сагласност 

Министарсва надлежног за послове локалне самоуправе. 

 Награде и друга јавна признања и звање почасног грађанина додељују се поводом 

Празника општине. 

 Врсте награда и других јавних признања, услови и начин њиховог додељивања, као 

и услови и начин доделе звања почасног грађанина уређују се посебном одлуком. 

 

 

Утврђивање назива делова насељених места 

Члан 10. 

 

 Општина утврђује називе улица, тргова, заселака и других делова насељених места 

на својој територији посебном одлуком, уз претходну сагласност Министарства надлежног 

за послове локалне самоуправе. 

 
   

Јавност рада 

Члан 11. 

 

 Рад органа Општине је доступан јавности, у складу са законом, овим Статутом и 

другим актима органа општине. 

 Јавност рада и обавештавање грађана обезбеђује се путем издавања Службеног 

гласника општине Лапово, информатора, билтена, сарадњом са медијима, презентовањем 

одлука и других аката јавности, организовањем јавних расправа и јавних слушања у складу 

са законом  овим статутом и одлукама органа Општине као и на други начин, у складу са 

законом, овим Статутом и другим актима органа Општине. 

 У циљу остваривања права грађана на истинито, потпуно и благовремено 

обавештавање по питањима од значаја за општину, општина образује званични интернет 

сајт на коме објављује обавештења, информације, одлуке, извештаје и друга акта општине, 

као и вести од значаја за грађане са територије општине. 

  

 

Имовина општине 

Члан 12. 

 

 Општина има своју имовину. 

 Општина преко својих органа, у складу са законом, овим Статутом и одлуком 

Скупштине самостално управља и располаже својом имовином. 

 

 

II. НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ 

 

Надлежности општине 

Члан 13. 
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 У општини се врше послови од непосредног интереса за грађане утврђени Уставом 

и законом као надлежност општине,  послови који су општини поверени из оквира права и 

дужности Републике, као и други послови утврђени овим Статутом. 

 

 

 

Надлежности општине утврђене Уставом и законом 

Члан 14. 

 

Општина преко својих органа у складу са Уставом и законом: 

 1. доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план, програм 

развоја Општине, стратешке планове и програме локалног економског развоја; 

 2. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, 

коришћење грађевинског земљишта и пословног простора; 

 3. стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу локалних путева и 

улица и других јавних објеката од општинског значаја;    
 4. стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско 

васпитање и образовање, и основно и средње образовање и васпитање), 

научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, 

дечје заштите, спорта и физичке културе;  

 5. обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом, и заштиту 

права осетљивих група; 

 6. стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине;  

 7. доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, 

предузима активности на одржавању постојећих и привлачење нових инвестиција и 

унапређује опште услове пословања;  

 8. стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других 

непогода, заштити културних добара од значаја за општину; 

 9. стара се о заштити, унапређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и 

спроводи политику руралног развоја; 

 10. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, 

родној равноправности, као и о јавном информисању у општини; 

 11. образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе 

општине;  

 12. утврђује симболе општине и њихову употребу; 

 13. управља општинском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и 

висину локалних такси;  

 14. прописује прекршаје за повреде општинских прописа; 

 15. обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом ( на пр. У 

областима одбране, заштите и спасавања, заштите од пожара, омладинске политике, 

зоохигијене и др), као и послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, 

законом и овим Статутом.  

 Јединствени попис послова који су у складу са законом у надлежности општине 

обезбеђује министарство надлежно за локалну самоуправу. 

 

 
Јавне службе Општине 

Члан 15. 

 

 За остваривање својих права и дужности и за задовољавање потреба свог 

становништва, Општина оснива предузећа, установе и друге организације које врше јавну 

службу. 
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 У вршењу послова из своје надлежности Општина може поједине послове поверити 

предузећу, установи или другој организацији, које врше јавну службу. 

 Поверавање послова из става 2. овог члана врши се одлуком Скупштине, односно 

уговором, на предлог Општинског већа. 

 Предузећа, установе и друге организације које врше јавну службу дужне су да 

најмање једном годишње подносе Скупштини извештај о свом раду, као и планове и 

програме рада и развоја у роковима који су утврђени законом. 

 Обављање послова из става 1. овог члана Општина може уговором, уз поштовање 

начела конкуренције и јавности поверити правном или физичком лицу.  

 

 
Именовање органа јавних предузећа, установа, организација и служби 

Члан 16. 

 

 Скупштина општине именује чланове Управних и Надзорних одбора и директоре 

јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач. 

 Ако законом није уређен поступак именовања директора јавних предузећа, 

установа, организација и служби чији је оснивач Општина, Скупштина општине именује 

директоре после спроведеног јавног конкурса. 

 

 
Поверавање јавних овлашћења 

Члан 17. 

 

 Поједини послови државне управе Законом се могу поверити општини у интересу 

ефикаснијег и рационалнијег остваривања права и обавеза грађана и задовољавања 

њихових потреба од непосредног интереса за живот и рад. 

 Средства за обављање поверених послова обезбеђују се у Буџету Републике Србије 

у складу са врстом и обимом послова. 

 

 

 

Поверени послови 

Члан 18. 

 

 Општина обавља као поверене послове поједине послове инспекцијског надзора из 

области просвете, здравства, заштите животне средине, рударства, промета робе и услуга, 

пољопривреде, водопривреде и шумарства и друге инспекцијске послове у складу са 

Законом. 

 

 

 

 

 
III. ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНЕ 

 

Средства за обављање послова и извори средстава 

 

Члан 19. 

 

 За обављање послова Општине утврђених Уставом и законом, као и за обављање 

законом поверених послова из оквира права и дужности Републике, Општини припадају 

приходи и примања утврђени законом. 
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 Послови Општине финансирају се из изворних и уступљених прихода, трансфера, 

примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом. 

 

 

Ненаменски карактер средстава 

 

Члан 20. 

 

 Сви приходи Општине су општи приход буџета Општине и могу се користити за 

било коју намену, у складу са законом и одлуком о буџету Општине, осим оних прихода 

чији је наменски карактер утврђен законом. 

 

 

Буџет и завршни рачун 

Члан 21. 

 

 Скупштина доноси буџет Општине за сваку календарску годину, у којем се исказују 

сви приходи и примања, задуживања и друге финансијске трансакције, расходи и други 

издаци у складу са законом. 

 По истеку године за коју је буџет донет саставља се завршни рачун о извршењу 

буџета Општине. 

 Поступак доношења буџета и подношења завршног рачуна, као и извештаја о 

реализацији буџета спроводи се у складу са Законом. 

 У поступку доношења Буџета обавезно се спроводи јавна расправа, на начин ближе 

уређен Одлуком  Скупштине о начину спровођења јавне расправе. 

 

 
Одговорност за извршење буџета 

 

Члан 22. 

 

 За извршење буџета Општине, председник општине одговара Скупштини општине. 

 Општинска управа обавезна је да редовно прати извршење буџета и по потреби, а 

најмање два пута годишње информише председника а обавезно у року од 15 дана по 

истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

Председник општине у року од 15 дана од дана достављања извештаја из става 2. 

овог члана, усваја и доставља извештај Скупштини општине. 

 
 
 
 

Самодопринос 

Члан 23. 

 

 За задовољавање потреба грађана у Општини или њеном делу, средства се могу 

прикупљати самодоприносом. 

 Иницијативу за доношење одлуке из става 1. овог члана може поднети најмање 

једна трећина одборника Скупштине општине и грађани путем грађанске иницијативе. 

Уз иницијативу се подноси и програм којим се утврђују извори, намена и начин 

обезбеђивања укупних финансијских средстава за реализацију пројекта који је предмет 

одлуке. 

По примљеној уредној иницијативи, Скупштина општине одлучује о покретању 

поступка за увођење самодоприноса већином гласова од укупног броја одборника. 
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Ако Скупштина општине прихвати иницијативу за увођење самодоприноса, доноси 

закључак којим истовремено одређује рок за припрему нацрта одлуке о увођењу 

самодоприноса и рок и начин организовања јавне расправе. 

Предлог одлуке о увођењу самодоприноса Скупштина општине утврђује већином 

гласова од укупног броја одборника. 

 

 

Поступак одлучивања о самодоприносу 

Члан 24. 

 

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани референдумом у складу са 

законом којим је уређено непосредно изјашњавање грађана и овим статутом. 

На референдуму се изјашњавају грађани који имају изборно право и пребивалиште 

на подручју на којем се средства прикупљају, као и грађани који немају изборно право и 

пребивалиште на подручју на којем се средства прикупљају, ако на том подручју имају 

непокретну имовину, а средствима самодоприноса се побољшавају услови коришћења те 

имовине. 

Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина од укупног броја грађана из 

става 2. овог члана. 

Одлука о увођењу самодоприноса се објављује на начин на који се објављују акти 

Општине. 

Одлука из става 4. овог члана са списком грађана који су у обавези да плаћају 

самодопринос доставља се исплатиоцу чије је седиште ван подручја на коме се средства 

прикупљају. 

Новчана средства која се прикупљају на основу одлуке о самодоприносу приход су 

буџета и строго су наменског карактера. 

 

 

 

IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ 

 

 

Органи Општине 

Члан 25. 

 

 Органи Општине су: Скупштина општине, председник Општине, Општинско веће и 

Општинска управа. 

 У складу са законом којим се уређује правобранилаштво, орган Општине је и 

Општинско правобранилаштво. 

 

 

Презумпција надлежности 

 

Члан 26. 

 

 Послове Општине врше органи Општине у оквиру своје надлежности, утврђене 

законом и овим статутом. 

 Скупштина општине доноси акте општег карактера. 

 Ако законом или другим прописом није утврђено који је орган надлежан за 

обављање послова из надлежности Општине, све послове који се односе на уређивање 

односа из надлежности Општине врши Скупштина општине, а послове који су по својој 

природи извршни, врши председник Општине. 
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 Ако се према природи посла не може утврдити надлежност у складу са ставом 3. 

овог члана, надлежна је Скупштина општине. 

 

 

1. Скупштина општине 

 

Положај Скупштине општине 

Члан 27. 

 

 Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције 

локалне власти, утврђене Уставом, законом и овим статутом. 

 

 

Састав Скупштине општине 

Члан 28. 

 

 Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним 

изборима, тајним гласањем, у складу са законом и овим стаутом. 

 

 

 

Сазивање конститутивне седнице 

Члан 29. 

 

 Седницу новог сазива Скупштине општине сазива председник Скупштине 

претходног сазива, у року од 15 дана од дана објављивања резултата избора. 

 У колико председник Скупштине из претходног сазива не сазове седницу новог 

сазива у року из става 1. овог члана, седницу новог сазива сазваће најстарији одборник, у 

року од 15 дана од истека рока из става 1. овог члана. 

 Седницом председава најстарији одборник до избора председника Скупштине 

општине. 

 

 

 

 

Конституисање Скупштине 

Члан 30. 

 

 Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине и 

постављењем секретара Скупштине. 

 

Број одборника 

Члан 31. 

 

 Скупштина има 21 одборника. 

 

Мандат 

Члан 32. 

 

 Одборници се бирају на 4 године. 

 Одборнику почиње и престаје одборнички мандат, под условима и на начин 

утврђен законом. 
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Заклетва 

Члан 33. 

 

 Изабрани одборници полажу заклетву која гласи: ''Заклињем се да ћу се у раду 

Скупштине општине Лапово придржавати Устава, закона и Статута Општине Лапово и да 

ћу часно и непристрасно вршити дужност одборника, руководећи се интересима грађана 

општине Лапово.'' 

 

Неспојивост функција 

Члан 34. 

 

 Одборник не може бити запослени у Општинској управи и лице које именује 

односно поставља Скупштина општине у органима Општине, предузећима и установама 

чији је оснивач. 

 Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по 

основу рада му мирују, док траје његов одборнички мандат. 

 Даном потврђивања одборничког мандата лицима које је именовала односно 

поставила Скупштина општине престаје функција на коју су именована односно 

постављена. 

 

Имунитет одборника 

Члан 35. 

 

 Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен 

због изнетог мишљења или давања гласа на седници Скупштине општине и радних тела. 

 

 

 

 

 

 

Права и дужности одборника 

Члан 36. 

 

 Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине, и њених 

радних тела, предлаже Скупштини општине расправу о одређеним питањима, предлаже 

радном телу Скупштине општине да организује јавно слушање о предлозима прописа и 

одлука о којима одлучује Скупштина општине,   подноси предлоге одлука и других аката 

из надлежности Скупштине и даје амандмане на предлоге прописа, поставља питања 

везана за рад органа Општине и учествује у другим активностима Скупштине општине. 

 Право је одборника да буде редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење 

одборничке дужности, да од органа и служби тражи податке који су му потребни за рад. 

 За благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и упутстава 

одговоран је секретар Скупштине општине, а начелник Општинске управе када се 

обавештење, тражени податак, спис и упутство односе на делокруг и рад Општинске 

управе. 

 Одборник има право на накнаду за присуство на седници Скупштине, накнаду 

путних трошкова за долазак и одлазак на седницу Скупштине и њених радних тела, право 

на дневнице и на накнаду других трошкова везаних за вршење одборничке функције што 

се уређује посебном одлуком Скупштине општине. 
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 Одборник има право на заштиту мандата, укључујући и судску заштиту, која се 

остварује сходном применом закона којим се уређује заштита изборног права у изборном 

поступку. 

 Права и дужности одборника ближе се уређују Пословником Скупштине општине. 

 

 

Надлежност Скупштине општине 

Члан 37. 

Скупштина општине, у складу са законом: 

 1. доноси Статут општине и пословник Скупштине општине; 

 2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 

 3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за 

     одређивање висине локалних такса и накнада; 

 4. доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, 

 средњорочне планове и друге планске документе, у складу са законом; 

 5. доноси просторни и урбанистички план Општине; 

 6. доноси прописе и друге опште акте из надлежности општине; 

 7. расписује општински референдум и референдум на делу територије 

 Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи 

 и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 

 8. образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе 

     Општине; 

 9. оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од 

 општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на 

 законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, 

 односно друштва капитала, ради заштите општег интереса; 

 10. оснива установе и организације у области предшколског образовања 

 васпитања, основног образовања, културе, социјалне заштите, примарне 

 здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, 

 прати и обезбеђује њихово функционисање и доноси акт о мрежи јавних  

      предшколских установа и јавних основних школа на територији општине  

      на основу критеријума које утврди Влада; 

 11. именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је 

 оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права 

 оснивача у складу са законом и оснивачким актом; 

 12. именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, 

 организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте 

 у складу са законом; 

 13. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника 

       Скупштине; 

            14. именује изборну комисију за спровођење избора за одборнике скупштине 

општине, у складу са законом; 

 15. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине; 

 16. бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника 

 Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа; 

 17. именује и разрешава главног урбанисту; 

 18. усваја Кадровски план; 
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 19. уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе 

 корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин 

 вршења надзора над обављањем комуналних делатности, оснива јавна 

 предузећа за обављање комуналне делатности, односно поверава 

 обављање тих делатности друштву капитала или предузетнику, прописује 

 опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење; 

 20. доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског 

      земљишта; одлучује о отуђењу грађевинског земљишта у складу са законом 

      и прописом Општине; 

 21. доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном 

 стратегијом, акциони план за њено спровођење и програме стамбене 

 подршке, може основати јавну стамбену агенцију у складу са законом, као и 

 правно лице за обављање послова од јавног интереса у области становања; 

 22. уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Општине, 

 уређује висину закупнине пословног простора и врши друге послове у вези 

 са коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима 

 Општине; 

 23. уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине; 

 24. прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова и 

      гаража у јавној својини Општине; 

 25. ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној 

      својини Општине; 

 26. уређује начин коришћења превозних средстава у јавној својини Општине; 

 27. уређује ближе услове за обављање такси превоза путника; 

 28. доноси програме коришћења и заштите природних вредности и 

програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе 

планове, у складу са стратешким документима и интересима и   

специфичностима Општине и утврђује посебну накнаду за заштиту и  

унапређење животне средине; 

 29. доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

 земљишта, утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о 

 привођењу пашњака другој култури; 

 30. доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом; утврђује висину 

     боравишне таксе на територији Општине; 

 31. доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине 

 и образује стално радно тело за праћење спровођења локалног акционог 

 плана; 

 32. доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, 

 уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу 

 са законом; 

 33. доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин 

      коришћења воде за рекреацију, укључујући и купање; 

 34. доноси акциони план за спровођење Националне стратегије за младе на 

територији Општине, може основати канцеларију за младе; 

 35. доноси програм и план енергетске ефикасности; 
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 36. одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Општине, 

 заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине, као и о 

 преносу права својине на другог носиоца права јавне својине; 

 37. одлучује о улагању ствари у јавној својини Општине и права у капитал 

    јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом; 

 38 одлучује о преносу права коришћења на стварима у својини Општине, 

 установама, јавним агенцијама и другим организацијама чији је оснивач 

 Општина; 

 39. одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у 

 надлежности Општине, даје сагласност на концесиони акт; 

 40. даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје 

 сагласност на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства 

 и даје овлашћење председнику Општине да потпише јавни уговор у име 

 Општине; 

 41. образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја 

    система заштите и спасавања; 

 42. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају 

 по закону; 

 43. утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 

 44. утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на одлуку о 

промени цена комуналних услуга, у складу са законом; 

 45. утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у 

предшколској установи за децу из материјално угрожених породица; 

 46. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се 

уређује јавни дуг; 

 47. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 

 48. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном 

 плану; 

 49. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 

надлежности; 

 50. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или 

промене територије Општине; 

 51. предлаже Влади Републике Србије утврђивање јавног интереса за 

 експропријацију у корист Општине; 

 52. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну 

самоуправу; 

 53. разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника 

буџета; 

 54. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, 

хуманитарним и другим организацијама;  

 55. информише јавност о свом раду; 

 56. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог 

 општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну 

 самоуправу; 

 57. доноси одлуку о организовању, финансирању и условима рада саветника за 

заштиту права пацијената; 

 58. утврђује празник Општине; 



20.02. 2019.                                         "Службени гласник Општине Лапово"                   Број   2  - страна 14 

 

 59. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине; 

 60. уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и 

 почасних звања које додељује Општина и одлучује о додели јавних 

 признања и почасних звања; 

 61. одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других 

 делова насељених места; 

 62. разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и 

 других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина; 

 63. разматра годишњи извештај главног урбанисте о стању у простору8; 

 64. усваја Етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: Етички 

 кодекс); 

 65. обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом. 

 

 

Кворум за рад и одлучивање 

 

Члан 38. 

 

 Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја 

одборника. 

 Скупштина општине одлучује већином гласова присутних одборника, уколико 

законом или овим статутом није другачије одређено. 

Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника: 

       1. доноси Статут и Пословник о раду Скупштине општине; 

 2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 

 3. доноси план развоја Општине и стратегије којима се утврђују правци деловања 

Општине у одређеној области, 

 4. доноси просторни план и урбанистичке планове; 

 5. одлучује о јавном задуживању Општине; 

 6. одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о 

сарадњи са јединицама локалне самоуправе у другим државама; 

      7. одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова 

насељених места; 

 8. утврђује празник Општине; 

      9. одлучује о додели звања „почасни грађанин“ Општине; 

      10. усваја Етички кодекс и 

      11.одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и овим статутом. 

 

 

Сазивање седница Скупштине 

 

Члан 39. 

 

Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине општине, по потреби, 

а најмање једном у три месеца. 

Председник Скупштине општине је дужан да седницу закаже на захтев председника 

Општине, Општинског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана 

подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од 

дана подношења захтева. 

Ако председник Скупштине општине не закаже седницу у року из става 2. овог 

члана, седницу може заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди 

подносилац захтева. 
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У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице, председник 

Скупштине општине може заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од пријема 

захтева. 

Захтев за сазивање седнице из става 4. овог члана мора да садржи разлоге који 

оправдавају хитност сазивања, као и образложење последица које би наступиле њеним 

несазивањем.  

Минималан рок за сазивање седнице Скупштине општине из става 4. овог члана, не 

односи се на сазивање седнице Скупштине општине у условима проглашене ванредне 

ситуације.  

Председник Скупштине општине може одложити седницу коју је сазвао само у 

случају када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању 

седнице одлучује Скупштина општине.  

 

 

 

Јавност рада 

Члан 40. 

 

 Седнице Скупштине су јавне. 

 За јавност рада Скупштине одговоран је председник Скупштине. 

 У складу са Пословником Скупштине општине, седницама Скупштине могу 

присуствовати представници средстава јавног информисања, овлашћени представници 

предлагача, као и друга заинтересована лица. 

 У случају да не постоји могућност да сви заинтересовани присуствују седници 

Скупштине, председник Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство седници 

полазећи од интереса пријављених за тачке дневног реда. 

 Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна због 

разлога безбедности одбране земље и других посебно оправданих разлога, који се 

констатују пре утврђивања дневног реда. 

 

 

Радна тела Скупштине општине 

Члан 41. 

 

Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања 

из њене надлежности. 

Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина 

општине, предлажу Скупштини доношење аката за чије предлагање су надлежна, доносе 

акте из своје надлежности, прате извршавање одлука, других прописа и општих аката од 

стране председника општине, Општинског већа и Општинске управе и обављају друге 

послове утврђене овим Статутом и пословником Скупштине општине. 

  Пословником Скупштине општине утврђују се број и задаци сталних радних тела, 

избор, права и дужности председника и чланова сталних радних тела, као и друга питања 

од значаја за рад сталних радних тела.  

Актом о образовању повременог радног тела утврђују се његов назив и област за 

коју се оснива, задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака, 

права и дужности председника  и  чланова радног тела и друга питања од значаја за рад 

радног тела. 

 

                                                        Општинска изборна комисија 

Члан 42.  
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               Избор, права и дужности председника и чланова општинске изборне комисије за 

спровођење избора за одборнике скупштине општине утврђују се пословником о раду 

скупштине општине. 

 

Јавно слушање 

 

Члан 43. 

 

Радно тело може организовати јавно слушање о предлозима одлука и других 

прописа о којима одлучује Скупштина општине. 

Организовање и спровођење јавног слушања, као и обавештавање председника 

Скупштине општине и јавности о изнетим мишљењима и ставовима на јавном слушању, 

ближе се уређују Пословником Скупштине општине. 

 

 

 

Посебна радна тела Скупштине општине 

Члан 44. 

 

Поред сталних радних тела предвиђених Пословником Скупштине општине, 

Скупштина општине оснива и: Савет за младе. 

Скупштина општине  може да оснива и друга тела када је то предвиђено законом 

или другим општим актом ( Савет за здравље, ...и др). 

 Пословником Скупштине општине, у складу са Законом утврђују се задаци сталних 

и посебних радних тела, избор, права и дужности председника и чланова сталних и 

посебних радних тела, као и друга питања од значаја за рад радних тела.  

Услове за рад посебних радних тела из ст. 1. и 2. овог члана, као и обављање 

стручних и административно-техничких послова, обезбеђује Општинска управа. 

 

 

 

Председник Скупштине 

Члан 45. 

 

Скупштина општине има председника Скупштине. 

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава 

њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, 

стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и 

обавља друге послове утврђене законом и овим статутом. 

Председник Скупштине може бити на сталном раду у Општини. 

 

 

 

Избор председника Скупштине 

Члан 46. 

 

Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине 

одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја 

одборника Скупштине општине. 

Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата. 

Ако је предложено више кандидата, а ниједан од предложених кандидата не добије 

потребну већину гласова, понавља се поступак кандидовања и избора.  
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Разрешење председника Скупштине 

Члан 47. 

 

Председник Скупштине може бити разрешен пре истека мандата:  

   1.на лични захтев,  

 2.на предлог најмање трећине одборника.  

Предлог се подноси у писаној форми и мора бити образложен. 

Разрешење се врши на начин и по поступку који је предвиђен за његов избор. 

 
 
 

Заменик председника Скупштине 

Члан 48. 

 

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности 

и спречености да обавља своју дужност. 

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и 

председник Скупштине. 

Ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед избора 

на ту функцију, заменик председника Скупштине може бити на сталном раду у Општини. 

 

 

Секретар Скупштине 

Члан 49. 

 

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у 

вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи 

административним пословима везаним за њихов рад. 

Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника 

Скупштине, и може бити поново постављен. 

За секретара Скупштине општине може бити постављено лице које има стечено 

високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством 

од најмање три године. 

Скупштина општине може, на образложен предлог председника Скупштине, 

разрешити секретара и пре истека мандата. 

Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и 

исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима 

Скупштине општине. 

 

Пословник Скупштине 

Члан 50. 

 

Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине општине и њених радних тела и 

друга питања везана за њихов рад уређују се пословником Скупштине. 

Пословник доноси Скупштина општине већином од укупног броја одборника. 

 

 

2.Извршни органи Општине 



20.02. 2019.                                         "Службени гласник Општине Лапово"                   Број   2  - страна 18 

 

 

 

 

Извршни органи 

Члан 51. 

 

Извршни органи Општине су председник Општине и Општинско веће. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Председник Општине 

 

Избор председника и заменика председника Општине 

Члан 52. 

 

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од 

четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине 

општине. 

Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност. 

Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине. 

Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника 

Општине из реда одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као председника 

Општине. 

Неспојивост функција 

Члан 53. 

 

Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције 

престаје мандат одборника у Скупштини општине. 

Председник Општине и заменик председника Општине на сталном су раду у 

Општини. 

 

 

Надлежност 

Члан 54. 

Председник Општине: 

1. представља и заступа Општину; 

2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине; 

3. наредбодавац је за извршење буџета; 

4. усмерава и усклађује рад Општинске управе; 

5. представља Општинско веће, сазива и води његове седнице; 

6. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или 

одлуком Скупштине општине; 

7. доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини 

Општине у складу са законом, другим прописима и програмом 

коришћења грађевинског земљишта; 
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8. одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној 

 својини Општине, у складу са законом и прописом Општине; 

9. одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини 

 Општине; 

10. даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у 

 јавној својини Општине (установама и другим организацијама) за давање у 

закуп тих ствари; 

11. врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини 

Општине; 

12. закључује уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута 

и одлука Скупштине општине; 

13. у име Општине закључује колективне уговоре за органе и за предузећа, 

установе и друге јавне службе чији је оснивач Општина; 

      14. закључује уговор о донацији од физичког или правног лица; 

15. доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације у Општини у складу са 

законом, командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по 

положају, доноси одлуку о проглашењу и о укидању ванредне ситуације на 

предлог Општинског штаба за ванредне ситуације; 

16. доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини; 

17. информише јавност о свом раду; 

18. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом 

 или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење 

 надлежности Општине; 

19. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје 

надлежности; 

20. поставља и разрешава помоћнике председника општине; 

21. доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања 

 или елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду 

 Скупштини чим она буде у могућности да се сасатане; 

22. врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине. 

 Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, 

списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над 

радом и актима извршних органа Општине. 

 

 

Помоћник председника Општине 

Члан 55. 

 

Председник Општине може да има 1 помоћника који обавља послове из области 

економског развоја или урбанизма, примарне здравствене заштите, заштите животне 

средине, туризма, пољопривреде, комуналне делатности и др. 

Помоћник председника Општине покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје 

мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у области за коју је 

постављен и врши и друге послове по налогу председника Општине. 

Председник Општине поставља и разрешава помоћника, који обавља послове 

најдуже док траје дужност председника општине.  

Помоћник председника Општине поставља се у Кабинету председника Општине. 

 

 

б) Општинско веће 



20.02. 2019.                                         "Службени гласник Општине Лапово"                   Број   2  - страна 20 

 

 

Састав и избор 

Члан 56. 

 

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као  и 

5 чланова Општинског већа. 

Председник Општине је председник Општинског већа. 

Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији. 

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, 

тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника 

Општине. 

Када одлучује о избору председника Општине, Скупштина општине истовремено и 

обједињено одлучује о избору заменика председника Општине и чланова Општинског 

већа. 

Чланови Општинског већа (сви или поједини) могу бити на сталном раду у 

Општини, а одлуку о томе доноси Скупштина на предлог председника општине. 

 

Неспојивост функција 

Члан 57. 

 

Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити 

задужени за једно или више одређених подручја из надлежности Општине. 

Одлуком о Општинском већу одредиће се подручја, односно области за које се 

постављају чланови Општинског већа, послови које ће члан Општинског већа обављати у 

оквиру области за коју је изабран, као и друга питања од значаја за рад и функционисање 

Општинског већа. 

Решење о задужењу изабраних чланова Општинског већа доноси председник 

општине, а о задужењима чланова Општинског већа се обавештава Скупштина на првој 

наредној седници.  

Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички 

мандат. 

Надлежност 

Члан 58. 

  Општинско веће: 

1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 

2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката 

 Скупштине општине; 

3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина 

 општине не донесе буџет пре почетка фискалне године; 

4. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте 

     Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим  

     општим  актом или одлуком које доноси Скупштина општине; 

5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама 

 грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима 

 из надлежности Општине; 

6. прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења 

 инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности 
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 Општине, као и посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора 

 из изворне надлежности Општине; 

7. прати реализацију програма пословања и врши координацију рада  

   јавних предузећа чији је оснивач Општина; 

8. подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, 

 ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни 

 положај јавних предузећа; 

9.  предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег 

 интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина; 

10. одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве; 

11. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности 

 Републике; 

12. поставља и разрешава начелника Општинске управе; 

13. поставља општинског правобраниоца; 

14. доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране 

      Републике Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у 

      делатностима из надлежности Општине са Планом одбране Републике Србије, 

      доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите и јединица 

      опште намене; 

15. доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним 

      ситуацијама и План заштите од удеса; 

16. образује жалбену комисију; 

17. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје 

      надлежности; 

18. информише јавност о свом раду;  

19. доноси пословник о раду на предлог председника Општине; 

20. врши и друге послове, у складу са законом. 

 Одлуку из тачке 3) овог члана, Општинско веће доноси већином гласова од 

укупног броја чланова Општинског већа. 

 

 

                                   Положај председника Општине  у Општинском већу 

Члан 59. 

 

Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.  

Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.  

 Председник Општине је дужан да обустави од примене одлуку Општинског већа за 

коју сматра да није сагласна закону. 

 

 

Кворум за рад и одлучивање 

Члан 60. 

 

Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја 

његових чланова. 

Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова ако законом или 

овим статутом  за поједина питања није предвиђена друга већина. 

Општинско веће већином гласова од укупног броја чланова Општинског већа: 

  1. утврђује предлог Статута Општине, 
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  2. утврђује предлог одлуке о буџету Општине, 

  3. доноси одлуку о привременом финансирању Општине, 

  4.  поставља начелника Општинске управе, 

 5.  поставља општинског правобраниоца; 

  6.  утврђује предлог одлуке о организацији Општинске управе, 

  7.  доноси Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске 

управе, посебних органа, служби и организација  

  8.  доноси Пословник о раду Општинског већа. 

 

 

 

 

 

 

Пословник Општинског већа 

Члан 61. 

 

Организација, начин рада и одлучивања и друга питања од значаја за рад 

Општинског већа, детаљније се уређују његовим Пословником, у складу са законом и овим 

статутом. 

 

Подношење извештаја Скупштини општине 

 

Члан 62. 

 

Председник Општине и Општинско веће дужни су да редовно извештавају 

Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање једном 

годишње, о извршавању одлука и других аката Скупштине општине. 

 

 

Разрешење и оставка председника Општине 

Члан 63. 

 

Председник Општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на 

образложен предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран. 

О предлогу за разрешење председника Општине мора се расправљати и одлучивати 

у року од 15 дана од да на достављања предлога председнику Скупштине општине, уз 

примену минималног рока за сазивање седнице из члана 39.ст. 4. и 6. овог Статута.  

Ако Скупштина не разреши председника Општине, одборници који су поднели 

предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење председника Општине пре 

истека рока од шест месеци од одбијања претходног предлога. 

Председник општине може поднети оставку. 

О поднетој оставци председника Општине, председник Скупштине општине 

обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице Скупштине и констатује 

престанак мандата председника општине због поднете оставке. 

  

Дејство разрешења и оставке председника Општине 

Члан 64. 

 

Разрешењем, односно оставком председника Општине престаје мандат заменика 

председника Општине и Општинског већа.  
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Разрешење и оставка заменика председника Општине, 

односно члана Општинског већа 

Члан 65. 

 

Заменик председника Општине, односно члан Општинског већа, може бити 

разрешен пре истека времена на које је биран, на предлог председника Општине или 

најмање једне трећине одборника, на исти начин на који је изабран. 

Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника Општине или члана 

Општинског већа, председник Општине је дужан да Скупштини општине поднесе предлог 

за избор новог заменика председника Општине или члана Општинског већа, која 

истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору. 

О поднетој оставци заменика председника Општине или члана Општинског већа, 

председник Скупштине општине обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице 

Скупштине општине и констатује престанак мандата због поднете оставке.  

У случају из става 3. овог члана, председник Општине је дужан да на првој наредној 

седници Скупштине општине поднесе предлог за избор новог заменика председника 

Општине, односно члана Општинског већа. 

Вршење текућих послова по престанку мандата 

због разрешења или оставке 

Члан 66. 

  

Председник Општине, заменик председника Општине или члан Општинског већа 

који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до 

избора новог председника Општине, заменика председника Општине или члана 

Општинског већа. 

 

Престанак мандата извршних органа Општине 

због престанка мандата Скупштине 

Члан 67. 

 

Престанком мандата Скупштине општине престаје мандат председнику Општине и 

Општинском већу, с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на 

дужност новог председника Општине и Општинског већа, односно председника и чланова 

привременог органа ако је Скупштини мандат престао због распуштања Скупштине. 

 

 

3. Општинска управа 

 

Организација Општинске управе 

Члан 68. 

 

 Општинска управа образује се као јединствен орган. 

 Општинска управа врши управне послове у оквиру права и дужности Општине и 

одређене стручне и административно-техничке послова за потребе Скупштине општине, 

председника Општине и Општинског већа. 

 У оквиру Општинске управе, за вршење сродних послова, могу се образовати 

унутрашње организационе јединице. 

 

Надлежност 

Члан 69. 

 



20.02. 2019.                                         "Службени гласник Општине Лапово"                   Број   2  - страна 24 

 

Општинска управа: 

1. припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник 

Општине и Општинско веће; 

2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и 

Општинског већа; 

3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, 

предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности 

Општине; 

4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката 

Скупштине општине; 

5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; 

6. води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању;  

7. обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине 

општине, председника Општине и Општинског већа; 

8. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и 

поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини 

општине, по потреби, а најмање једном годишње. 

   

Начела деловања општинске управе 

Члан 70. 

 

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички 

неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, 

обавеза и правних интереса. 

Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање 

њихових права и правних интереса. 

 Општинска управа дужна је да грађанима даје потребне податке и обавештења и 

пружа правну помоћ. 

Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и 

достојанство грађана. 

Када органи Општине решавају о правима, обавезама или правним интересима 

физичког или правног лица, односно друге странке, Општинска управа по службеној 

дужности врши увид, прибавља и обрађује податке из евиденција, односно регистара које 

у складу са посебним прописима воде државни органи, органи територијалне аутономије, 

јединица локалне самоуправе и имаоци јавних овлашћења, у складу са законом. 

Увид, прибављање и обрада података из евиденција, односно регистара који се воде 

у електронском облику у поступку из става 5. овог члана, врши се путем информационог 

система који обезбеђује сигурност и заштиту података о личности. 

У поступку из става 5. овог члана Општинска управа може вршити увид, 

прибављати и обрађивати само оне податке који су законом или посебним прописом 

утврђени као неопходни за решавање о одређеном праву, обавези или правном интересу 

странке. 

Руковођење 

Члан 71. 

 

Општинском управом руководи начелник. 

За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има стечено 

високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, најмање пет година радног искуства у струци и положен државни стручни 

испит за рад у органима државне управе.  
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Постављење начелника и заменика начелника Општинске управе 

Члан 72. 

 

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, 

на пет година. 

Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају 

његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. 

Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим 

условима као начелник.  

Руководиоце организационих јединица у управи распоређује  начелник Општинске 

управе. 

Одговорност начелника 

Члан 73. 

 

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Општинском већу.  

 

Уређење Општинске управе 

Члан 74. 

 

Одлуку о Општинској управи доноси Скупштина општине на предлог Општинског 

већа. 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе, посебних 

органа, служби и организација обједињује начелник Општинске управе и доставља 

Општинском већу на усвајање. 

 
Овлашћења у вршењу управног надзора 

Члан 75. 

 

Општинска управа у обављању управног надзора може: 

         1. наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року; 

         2. изрећи новчану казну; 

         3. поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни 

преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка; 

         4. издати привремено наређење, односно забрану; 

         5. обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај 

орган надлежан; 

         6. предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом. 

Овлашћења и организација за обављање послова из става 1. овог члана, ближе се 

уређују одлуком Скупштине општине.  

 

Примена прописа о управном поступку 

Члан 76. 

 

У поступку пред Општинском управом, у коме се решава о правима, обавезама и 

интересима грађана и правних лица, примењују се прописи о управном поступку. 

 

Сукоб надлежности 

Члан 77. 
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Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других 

предузећа, установа и организација кад на основу одлуке Скупштине општине одлучују о 

појединим правима грађана, правних лица или других странака. 

Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између унутрашњих 

организационих јединица. 

 

Услови за обављање управних послова 

Члан 78. 

 

Послове Општинске управе који се односе на остваривање права, обавеза и 

интереса грађана и правних лица могу обављати лица која имају прописану школску 

спрему, положен стручни испит за рад у органима државне управе и одговарајуће радно 

искуство, у складу са законом и другим прописом. 

 

Изузеће 

Члан 79. 

 

О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће. 

О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник. 
 
 

 

4. Општинско правобранилаштво 

 

Члан 80. 

 

Послове правне заштите имовинских права и интереса Општине обавља Општинско 

правобранилаштво. 

Образовање, уређење и организација, као и друга питања од значаја за рад 

Општинског правобранилаштва, утврђују се одлуком Скупштине општине у складу са 

основама за уређење и организацију правобранилаштва прописаних законом. 

 

 

V. НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА  У ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

 

Облици непосредног учешћа грађана 

Члан 81. 

 

Грађани Општине непосредно учествују у остваривању послова Општине путем 

грађанске иницијативе, збора грађана и референдумом. 

 

Грађанска иницијатива 

Члан 82. 

 

Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини општине доношење ак-

та којим ће се уредити одређено питање из надлежности Општине, промену статута или 

других аката и расписивање референдума у складу са законом. 

Општинска управа је дужна да грађанима пружи стручну помоћ приликом 

формулисања предлога садржаног у грађанској иницијативи. 

Грађанска иницијатива пуноважно је покренута ако је листа потписника грађанске 

иницијативе састављена у складу са законом и ако је исту потписало 5% од укупног броја 

грађана са бирачким правом.  
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О предлогу из става 1. овога члана, Скупштина општине је дужна да одржи распра-

ву и да достави образложен одговор грађанима у року од 60 дана од дана добијања предло-

га. 

Поступак и процедура спровођења грађанске иницијативе уређује се посебном 

одлуком Скупштине општине. 

 

 

 

 

Збор грађана 

Члан 83. 

 

Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из надлежности органа 

Општине. 

 

 

Сазивање збора 

Члан 84. 

 

 Збор грађана сазива се за подручје насељеног места или део насељеног места. 

 Збор грађана сазива председник Општине, председник Скупштине општине, 

најмање 30 грађана са пребивалиштем на подручју за које се збор сазива и најмање једна 

трећина одборника, најмање 8 дана пре дана одржавања збора грађана. 

 Општинска управа има обавезу да пружи стручну помоћ сазивачу у сазивању и 

припремању одржавања збора грађана. 

 Предлог за сазивање збора може упутити орган Општине надлежан за одлучивање о 

питању које се разматра на збору. 

 О сазваном збору грађани се обавештавају истицањем акта о сазивању збора на 

огласној табли, преко средстава информисања или на други уобичајени начин. 

Сазивач је обавезан да обавести Општинску управу о одржавању збора. 

 

Рад збора и утврђивање ставова збора 

Члан 85. 

 

Збором грађана председава сазивач или лице које он овласти.  

Збор грађана разматра предлоге и заузима ставове о њима ако му присуствује 5% 

грађана са бирачким правом са подручја за које је збор сазван. 

Право учешћа у разматрању питања, покретању иницијатива и предлагању 

појединих решења, имају сви пунолетни грађани Општине. 

Право одлучивања на збору грађана имају и грађани чије је пребивалиште или 

имовина на подручју за које је збор сазван.  

Одлуке на збору грађана се доносе већином присутних грађана са правом 

одлучивања.  

Општинска управа дужна је да пружи стручну помоћ грађанима приликом 

формулисања предлога, односно захтева збора грађана, а пре њиховог упућивања 

надлежним органима Општине. 

Начин рада и начин утврђивања ставова збора уређују се одлуком Скупштине 

општине. 

 

Поступање надлежног органа Општине по одржаном збору 

Члан 86. 

 

Органи Општине дужни су да у року од 60 дана од дана одржавања збора грађана, 
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размотре захтеве и предлоге грађана, заузму став о њима, односно донесу одговарајућу 

одлуку или меру и о томе обавесте грађане. 

 

Референдум 

Члан 87. 

 

Скупштина општине може на сопствену иницијативу, већином гласова од укупног 

броја одборника, да распише референдум о питањима из своје надлежности. 

Скупштина општине дужна је да распише референдум о питању из своје 

надлежности на захтев грађана Општине. 

Захтев грађана из става 2. овог члана пуноважан је ако је листа потписника захтева 

састављена у складу са законом и ако је исту потписало најмање 10% грађана са бирачким 

правом на територији Општине. 

Одлука путем референдума донета је ако се за њу изјаснила већина грађана са 

бирачким правом на територији Општине која је гласала, под условом да је гласало више 

од половине укупног броја грађана са бирачким правом на територији Општине. 

Одлука донета на референдуму је обавезна, а Скупштина општине је не може 

ставити ван снаге, нити изменама и допунама мењати њену суштину у периоду од годину 

дана од дана доношења одлуке. 

Поступак и процедура спровођења референдума уређује се посебном одлуком 

Скупштине општине, у складу са законом. 

 

Референдум на делу територије Општине 

Члан 88. 

  

Скупштина општине дужна је да распише референдум на делу територије Општине 

о питању које се односи на потребе, односно интересе становништва тог дела територије, 

ако је листа потписника захтева за расписивање референдума састављена у складу са зако-

ном и ако је исту потписало најмање 10% бирача са пребивалиштем на делу територије 

Општине за који се тражи расписивање референдума. 

 

Петиција грађана 

Члан 89. 

 

Петиција је писано обраћање појединца или групе грађана са пребивалиштем на 

територији Општине, којим се од одређеног органа Општине тражи да покрене поступак 

или предузме меру или радњу из своје надлежности. 

 

Петиција обавезно садржи: 

1. Назив органа коме се упућује, 

2. Правни основ за подношење петиције са захтевом да се на петицију одговори, 

3. Јасно формулисан захтев, односно предлог подносиоца, са образложењем, 

4. Име, презиме и пребивалиште подносиоца петиције и 

5. Потпис подносиоца петиције 

Орган Општине коме је упућена петиција је дужан да у року од 30 дана од дана 

достављања, обавести подносиоца петиције о свом ставу поводом захтева, односно 

предлога садржаних у петицији. 

 

Притужбе грађана 

Члан 90. 
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 Органи и службе Општине дужни су да грађанима у остваривању њихових права и 

обавеза дају потребне податке, објашњења и обавештења. 

 Органи и службе Општине дужни су да свима омогуће подношење притужби на 

свој рад и на неправилан рад и однос запослених у Општинској управи. 

 Органи и службе Општине дужни су да испитају наводе истакнуте у притужби, који 

указују на пропусте и неправилности у њиховом раду и да у складу са законом покрену 

одговарајући поступак за санкционисање и отклањање пропуста и неправилности. 

 Органи и службе Општине дужни су да дају подносиоцу притужбе одговоре и 

информације о томе да ли је и како по притужби поступљено у року од 30 дана од дана 

пријема притужбе, ако подносилац притужбе то захтева. 

 

VI. ДРУГИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У ПОСЛОВИМА ОПШТИНЕ 

 

Јавна анкета 

Члан 91. 

Органи Општине могу консултовати грађане о питањима из своје надлежности.  

Консултације из става 1. овог члана врше се путем јавне анкете. 

 
Јавна расправа 

Члан 92. 

 

Јавна расправа представља скуп различитих активности, предузетих у унапред 

предвиђеном временском оквиру, у циљу прибављања предлога и ставова грађана о нацрту 

неког акта. 

Јавна расправа се, по правилу, организује као отворени састанак представника 

надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, 

представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања (округли столови, 

трибине, презентације и сл.). 

Јавна расправа може се спроводити и достављањем предлога, сугестија и мишљења 

грађана и осталих учесника у јавној расправи у писаној или електронској форми. 

Организатор јавне расправе је дужан да грађанима из свих делова Општине 

омогући учешће у јавној расправи. 

Начин, рок и поступак организовања и спровођења јавне расправе ближе се уређује 

Одлуком Скупштине општине. 

 
 

 

Објављивање отпочињања рада на припреми прописа 

Члан 93. 

 

Надлежни орган Општине је дужан да на интернет презентацији Општине, односно 

на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које 

доноси скупштина. 

 
Обавезна јавна расправа 

Члан 94. 

 

Органи Општине дужни су да одрже најмање једну јавну расправу:  

 

                          1. у поступку припреме статута; 

                          2. у поступку припреме одлуке о буџету Општине (у делу планирања 

инвестиција); 

                          3. у поступку припреме стратешких планова развоја; 
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                          4. у поступку утврђивања стопа изворних прихода Општине; 

                          5. у поступку припреме просторних и урбанистичких планова; 

                          6. у другим случајевима предвиђеним законом и статутом Општине.  

 Јавна расправа из става 1. овог члана спроводи се о нацрту акта, а изузетно се 

може спровести и раније на предлог органа надлежног за припрему и утврђивање нацрта.  

 Јавну расправу из става 1. овог члана организује Општинско веће на начин и у 

време које предложи орган надлежан за утврђивање нацрта, ако овим статутом није 

другачије одређено. 

 

Јавна расправа на основу предлога, односно захтева 

Члан 95. 

 

Јавна расправа може се спровести у поступку доношења других општих аката из 

надлежности Скупштине општине, на основу захтева предлагача општег акта, једне 

трећине одборника или предлога 100 грађана. 

Ради спровођења јавне расправе, предлог грађана је потребно да својим потписима 

подржи најмање 100 грађана са бирачким правом на територији Општине. 

Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне расправе из става 1. овог члана, 

спроводи се у складу са прописима који уређују грађанску иницијативу. 

Надлежно радно тело Скупштине општине одлучује по примљеном предлогу, 

односно захтеву из става 1. овог члана. 

Уколико надлежно радно тело Скупштине општине прихвати предлог, односно 

захтев из става 1. овог члана, Општинско веће организује јавну расправу, по правилу, на 

начин и у време које је у тим поднесцима предложено. 

 

Организовање јавне расправе 

Члан 96. 

 

Општинско веће организује јавну расправу, одређује начин спровођења, место и 

време трајања јавне расправе. 

Општинско веће упућује јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој 

јавности, за учешће у јавној расправи. 

Јавни позив за учешће на јавној расправи, објављује се на интернет презентацији 

Општине и на други погодан начин. Уз јавни позив обавезно се објављује програм 

спровођења јавне расправе, као и нацрт општег акта који је предмет јавне расправе. 

Општинско веће може упутити позив за учешће на јавној расправи одређеним 

појединцима, представницима органа, организација и удружења за које сматра да су 

заинтересовани за акт који се разматра. 

О току јавне расправе сачињава се извештај који садржи све предлоге и сугестије 

изнете у јавној расправи, као и ставове органа надлежног за припрему предлога акта о 

поднетим предлозима и сугестијама са образложењем разлога за њихово прихватање, 

односно неприхватање. 

Извештај из става 5. oвог члана објављује се на интернет страници Општине и на 

други погодан начин. 

 

Утврђивање предлога акта после споведене расправе 

Члан 97. 

 

Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем је спроведена јавна расправа, 

дужан је да приликом утврђивања предлога акта води рачуна о сугестијама и предлозима 

датим у јавној расправи.  

 

VII. МЕСНА САМОУПРАВА 
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Члан 98. 

 
 
 На територији општине Лапово нема села, те нема ни месних заједница као облика 
за задовољавање потреба и интереса грађана. 

 

VIII. САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ ОПШТИНЕ 

 

Сарадња и удруживање Општине  са општинама и градовима у земљи 

Члан 99. 

 

 Општина, органи и службе Општине, као и предузећа, установе и друге 

организације чији је оснивач, удружује се и остварује сарадњу са другим општинама и гра-

довима и њиховим органима и службама у областима од заједничког интереса и ради 

њиховог остваривања могу удруживати средства и образовати заједничке органе, 

предузећа, установе и друге организације и установе, у складу са законом и статутом. 

 Сарадња из става 1. овог члана подразумева и уступање обављања појединих 

послова из надлежности Општине другој јединици локалне самоуправе или предузећу, 

установи и другој организацији чији је оснивач Општина. 

 Ако Општина закључи споразум о сарадњи са другим општинама или са градом 

ради заједничког обављања послова из области комуналних делатности, ти послови 

заједнички се обављају у складу са законом који уређује комуналне делатности. 

 

 

 

 

Споразум о сарадњи 

Члан 100. 

  

 Споразумом о сарадњи Општине са другим јединицама локалне самоуправе уређују 

се: назив и седиште заједничког органа, предузећа, установе или друге организације, врста, 

обим и начин обављања послова, начин финансирања, управљање и надзор над радом, 

приступање споразуму других јединица локалне самоуправе, поступак иступања односно 

одустајања од споразума јединице локалне самоуправе, права и обавезе запослених, као и 

друга питања од значаја за оснивање, рад и престанак рада, у складу са законом. 

 Скупштина општине одлучује о закључивању споразума из става 1. овог члана 

већином гласова од укупног броја одборника и дужна је да га достави министарству 

надлежном за локалну самоуправу у року од 30 дана од дана закључења споразума. 

 

Заједничко извршавање поверених послова 

Члан 101. 

 

 Општина може, заједно са једном или више општина, односно са градом, 

предложити министарству надлежном за локалну самоуправу заједничко извршавање 

одређених поверених послова, у складу са законом којим се уређује државна управа и 

уредбом Владе Републике Србије којом се уређују ближи услови и начин заједничког 

извршавања поверених послова. 

 Општина може прихватити предлог надлежног органа државне управе да са једном 

или више општина, односно са градом, заједнички обезбеди извршавање одређених 

поверених послова, у складу са законом којим се уређује државна управа и уредбом Владе 

Републике Србије којом се уређују ближи услови и начин заједничког извршавања 

поверених послова. 
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 Скупштина општине одлучује о предлогу из става 2. овог члана у року од 30 дана 

од дана достављања предлога. 

 Уколико прихвати предлог из става 2. овог члана, Скупштина општине закључује са 

једном, односно више општина, односно са градом, споразум о сарадњи којим се уређује 

заједничко извршавање поверених послова и доставља га министарству надлежном за 

локалну самоуправу. 

 Споразум о сарадњи из става 4. овог члана објављује се после прибављања  

сагласности Владе Републике Србије. 

  

Оснивање заједничког органа, службе, предузећа или друге организације 

Члан 102. 

 

Споразумом о сарадњи Општине са другим општинама, односно са градом, може се 

предвидети оснивање заједничког органа, службе, предузећа или друге организаације. 

У случају из става 1. овог члана, надлежни орган Општине заједно са надлежним 

органом другог, односно других оснивача, одлучује о постављењу, односно именовању 

руководиоца заједничког органа, службе, предузећа или друге организације, разрешењу и 

њиховој одговорности и престанку дужности, у складу са законом. 

Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да заједнички орган одлучује о правима и 

обавезама грађана са пребивалиштем на територији Општине у управном поступку, о 

правима и обавезама тих грађана у другостепеном поступку одлучује Општинско веће, у 

складу са законом. 

Средства за рад заједничког органа обезбеђују се у буџету Општине, сразмерно 

обиму послова које за Општину обавља заједнички орган. 

 

Уступање послова другој општини, односно граду 

Члан 103. 

Споразумом о сарадњи Општина може уступити одређене послове из своје 

надлежности другој општини, односно граду. 

Средства за рад органа општине, односно града који обавља уступљене послове, 

обезбеђују се у буџету Општине, сразмерно обиму уступљених послова. 

Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да уступљени послови обухватају 

одлучивање о правима и обавезама грађана са пребивалиштем на територији Општине у 

управном поступку, о правима и обавезама тих грађана у другостепеном поступку 

одлучује Општинско веће, у складу са законом. 

Уступљени послови обављају се у име и за рачун Општине, а за њихово обављање 

одговорна је Општина. 

 

Престанак важења споразума о сарадњи 

Члан 104. 

Споразум о сарадњи престаје да важи на захтев Општине или друге јединице 

локалне самоуправе учеснице споразума. 

Скупштина општине упућује писани захтев другој учесници споразума најкасније 

шест месеци пре дана са којим споразум о сарадњи престаје да важи и истовремено о томе 

обавештава министарство надлежно за локалну самоуправу. 

Споразум о сарадњи који је закључило више јединица локалне самоуправе, на 

захтев Општине престаје да важи само у делу који се односи на Општину. 

 

Сарадња са јединицама локалне самоуправе других држава 

Члан 105. 

  

Општина може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са 

јединицама локалне самоуправе у другим државама, у оквиру спољне политике Републике 
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Србије, уз поштовање територијалног јединства и правног поретка Републике Србије, у 

складу са Уставом и законом.  

 Одлуку о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама, општинама и гра-

довима доноси Скупштина општине, уз сагласност Владе Републике Србије. 

Споразум или други акт о успостављању сарадње потписује председник Општине 

или лице које он овласти. 

Акт из става 3. овог члана објављује се и ступа на снагу после прибављања 

сагласности Владе Републике Србије. 

 

Удруживање у асоцијације градова и општина 

Члан 106. 

 

Општина може бити оснивач или приступати асоцијацијама градова и општина, 

ради унапређења развоја локалне самоуправе, њене заштите и остваривања заједничких 

интереса.  

Општина оснива или приступа асоцијацијама градова и општина које заступају 

интересе свог чланства пред државним органима, а посебно у поступку доношења закона и 

других аката од значаја за остваривање послова јединица локалне самоуправе.  

 

 

Сарадња са удружењима и другим организацијама 

Члан 107. 

 

 Органи Општине могу сарађивати са удружењима, хуманитарним и другим 

организацијама, у интересу Општине и њених грађана. 

 

 

Учешће у европским интеграцијама 

Члан 108. 

  

Општина у оквиру својих надлежности, преко својих органа, прати процес 

европских интеграција Републике Србије и развија за то потребне административне 

капацитете, у складу са законом и утврђеном политиком Републике Србије. 

 

 

IX. ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Заштита права Општине 

Члан 109. 

 

Заштита права Општине обезбеђује се на начин и по поступку утврђеном законом. 

 

 

 

Покретање поступка за оцену уставности и законитости 

Члан 110. 

 

 Скупштина општине покреће поступак за оцену уставности и законитости закона 

или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну 

самоуправу. 
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Право жалбе Уставном суду 

Члан 111. 

  

 Председник Општине има право жалбе Уставном суду ако се појединачним актом 

или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности 

Општине. 

 
 
 

X.  АКТИ ОПШТИНЕ   

Акти Општине 

Члан 112. 

  

У вршењу послова из своје надлежности Општина доноси одлуке, правилнике, на-

редбе, упутства, решења, закључке, препоруке и друге потребне акте. 

 

 

Хијерархија аката Општине 

Члан 113. 

  

Одлуке и општи акти Скупштине општине морају бити сагласни са законом и овим 

статутом. 

Акти председника Општине и Општинског већа морају бити сагласни са законом, 

овим статутом, одлукама и општим актима Скупштине општине. 

Акти Општинске управе морају бити сагласни са законом, овим статутом, одлукама 

и општим актима органа Општине. 

 

 

Предлагање прописа и других општих аката 

Скупштине општине 

Члан 114. 

 

Право предлагања прописа и других општих аката из надлежности Скупштине 

општине имају: сваки одборник Скупштине општине, радно тело Скупштине општине, 

Општинско веће и грађани путем грађанске иницијативе. 

 

Објављивање и ступање на снагу 

општих аката 

Члан 115. 

   

Општи акти органа Општине објављују се у „Службеном гласнику општине 

Лапово“. 

            Акти из става 1. овог члана ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, осим 

ако доносилац у поступку доношења не утврди да постоје нарочито оправдани разлози да 

исти ступи на снагу и раније. 

Остали акти органа општине Лапово објављују се у „Службеном гласнику општине 

Лапово'' када је то тим актима предвиђено. 

 

 

XI. ТУМАЧЕЊЕ,  ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА СТАТУТА 

 

Аутентично тумачење Статута 

Члан 116. 
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Аутентично тумачење Статута даје Скупштина општине на предлог Општинског 

већа. 

 

 

 

Поступак за промену или доношење Статута 

Члан 117. 

 

Иницијативу за доношење или промену Статута општине може поднети најмање 5% 

грађана са бирачким правом на територији Општине, трећина одборника, председник Оп-

штине и надлежно радно тело Скупштине општине. 

Иницијатива се подноси у писаном облику са образложењем. 

О иницијативи из става 1. овог члана Скупштина одлучује већином гласова од укуп-

ног броја одборника. 

Ако Скупштина општине одлучи да прихвати иницијативу, односно да се приступи 

доношењу или промени Статута општине, истим актом одређује рок за израду нацрта 

Статута, односно одлуке о промени Статута општине и рок за достављање предлога 

Статута. 

Скупштина може актом из става 4. овог члана одредити да се израда предлога 

нацрта повери Комисији при чему ће одредити састав комисије, водећи рачуна да 

Комисија буде састављена од стручних лица или пак да се израда предлога нацрта повери 

Општинској управи.  

Нацрт статута, односно одлуке о промени статута утврђује Општинско веће 

већином гласова од укупног броја чланова Општинског већа. 

О нацрту Статута, односно одлуке о промени Статута спроводи се јавна расправа на 

начин и у року који одреди Општинско веће, водећи рачуна о року који је Скупштина 

одредила за достављање предлога . 

Општинско веће, након спроведене јавне расправе, утврђује предлог Статута, 

односно одлуке о промени Статута, већином гласова од укупног броја чланова 

Општинског већа. Приликом утврђивања предлога статута, односно одлуке о промени 

статута, Општинско веће водиће рачуна о предлозима и сугестијама датим у јавној 

расправи. 

Скупштина ће предлог Статута или Одлуке о промени Статута доставити 

Министарству надлежном за локалну самоуправу ради прибављања мишљења о 

усклађености са Законом.  

Уколико се Министарство у року од 30 дана од пријема предлога Статута не изјасни 

сматраће се да је дало позитивно мишљење.  

Скупштина општине усваја Статут, односно одлуку о промени Статута већином 

гласова од укупног броја одборника. 

 

 

 

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

 

Усклађивање прописа Општине са овим Статутом 

Члан 118. 

 

Прописи Општине ускладиће се са одредбама овог статута у року од три месеца  од 

дана ступања на снагу овог статута. 
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Прописи Општине који нису у супротности са овим Статутом остају на снази до 

њиховог усклађивања са овим статутом. 

 

 

Доношење планских докумената 

у складу са овим статутом 

Члан 119. 

 

Скупштина општине донеће План развоја Општине најкасније до 1.1.2021. године. 

Скупштина општине донеће Средњорочни план у складу са законом који уређује 

плански систем РС, почев од средњорочног плана за 2021. годину. 

Важећи документи јавних политика ускладиће се са законом из става 2. овог члана, 

приликом првих измена и допуна тих докумената. 

 

 

 

Одложена примена појединих одредаба овог статута 

Члан 120. 

 

Члан 31. који се односи на број одборника Скупштине општине примењиваће се 

почев од спровођења наредних избора за одборнике Скупштине општине, одржаних после 

ступања на снагу овог статута. 

Члан 55. у делу који се односи на постављење помоћника председника Општине, 

примењиваће се након спроведених избора за одборнике Скупштине општине одржаних 

после ступања на снагу овог статута. 

Члан 56. став 1. у делу који се односи на број чланова Општинског већа, 

примењиваће се након спроведених избора за одборнике Скупштине општине одржаних 

после ступања на снагу овог статута. 

   

 

Престанак важења Статута 

Члан 121. 

 

Даном ступања на снагу овог статута, престаје да важи Статут општине Лапово  

(''Службени гласник општине Лапово''  бр.8/12, 13/12, 3/13 и 17/17). 

 

Ступање на снагу 

Члан 122. 

 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Лапово''.   

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 110-6/19-I-04   

                          

 

                                                                            

                ПРЕДСЕДНИК 

              Небојша Милетић,с.р    
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 АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
2019 

 
 
 

 

      Лапово, фебруар 2019. године 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. УВОД 

 

 

 

 

 

Национални акциони план запошљавања за 2019. годину (у даљем тексту: НАПЗ), 

представља обједињени преглед циљева и приоритета политике запошљавања чије је 

остваривање условљено реализацијом програма и мера активне политике запошљавања, 

као и активности које се, на основу секторских политика и текућих реформских процеса, 

реализују у области привреде, образовања, омладинске политике, социјалне инклузије, а 

које су од значаја и утицаја на област политике запошљавања.  

Активности чија је реализација планирана за 2019. годину представљају наставак 

процеса започетих у претходном периоду и усмерене су ка достизању општег циља 

политике запошљавања утврђеног Националном стратегијом запошљавања за период 2011 

– 2020. године („Службени гласник РС”, број 37/11), који се односи на успостављање 

ефикасног, стабилног и одрживог тренда раста запослености у Републици Србији до краја 

2020. године, уз усаглашавање политике запошљавања и институција тржишта рада са 

правним тековинама ЕУ. 
 
 
 

Локални акциони план запошљавања за 2019. годину за општину Лапово (у даљем 

тексту: ЛАПЗ) представља основни инструмент спровођења активне политике 

запошљавања у 2019. години. Њиме се дефинишу приоритети и циљеви политике 

запошљавања у 2019.години и утврђују програми и мере који ће се реализовати у 2019. 

години на територији општине Лапово, како би се достигли циљеви и постигло одрживо 

повећање запослености.  
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Правни основ за утврђивање ЛАПЗ-а представља Закон о запошљавању и 

осигурању заслучај незапослености (“Службени гласник РС”, бр. 36/09 од 15. маја 2009, 

30/10 од 7. маја 2010 - др. закон, 88/10 од 23. новембра 2010. и 38/15 од 29. априла 2015.)и 

Национална стратегија запошљавања за период 2011- 2020. године ("Службени гласник 

РС", број 37/2011).  
 

Приоритети политике запошљавања у 2019. години у општини Лапово су: 

  
- стварање услова за запошљавање младих и смањивање њихове 

незапослености.  
                  -      подршка мерама активне политике запошљавања кроз јавне радове преко 
програма  
                          НСЗ.                  

 

− у сарадњи са установом за осовно образовање смањи број радно способних 
становника који немају завршено основно образовање,кроз програм 
функционалног основног образовања. 

 

− пронаћи нoве изворе суфинансирања или финансирања,домаће и стране 
инвестиције за отварање производне индустрије у којој би се ангажовали 
радници из категорије теже запошљивих. 

 

 

1 

 

 
 
 

Географски подаци: 

 
 

Општина Лапово налази се у централном делу Републике Србије, у северозападном делу 

Шумадијског округа коме административно припада. Са укупном површином од 5.522 ха, 
чини 2,3% укупне површине Шумадијског округа, представљајући, по величини, његову 

најмању општину. Целокупна дужина границе Општине износи 40 км. Сама Општина 

окружена је са јужне стране општином Баточина, источне, општином Свилајнац, северне, 

општином Велика Плана, док се са западне стране граничи са општином Рача. У састав 

општине Лапово улазе свега два насеља: варошица Лапово и истоимено село. 
 

 
 

Општина Лапово се 

налази на 107м надморске 

висине и лежи у средишњем 

делу тока Велике Мораве, 

између њених притока, река 

Раче и Лепенице, на прелазу 

алувијалне равни ове реке у 

ниско побрђе крајњих изданака 

планине Рудник. 

 

 

Са становишта 
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климатских карактеристика, општину Лапово одликује умерено- континентална клима - 

релативно хладне зиме, јесени незнатно топлије од пролећа и умерено топла лета.  
Општина Лапово смештена је на месту где се од тзв. Великоморавског пута 

меридијанског правца (С–Ј) одвајају упореднички путеви, долинама река Лепенице и Раче. 

Наведеним природним правцима воде врло значајне комуникације – уздужна, железничко-

друмска удвојена Балканска магистрала као и лепеничка и рачанска трансверзала у облику 

железничко-друмске, односно друмске комуникације. Прва од наведених комуникација 

која се пружа долином Велике Мораве, од давнина је имала велики значај. Данас се јавља 

у виду модерног аутопута Е-75 у дужини од 8,7 км на територији лаповске општине, као и 

у облику међународне железничке пруге Београд - Скопље - Атина у дужини од 8,5 км и са 

железничким чвором управо на територији општине. 

 

Поред ових, важне саобраћајнице представљају трансверзални комуникациони правци 

долинама Лепенице и Раче, који повезују Општину са Крагујевцем и Краљевом, односно 

Тополом, Аранђеловцем и Лазаревцем који, преко суседног Марковца, спаја Лапово са 

Ибарском магистралом . На другој страни, према истоку, општина Лапово је свилајначким 

путем повезана са Ресавом. 

 

Постојеће саобраћајнице, уз близину тока Велике Мораве, указују да општина 

Лапово има изузетно повољан геостартешки положај који се огледа у доброј повезаности 

са осталим деловима Републике Србије. 
Удаљеност Општине од града Крагујевца износи 31 км. 

 

 

 

 

2 

Становништво 
 

Преглед броја становника општине Лапово у периоду од 2007 - 2015. године 

7844

7757

7677

7602

7837

7738

7650

7550

7466

7200

7300

7400

7500

7600

7700

7800

7900

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
Извор: Републички завод за статистику 

 

Након увида у податке из публикације Општине и региони 

Републике Србије, Републичког завода за статистику, који 

се односе на период од 2007. до 2015. године, може се 

констатовати да је углавном приметан пад броја становника 

општине Лапово. Последњи званични попис из 2011. 

године, сведочи да је општина Лапово бројала 7842 
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становника, што је за 4,69% мање у односу на попис 

спроведен 2002. године, када је имала 8228 становника. 

Према проценама Републичког завода за статистику у 

периоду од 2011. до 2015. године бележи се константан пад 

становника. Општина Лапово спада у групу малих општина 

те је уочљива миграција становништва ка већим 

привредним центрима, пре свега оним у окружењу. На 

овакав демографски баланс утицала је и природна 

депопулација као друга, битна компонента демографског 

процеса. 

 

Структура становништва према полу 

 

Посматрајући полну структуру  становника (према подацима прузетим из пет пописа), може се 

уочити већа бројност женске популације сваке пописне године. Према последњем попису из 

2011. године, женска популације је за 4,31% бројнија у односу на мушку, док је осталих година, 

доминација, изражена у процентима, мања, осим 2011. године, када је износила 6,4%. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Структура становништва општине Лапово према полу 
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Извор: Републички завод за статистику 

 
 
 
 
  
 

Старосна структура становништва 
 

Старосна структура становништва општине Лапово 
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Године старости 
Година пописа становништва 

1971.  1981. 1991. 2002. 2011. 

0 – 4 532 611 543 319 317 

5 – 9 583 626 577 429 356 

10 – 14 705 548 607 521 379 

15 – 19 861 584 596 499 465 

20 – 24 731 723 549 559 495 

25 – 29 553 850 562 494 449 

30 – 34 591 757 701 485 492 

35 – 39 753 526 821 499 504 

40 – 44 805 620 715 628 515 

45 – 49 706 695 503 694 516 

50 – 54 372 822 562 592 597 

55 – 59 401 682 628 424 695 

60 – 64 496 337 723 469 568 

65 – 69 449 344 564 503 391 

70 – 74 320 399 275 530 383 

75 и више 283 496 451 544 715 

        Непознато 15 11 103 39  

Извор: Републички завод за статистику 
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Извор: Републички завод за 

статистику 

 

 

 

 

На основу података преузетих из пописа становништва спроведеног 2011. године, да се уочити 

доминација урбаног у односу на рурално становништво општине Лапово. Урбано становниство живи у 

вароши Лапово и чини 94 % укупне популације општине, док у селу Лапово живи 470 становника – 6 %. 

Сеоску средину прати депопулација услед престанка биолошког обнављања, али и миграција 

становништва према урбаним и подручјима атрактивнијим за живот и рад. Густина насељености 

општине је 149,6 становника/km2. 

94.00%

6.00%

Урбано

становништво

Рурално

становништво
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Основни контигенти становништва 
 

 

 

Основни контигенти становништва у 2015. години 

 

 

 

Територија 
Укупно 

становништво 

Основни старосни контигенти становништва 

Очекивано 

трајање 

живота 

живорођене 

деце од 2013-

2015 

Радни 

 15-64 

Пунолетни 

18 и више 

Предшколски 

0-6 

Школо – 

обавезни 

7-14 

Фертилни 

15-49 

Прос. 
старост 

Индекс 
старења 

број % број % број % број % број % М Ж 

Шумадија 43,16 145,3 194128 67,46 239557 83,24 17816 6,19 22346 7,76 62092 21,58 73,35 77,9 

Поморавље 44,53 163,9 133960 64,87 172820 83,69 11938 5,78 15423 7,47 43056 20,85 72,42 77,16 

Шумадија и 

Поморавље 
43,85 154,6 328088 66,17 412377 83,47 29754 5,99 37769 7,62 105148 21,22 72,89 77,53 

Лапово 44,27 159,6 5026 67,32 6309 84,5 366 4,9 556 7,45 1596 21,38 75,04 77,28 

               

    Извор: Републички завод за статистику 
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Образовна структура становништва 
 

 

Становништво старије 15 и више година према полу и школској спреми, по попису из 

2011. године 

Територија 
Мушко/ 

женско 
Укупно 

Без 

школ. 

спреме 

Непот. 

осн. 

образ. 

Осн. 

образ. 

Средње 

образ. 

Више 

образ. 

Високо 

образ. 
Непознато 

Лапово 

Укупно 6785 133 1064 1453 3554 273 266 42 

Женско 3491 102 717 886 1510 127 130 19 

Мушко 3294 31 347 567 2044 146 136 23 

Извор: Републички завод за статистику 

 

 

У образовној структури становништва старијег од 15 година уочава се да најбројнију групацију 

чине особе са средњим образовањем (52,38%). Само основно образовање има 21,4%, док је 

17,64% посматране популације без основног образовања. На основу ових података, уочава се 

доминантност женске популације у групацијама са нижим образовањем, односно без школске 

спреме или са завршених 3 разреда основне школе. Женска популација, у обема групама,  чини 
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преко 68% овог дела популације. 

 

Становништво старије 15 и више година према школској спреми, по попису из 2011. 

године 

 

Непотпуно основно 

образовање , 15.68%

Основно 

образовање , 21.41%
Средње 

образовање , 52.38%

Непознато, 0.62%

Високо 

образовање , 3.92%

Без школске 

спреме , 1.96%

Више образовање, 

4.02%

 
Извор: Републички завод за статистик                                    
Становништво према активности 

 

Становништво према активности, по попису из 2011. године 

Територија 

Активно становништво Неактивно становништво 

Свега 
Обављ. 

заним. 

Незапослени 

Свега 

Деца 

млађа од 

15 г. 

Пензионери 
Лица са 

прих. Од 

имов. 

Ученици/ 

студенти 
Домаћице Остало 

Свега 
Некад 

радили 

Траже 1. 

посао 

Лапово 2859 2040 819 443 376 4978 1052 1942 29 555 959 441 

Шумадија 123743 92124 31619 18950 12669 169565 40760 66554 1148 23054 23236 14813 

Поморавље 81441 60824 20617 12307 8310 133095 28980 54683 953 15337 20817 12325 

Регион 205184 152948 52236 31257 20979 302660 69740 121237 2101 38391 44053 27138 

Извор: Републички завод за статистику 

6 

Према званичном попису из 2011. године, број активних становника општине Лапово је 

2.859, односно 36,48% укупне популације општине. Од овог броја, 71,35% обавља неко 

занимање, док остатак чине незапослена лица која траже посао или, пак, лица која су 

привремено прекинула своја занимања. Издржавано становништво чини 63,52% укупне 

популације општине 

 

 

 

 

 

Етничка припадност становништва 
 

 

Етничка припадност становништва у општини Лапово у 2011. години 
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Број 7837 7613 7 7 1 56 1 0 8 0 0 1 5 6 6 39 1 86 
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Извор: Републички завод за статистику 

 

Према националној структури становништва у општини Лапово најбројнији су Срби - 

97,1%. Међу националним мањинама предњаче Роми - 0,71%. 

 

Религијска припадност становништва 
 

 

Религијска припадност становништва у општини Лапово у 2011. години 
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Број 7837 7678 7599 19 2 0 14 44 3 98 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Сходно националној структури становништва, најзаступљенија религија у општини   Лапово  је 

православно хришћанство (96,96%). 

 

 

 

 

Привредни субјекти у општини Лапово 

 

Предузећа 

 
 

Број предузећа према величини 2016. године 

Мала Средња Велика 

44 5 3 

 
7                  
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Извор: Агенција за привреднe 

регистреr

84.62%

9.62%
5.77%

Mало предузеће

Средње предузеће

Велико предузеће

 

 

Преглед броја предузећа по облику организовања, 2016. године 

ДОО АД ОД Остали облици 

51  1 1 

Извор: Агенција за привредне регистре 

 

 

Преглед броја предузећа према делатности 

Пољопривреда, 

шумарство и 

водопривреда 

4 

Прерађивчка 

индустрија 
20 

Тговина на велико и 

мало, оправка 
15 

Саобраћај, 

складиштење и везе 
5 

Остали сектори 9 

                                Извор: Агенција за привредне регистре 

 

 

 

 

                8 
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7.55%

37.74%

28.30%

9.43%

16.98%

Пољопривреда, шумарство и

водопривреда

Прерађивачка индустрија

Трговина на велико и мало,

оправка

Саобраћај, складиштење и

везе

Остали сектори

 
 

 

 

 

Предузетници 

 
Преглед броја предузетника према делатности 

22.49%

36.84%7.66%

33.01%

Прерађивачка индустрија

Трговина на велико и мало,

оправка

Саобраћај, складиштење и

везе

Остали сектори

 
Извор: Агенција за привредне регистре 

 

 

У општини Лапово имамо 34 % предузетника који се баве угоститељком делатношћу. 

Пословима рачуноводства и консултантским услугама се бави укупно 22% односно 15 

предузетника, што може представљати подршку у процесу привлачења инвестиција. 

 

 

 
 

9 

 

Радње 
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Према подацима Агенције за привредне регистре, постоји 209 радњи у Општини Лапово на 

крају 2016. године. Готово 40% ових радњи бави се трговином, док у оквиру прерађивачке 

индустрије 22% радњи. 

 

 

Преглед броја радњи разврстаних у 

осталим областима 

Фризери и козметичари 10 

Грађевинари 7 

Угоститељи 23 

Припрема за штампу 2 

Рачуноводствене и 

консултантске услуге 
15 

Остали 12 

 

 

Преглед броја радњи према делатности, 2016. године 

 

12.66%

21.52%

29.11%
2.53%

18.99%

15.19%

Фризери и козметичари

Грађевинари

Угоститељи

Припрема за штампу

Рачуноводствене и

консултантске агенције

Остали

 
 

                                                                                                                                                                     

Од 49 малих и средњих предузећа која послују у општини Лапово 2016. године према 

подацима Агенције за привредне регистре, у доњој табели приказана су најзначајнија, која 

запошљавају највећи број људи. 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преглед најзначајнијих МСП 
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Назив Делатност Број запослених 

Колор Прес Графичка 101 

Д и Н Сани Хемијско-техничка 24 

Алфа Нова Графичко-техничка 65 

Сомил Хемијско-техничка 10 

Фит Степ Хемијско-техничка 30 

9. октобар Хемијско-техничка 13 

Ролпак Хемијско-техничка 10 

A.С.A. 
Скупљање отпада 

који није опасан 
36 

Куч Компани Узгој музних крава 11 

Морава Пром 

Остала трговина на 

мало у 

неспецијализованим 

продавницама 

72 

Кроношпан 
Производња фурнира 

и плоча од дрвета 
150 

 

 
 

 
 
 

Просперитет се базира и на даљем развоју радно интензивних грана индустрије, пре свега 

из области прерађивачке индустрије, односно даљем развоју осталих услужних 

делатности.  
Смањење велике незапосленост на територији општине Лапово захтева 

инвестиције, како постојећих тако и нових инвеститора.  
Циљ општине Лапово је да се у будућности кроз инвестиционо "пријатељски" оквир 

створе такви услови у којима инвеститор може да сагледа све могућности и ризике 

средњорочних идугорочних инвестиционих одлука, пружајући потенцијалним 

инвеститорима сву могућу помоћ у обезбеђивању неопходних дозвола. 
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Тржиште рада и ресурси 
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Запосленост 
 

 

Обрађени статистички подаци који се односе 

на 5 посматраних година, од 2011. до 2015. 

године, показују непрекидно умањење броја 

запослених лица општине Лапово. На крају 

посматраног периода 2015. године, општина 

Лапово је имала 1.574 регистрованих 

запослених особа, што је, у односу на 2014. 

годину, представљало умањење за 8%, односно 

11,5 % у односу на почетак посматраног 

периода. 

1779 1789

1703
1714

1574

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

2011 2012 2013 2014 2015

 
Ово умањење броја запослених општине Лапово последица је неактивности друштвених система 

који су, у фази приватизације или стечаја, смањили број запослених отпуштањем једног дела радне 

снаге. 

 

 

 

 

 

Запосленост – Структура 
 

 

 

Година Укупно 

Запослени у 

правним лицима 

(привредна 

друштва, 

предузећа, 

установе, задруге 

и друге 

организације) 

Приватни 

предузетници 

(лица која 

самостално 

обављају 

делатност) и 

запослени код 

њих 

Регистровани 

индивидуални 

пољоприв- 

редници2 

Број запослених на 1000 

становника 

Укупно 

Запослени у 

правним лицима  

(привредна 

друштва, 

предузећа, 

установе, задруге 

и друге 

организације) 

2011. 1779 1446 333  - 430  177 

2012. 1330 1330  459 231 172 133 

2013. 1703 1318 385  - 223 172 

2014. 1714 1305 409  - 227 173 

2015. 1574 1176 357 41 211 158 

 
Извор: Републички завод за статистику 

 

 

 

 

 

 

 

Запосленост по секторима делатности 
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2011 1444 1 431 0 79 7 90 543 15 10 37 29 96 89 9 2 

2012 1328 1 352 0 83 7 85 529 7 13 25 28 89 93 8 2 

2013 
131

8 
7 317 0 88 8 78 541 0 15 24 31 

9

4 
94 7 3 

2014 
130

6 
15 324 0 84 8 87 511 0 14 30 33 

9

2 
86 7 4 

2015 
153

0 
10 502 10 80 13 245 328 37 32 10 54 

7

9 
98 10 15 

 
Извор: Републички завод за статистику 

 

 

 

 

Током читавог посматраног периода, у структури незапосленог становништва, највећи удео имају 

незапослена лица која први пут траже посао. Учешће ове групације у укупном броју незапослених 

лица општине је расло да би од 2006. године почело да опада, тако да је у 2015. години износило 

34,1,% незапослених лица. Учешће лица без квалификација у укупном броју незапослених лица 

током посматраног периода је варирало, износећи 32 % у 2015. години. У посматраном периоду 

варирао је и број незапослене женске популације. Учешће женске популације у укупном броју 

незапослених лица општине Лапово током посматраног периода било је изнад 50%, а по последњим 

подацима, за 2015. годину износило је 54,9%. 
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Незапосленост 
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Извор: Републички завод за статистику 
 

Статистички подаци говоре да се након 2000. године број незапослених лица општине Лапово 

увећавао, закључно са 2006. годином. У периоду од 2006. до 2010. године долази до опадања 

броја незапослених лица. Међутим, од 2010. године овај број почиње да расте. Пораст броја 

незапослених лица последица је неактивности друштвених система, који су, у фази 

приватизације или стечаја, смањили број запослених отпуштањем једног дела радне снаге (пре 

свега у сектору саобраћаја). 
 

Структура незапослености 
 

Годин

а 

Укупн

о 

Први пут траже 

запослење 

Без 

квалификација 
Жене 

свега % свега % Свега % 

2001.  794 588 74,06 307 38,66 502 63,22 

2002. 961 707 73,57 342 35,59 604 62,85 

2003. 1.112 780 70,14 413 37,14 661 59,44 

2004. 1.045 702 37,18 366 35,02 614 58,76 

2005. 1.136 692 60,92 405 35,65 649 57,13 

2006. 1.267 746 58,88 469 37,02 736 58,09 

2007. 1.132 647 57,16 419 37,01 689 60,87 

2008. 1.094 565 51,65 415 37,93 662 60,51 

2009. 1.025 469 45,76 338 32,98 652 63,61 

2010. 969 346 35,71 314 32,40 511 52,73 

2011. 1.001 380 37,96 339 33,87 510 50,95 

2012. 1.101 393 35,69 357 32,43 576 52,32 

2013. 1.087 391 35,97 354 32,57 544 50,00 

2014. 1.112 372 33,45 362 32,55 604 54,32 

2015 1,051 358 34,10 336 32,0 577 54,9 

Извор: Републички завод за статистику 
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Током читавог посматраног периода, у структури незапосленог становништва, највећи 

удео имају незапослена лица која први пут траже посао. Учешће ове групације у укупном 
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броју незапослених лица општине је расло да би од 2006. године почело да опада, тако да 

је у 2015. години износило 34,1,% незапослених лица. Учешће лица без квалификација у 

укупном броју незапослених лица током посматраног периода је варирало, износећи 32 % 

у 2015. години. У посматраном периоду варирао је и број незапослене женске популације. 

Учешће женске популације у укупном броју незапослених лица општине Лапово током 

посматраног периода било је изнад 50%, а по последњим подацима, за 2015. годину 

износило је 54,9%. 

 

 

Старосна структура незапослених на крају 2015. Године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посматрајући старосну структуру незапослених лица општине Лапово уочавамо да 

највеће учешће остварује групација становништва преко 50 година старости – 28,95% 

свих регистрованих незапослених лица општине. Незнатно мање учешће остварују и 

групације између 20. и 29. година (25,35%), односно између 40. и 49. година (21,55%). 

Занимљив је и индикативан податак о учешћу незапослених лица од 15. до 19. године 

старости у укупном броју незапослених лица општине -  2,87%. 
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2.87%

25.35%

21.28%21.55%

28.95%
15-19 god.

20-29 god.

30-39 god.

40-49 god.

50 i više god.
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КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА ДАН 

30.01.2019.год. 

 

СТАРОСНА СТРУКТУРА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА 

       Са стажом           Без стажа укупно 

укупно жене укупно жене укупно жене 

Незапослени од        15-19 година     1     /     6     3     7     3 

Незапослени од        20-29 година   68   34 103   43 171   77 

Незапослени од        30-39 година 130   70   75   34 205 104 

Незапослени од        40-49 година 132   65   65   56 197 121 

Незапослени преко        50 година 298 107   71   62 369 169 

 629 276 320 198 949 474 
*НАПОМЕНА: Укупан број лица о којима се води евиденција је 987. Од тога 949 припада категорији 
незапослених лица, док 38 лицa припада осталим категоријама: студенти, пензионери, пољопривредници, 
лица која траже промену запослеља.  
Од укупног броја незапослених лица 949, тренутно је активно 912, док је 37 лица тренутно спречено за 
тражење посла (труднице/породиље, болест, нега болесног члана породице и др.) 
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 Први пут тражиоци 

запослења 

              Са радним 

стажом 

                           

Укупно 

   укупно         жене       укупно          

жене 

        

укупно 

         

жене 

Лица без 

квалификација 

111    85 145    57 256 142 

II 

Ст.стр.спреме 

    7      6   25    16   32   22 

III 

Ст.стр.спреме 

  76    42 201    71 277 113 

IV 

Ст.стр.спреме 

103    56 210  117 313 173 

V 

Ст.стр.спреме 

    1      /     1      /     2     / 

VI1 

Ст.стр.спреме 

    3      2   17      9   20   11 

VI2 

Ст.стр.спреме 

    5      /   13      8   18     8 

VII1 

Ст.стр.спреме 

  15     7   16      7   31   14 

 321 198 628 285 949* 483 
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ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊA 

 

 

Програми и мере активне политике запошљавања утврђени овим акционим планом, 

које ће током 2019. године спроводити НСЗ, реализују се у складу са Законом о 

запошљавању и осигурању за случај незапослености, Законом о професионалној 

рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и прописима о државној помоћи, 

а критеријуми, начин и друга питања од значаја за спровођење мера активне политике 

запошљавања уређују се општим актима МРЗБСП и НСЗ. 

Ради реализације програма и мера активне политике запошљавања, НСЗ расписује 

јавне позиве и конкурсе, односно покреће поступак јавне набавке у складу са прописима о 

јавним набавкама, у првом кварталу 2019. године.  

Посредовање у запошљавању лица која траже запослење, мере активног тражења 

посла и професионална оријентација и саветовање о планирању каријере, реализују 

запослени у НСЗ континуирано током календарске године. 

 

Програми и мере активне политике запошљавања обухватају: 

 

1. Посредовање у запошљавању лица која траже запослење 

 

Посредовање у запошљавању лица која траже запослење подразумева сет 

активности и мера које су усмерене на тражиоце запослења са циљем оспособљавања лица 

за активно тражење посла и повезивање са послодавцима који имају потребу за 

запосленима.  

Развијање способности за активно тражење посла врши се кроз индивидуални и 

групни рад са лицима која траже посао. Саветовање за запошљавање је активност током 

које саветник за запошљавање пружа стручну подршку тражиоцу запослења на 

индивидуалном нивоу, а подразумева информисање о правима и обавезама тражилаца 

запослења, о услугама које пружа НСЗ, као и о могућностима за запошљавање и траженим 

занимањима. Током саветовања за запошљавање врши се процена запошљивости лица које 

тражи посао, односно, процена његових професионалних могућности и афинитета, са 

циљем утврђивања степена подршке која му је потребна. Врсте подршке око којих се 

тражилац запослења и саветник за запошљавање усагласе, утврђују се у индивидуалном 

плану запошљавања.  

Мере активног тражења посла као што су обуке за активно тражење посла и обуке у 

клубовима за тражење посла, облици су групног рада са лицима која траже посао, са 

циљем да се тражиоци запослења информишу о ситуацији на локалном тржишту рада и да 

се оспособе за квалитетно представљање послодавцу. Ово су мере које подразумевају и 

мотивисање лица која траже посао и унапређење њихових компетенција за активно 

тражење посла. 

Услуге за послодавце подразумевају информисање послодаваца о стању на 

тржишту рада и структури тражилаца запослења на евиденцији НСЗ и саветовање о 

могућностима и начинима задовољавања потреба послодаваца за извршиоцима, 

укључујући и информисање о мерама активне политике запошљавања, испитивање 

будућих потреба послодаваца ради планирања обука и других мера активне политике 

запошљавања, селекцију тражилаца запослења према условима дефинисаним у пријави 

потребе за запошљавањем - посредовање по захтеву послодавца и интернет посредовање 

на интернет страници НСЗ и реализацију осталих видова сарадње са послодавцима и 

другим партнерима на тржишту рада.  
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 Сајам запошљавања је мера посредовања, јер омогућава непосредни контакт већег 

броја послодаваца који су исказали потребу за запошљавањем са тражиоцима запослења 

који у највећој мери одговарају захтевима послодаваца за запошљавање на конкретна 

радна места, али је истовремено и мера активације, јер тражиоца запослења непосредно 

суочава са конкретним слободним радним местима, што позитивно делује на његову 

мотивацију за активно тражење посла. 

     Каравани запошљавања су мера која омогућава лицима која имају пребивалиште у 

неразвијеним и мање развијеним општинама да се укључе у програме и мере НСЗ. 

Незапослена лица, која због отежаних околности нису у могућности да лично дођу до 

филијала и испостава НСЗ, на овај начин могу да се, уз помоћ саветника НСЗ, информишу, 

саветују, добију све релевантне информације везане за њихова права и обавезе, и пријаве 

на евиденцију незапослених. 

 

2. Професионална оријентација и саветовање о планирању каријере  

Професионална оријентација и саветовање о планирању каријере спроводи се кроз 

активности информисања и саветовања о могућностима за развој каријере – непосредно, у 

центрима за информисање и професионално саветовање (ЦИПС) и преко интернет 

странице НСЗ, а ради превенције погрешног избора правца образовања или избора 

занимања, као и ради јачања компетентности корисника у доношењу сврсисходних одлука 

током професионалне каријере. Како би се пружила подршка сваком појединачном лицу 

које тражи запослење у процесу доношења одлука о будућој каријери, у свим филијалама 

НСЗ се спроводи саветовање о планирању каријере које обухвата пружање информација о 

могућностима избора/промене каријере у складу са ситуацијом на тржишту рада, личним 

карактеристикама и интересима клијента. Саветници за планирање каријере у филијалама 

НСЗ пружају ову услугу лицима која траже посао, ученицима завршних разреда основних 

и средњих школа и студентима. 

 

У оквиру ове мере активне политике запошљавања, спроводе се психолошке 

радионице и тренинзи намењени лицима која траже посао, као што су тренинг 

самоефикасности и радионица за превладавање стреса услед губитка посла, у циљу развоја 

вештина и техника за прихватање активне улоге у планирању каријере и тражењу посла и 

конструктивно превазилажење стреса ради ефикаснијег тражења посла. Такође, спроводи 

се селекција кандидата за запошљавање код послодавца, према захтевима посла и 

психофизичким способностима лица. 

 

3. Додатно образовање и обука   

 

Годишњим програмом додатног образовања и обуке утврђују се програми и мере 

додатног образовања и обуке који се реализују у 2019. години, односно програми и мере 

којима лица стичу нова знања, вештине и радно искуство. Овај програм заснива се на 

анализи потреба тржишта рада, односно потреба послодаваца у погледу потребних знања и 

вештина неопходних за обављање конкретних послова, утврђених у контактима са 

послодавцима. У складу са тим реализоваће се додатно образовање и обуке за она подручја 

рада у којима постоји дефицит знања и вештина. 

Годишњи програм додатног образовања и обука подразумева спровођење следећих 

програма и мера: 
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3.1. Програм стручне праксе – подразумева стручно оспособљавање за самосталан 

рад у струци, за које је стечено одговарајуће образовање – квалификација, ради 

обављања приправничког стажа, односно стицањa услова за полагање стручног 

испита кад је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за 

самосталан рад у струци. Програм је намењен незапосленим лицима без радног 

искуства у струци, са најмање средњим образовањем и реализује се без заснивања 

радног односа.  

Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору, док се 

највише до 30% укупно планираних у овај програм може ангажовати у јавном 

сектору и то искључиво у области здравства, образовања, социјалне заштите и 

правосуђа.  

Изузетно, на територији АП Косово и Метохија и девастираних подручја3 на 

територији Републике Србије, програм стручне праксе реализује се код послодавца 

који припада приватном или јавном сектору, при чему приватни сектор има 

приоритет.  

Трајање програма утврђено је законом односно правилником, а НСЗ финансира 

програм најдуже до 12 месеци.  

3.2. Програм приправника за младе са високим образовањем – подразумева 

стручно оспособљавање за самосталан рад у занимању за које је стечено најмање 

високо четворогодишње образовање (најмање 240 ЕСПБ), ради обављања 

приправничког стажа, односно стицањa услова за полагање стручног испита кад је 

то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за рад на 

одређеним пословима, уз заснивање радног односа.  

Програм је намењен младим незапосленим лицима до 30 година старости, без 

радног искуства у занимању за које је стечено образовање и просечном оценом од 

најмање 8,5 на претходно завршеним нивоима студија, који су на евиденцији 

незапослених дуже од 6 месеци. 

Изузетно у програм се могу укључити незапослене особе са инвалидитетом и Роми 

до 35  година старости, без обзира на просечну оцену и дужину тражења посла на 

евиденцији незапослених.  

Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору. Послодавац 

остварује право на накнаду трошкова зараде за приправника. 

Трајање програма утврђено је законом, односно правилником, а НСЗ финансира 

програм најдуже до 12 месеци. 

Послодавац има обавезу да задржи лице у радном односу најмање 6 месеци након 

истека финансирања.  

3.3. Програм приправника за незапослене са средњим образовањем - подразумева 

стручно оспособљавање за самосталан рад у струци, за које је стечено одговарајуће 

образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицањa услова за 

полагање стручног испита кад је то законом, односно правилником предвиђено као 

посебан услов за одређеним пословима, уз заснивање радног односа.  

Право на укључивање у програм приправника имају незапослени са завршеним 

средњим образовањем, без радног искуства у занимању за које је стечено 

образовање и то: 

- млади до 30 година старости који се на евиденцији незапослених лица налазе 

дуже од 6 месеци,  

- незапослене особе са инвалидитетом,  

- Роми, 

- млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским 

 
3 Према степену развијености јединица локалне самоуправе утврђеним у складу са посебним прописом Владе         
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породицама. 

Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору. Послодавац 

остварује право на накнаду трошкова зараде за приправника. 

Трајање програма утврђено је законом односно правилником, а НСЗ финансира 

програм најдуже до 6 месеци. Послодавац има обавезу да задржи лице у радном 

односу најмање 3 месеца након истека финансирања.  

У случају да послодавац заснује радни однос на неодређено време са незапосленим 

лицем на почетку програма или до истека шестог месеца, односно завршетка 

програма, има право на накнаду трошкова зараде за још 6 месеци, односно у 

укупном трајању од 12 месеци. Послодавац има обавезу да задржи лице у радном 

односу још најмање 6 месеци након истека финансирања, односно НСЗ прати 

радноправни статус лица код послодавца најмање 6 месеци након истека 

финансирања. 

3.4. Програм стицања практичних знања за неквалификована лица, вишкове 

запослених и дугорочно незапослена лица која се налазе на евиденцији 

незапослених дуже од 18 месеци – подразумева стицање практичних знања и 

вештина кроз обављање конкретних послова заснивањем радног односа код 

послодавца који припада приватном сектору. Програм је намењен следећим 

категоријама незапослених лица, без обзира на године живота: 

       - лицима без завршене средње школе, односно без квалификација и лицима 

која су завршила функционално основно образовање одраслих, који у укупном 

броју планираних полазника овог програма учествују са најмање 40%; 

       - лицима из категорије вишкова запослених и лицима која се налазе на 

евиденцији незапослених дуже од 18 месеци - са најмање средњим образовањем, 

без обзира на врсту стеченог образовања и радно искуство, а која немају адекватна 

и применљива знања, вештине и компетенције за обављање специфичних послова.  

Послодавац заснива радни однос на одређено време са незапосленим лицем и 

остварује право на накнаду трошкова зараде за укључена лица у трајању од 3 

месеца. Послодавац има обавезу да задржи лице у радном односу још 3 месеци 

након завршетка програма. У случају да послодавац заснује радни однос на 

неодређено време са незапосленим лицем на почетку програма или до истека 

трећег месеца, односно завршетка програма, има право на накнаду трошкова 

зараде за још три месеца, односно у укупном трајању од 6 месеци. Послодавац има 

обавезу да задржи лице у радном односу још најмање 6 месеци након истека 

финансирања. 

3.5. Обуке за тржиште рада – стицање стручних додатних теоријских и практичних 

знања и вештина у складу са потребама тржишта рада и послодаваца, а са циљем 

унапређења запошљивости незапослених лица првенствено теже запошљивих без 

квалификација или са ниским квалификацијама.  

Обуке за незапослене особе са инвалидитетом спроводе носиоци послова 

професионалне рехабилитације који имају одобрење министарства надлежног за 

послове запошљавања за спровођење мера и активности професионалне 

рехабилитације. 

Обуке за остала незапослена лица спроводе јавно признати организатори 

активности образовања одраслих. Изузетно, уколико за обуке за које постоји 

потреба на тржишту рада нема јавно признатих организатора активности 

образовања одраслих, обуке могу изводити и други извођачи обука. 

3.5.1. Специјалистичке информатичке обуке у складу са потребама тржишта рада - 

стицање нових знања, вештина и способности незапослених лица у области 

информационих технологија, са циљем повећања нивоа конкурентности и 

запошљивости. 
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3.6. Обуке на захтев послодавца – за незапослене - стицање додатних знања и 

вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, на захтев 

послодавца који припада приватном сектору, као и предузећа за професионалну 

рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом која послују са већинским 

државним капиталом, уколико на евиденцији незапослених НСЗ нема лица са 

потребним знањима и вештинама за конкретно радно место, односно постојећа 

знања и вештине не одговарају потребама конкретног радног места. Обавеза 

послодавца је да заснује радни однос, у складу са законом, са лицем које заврши 

обуку (уз могућност да, на основу поднетог образложеног захтева, са лицем заснује 

радни однос и за време трајања обуке).  

3.7. Обука за потребе послодавца за запосленог - послодавац који припада 

приватном сектору може поднети захтев НСЗ за учешће у финансирању трошкова 

обуке за запосленог коме недостају додатна знања и вештине за обављање послова 

и радних задатака са циљем одржања запослења код тог послодавца. Трошкове 

учешћа у финансирању обуке за запосленог може да сноси НСЗ у складу са 

расположивим средствима и прописима за доделу државне помоћи.  

3.8. Функционално основно образовање одраслих - стицање основног образовања у 

складу са законом, уз могућност стицања компетенције за обављање једноставних 

послова. Програм је намењен незапосленим лицима без основног образовања.  

 

 

Накнада трошкова додатног образовања и обуке као и висина учешћа НСЗ у 

трошковима реализације додатног образовања и обуке, у зависности од врсте програма, 

дефинишу се Програмом рада НСЗ за 2019. годину у складу са расположивим средствима.  

 

 

 

4. Субвенције за запошљавање 

 

 

4.1. Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже 

запошљивих  

 

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на 

новоотвореним радним местима подразумева финансиjски подстицај у једнократном 

износу послодавцима (из приватног сектора) за отварање нових радних места на којима ће 

се запошљавати незапослена лица из категорије теже запошљивих и то:  

 

 

1. млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама, 

млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским 

породицама; 

2. старији од 50 година који имају статус вишка запослених; 

3. Роми; 

4. особе са инвалидитетом; 

5. радно способни корисници новчане социјалне помоћи; 

6. дугорочно незапослени; 

7. жртве породичног насиља. 
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Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже 

запошљивих у 2019. години, према степену развијености јединица локалне самоуправе 

утврђеним у складу са посебним прописом Владе износи: 

1) за прву групу (изнад републичког просека) и другу групу (у распону од 80% до 

100% републичког просека) - 150.000,00 динара по кориснику; 

2) за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког просека) - 200.000,00 

динара по кориснику; 

3) за четврту групу (степен развијености испод 60% републичког просека) и за 

девастирана подручја (степен развијености испод 50% републичког просека) - 250.000,00 

динара по кориснику. 

  

 

Наведени износи субвенције се за запошљавање следећих категорија теже 

запошљивих лица и то: 

1. особе са инвалидитетом,  

2. радно способни корисници новчане социјалне помоћи, 

3.  млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским 

породицама и 

4. жртве породичног насиља, 

увећавају за 20% тако да износе: 

 

1) за прву групу (изнад републичког просека) и за другу групу (у распону од 80% 

до 100% републичког просека) - 180.000,00 динара по кориснику; 

2) за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког просека) - 240.000,00 

динара по кориснику; 

3) за четврту групу (степен развијености испод 60% републичког просека) и за 

девастирана подручја (степен развијености испод 50% републичког просека) - 

300.000,00 динара по кориснику. 

Реализација програма прати се 12 месеци. 

 

 

 

 

 

4.2. Подршка самозапошљавању 

 

 

Подршка самозапошљавању обухвата стручну помоћ и средства у виду субвенције 

за самозапошљавање.  

Стручна помоћ коју може да оствари незапослени који се самозапошљавања састоји 

се од информативних и саветодавних услуга, обуке за развој предузетништва, као и 

подршке у првој години пословања која се реализује кроз менторинг програм и 

специјалистичке обуке у НСЗ, регионалним развојним агенцијама и др. 

Средства за самозапошљавање у 2019. години одобравају се незапосленом лицу у 

виду субвенције, у једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику ради оснивања 

радње, задруге, или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва 

уколико оснивач заснива у њему радни однос. 
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Приоритет код одобравања субвенције за самозапошљавање имају: 

1. млади до 30 година старости,  

2. вишкови запослених, 

3. Роми,  

4. особе са инвалидитетом, 

5. жене. 

 

 

 

 

У случају самозапошљавања вишкова запослених субвенција се одобрава у 

једнократном износу од 220.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге, 

или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико 

оснивач заснива у њему радни однос.  

У случају самозапошљавања особа са инвалидитетом субвенција се одобрава у 

једнократном износу од 240.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге, 

или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико 

оснивач у њему заснива радни однос.  

 

 

 

 

Реализација програма прати се 12 месеци. 

 

Кориснику новчане накнаде за случај незапослености може се, ради 

самозапошљавања, исплатити новчана накнада у једнократном износу без доприноса за 

обавезно социјално осигурање. 

 

4.3. Субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства  

 

Послодавац који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом без радног 

искуства има право на субвенцију зараде за ту особу у трајању од 12 месеци од дана 

заснивања радног односа. Субвенција зараде се одобрава на основу поднетог захтева 

послодавца, у висини до 75% укупних трошкова зараде са припадајућим доприносима за 

обавезно социјално осигурање, али не више од износа минималне зараде утврђене у складу 

са прописима о раду.  

 

5. Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде за случај 

незапослености 

 

Незапосленом лицу, које је корисник новчане накнаде за случај незапослености 

најмање три месеца од момента признавања права, а заснује радни однос на неодређено 

време, једнократно се исплаћује 30% укупног износа новчане накнаде (без доприноса за 

обавезно социјално осигурање) која би му била исплаћена за преостало време до истека 

права на новчану накнаду. 
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6. Јавни радови 

 

Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено теже 

запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања 

и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног 

интереса.  

Јавни радови се организују на подручју оних јединица локалних самоуправа, које 

према степену развијености утврђеним у складу са посебним прописом Владе припадају: 

1) трећој групи (у распону од 60% до 80% републичког просека) и 

2) четвртoj групи (степен развијености испод 60% републичког просека) и 

девастираним подручјима (степен развијености испод 50% републичког просека). 

У укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радова, осим 

особа са инвалидитетом чији је број посебно утврђен, најмање 70% незапослених лица 

треба да припада следећим категоријама: 

 

1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи;  

2. Роми; 

3. лица без квалификација/са ниским квалификацијама; 

4. вишкови запослених; 

5. лица која посао траже дуже од 18 месеци. 

 

Утврђени проценат учешћа наведених категорија незапослених лица односи се на 

јавни рад који кроз редовне јавне конкурсе спроводи самостално НСЗ. 

На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица из 

наведених категорија незапослених. 

Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном 

ангажовању у складу са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства намењена за 

организовање јавних радова користе се за:  

1) исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима (по 

основу уговора о привременим и повременим пословима у висини до 22.000,00 динара на 

месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног 

ангажовања на месечном нивоу, која се увећава за припадајући порез и доприносе за 

обавезно социјално осигурање и која обухвата и трошкове доласка и одласка са рада); 

2) накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу (највише до 2.000 

динара по лицу, једнократно, у зависности од трајања јавног рада); 

3) накнаду трошкова обуке (у једнократном износу од 1.000,00 динара по 

ангажованом лицу које је завршило обуку), која се у зависности од врсте и сложености 

послова може организовати по интерном програму послодавца извођача јавног рада или 

програму образовне установе. По завршетку обуке лицу се издаје потврда о стеченим 

компетенцијама. 

 

У 2019. години организоваће се јавни радови у области социјалне заштите и 

хуманитарног рада, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите 

животне средине и природе.  

За особе са инвалидитетом јавни радови се могу организовати у свим јединицама 

локалне самоуправе, независно од степена развијености, и у свим делатностима, 

укључујући и област културе. На јавним радовима се радно ангажује најмање 3 (три) 

незапослене особе са инвалидитетом. 

Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају органи аутономне 

покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, 

привредна друштва, предузетници, задруге и удружења. 
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7. Мере активне политике запошљавања за особе са инвалидитетом које се 

запошљавају под посебним условима 

 

 

Подршка особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним 

условима уз: 

- прилагођавање радног места (кроз техничко и технолошко опремање радног 

места, средстава за рад, простора и опреме у складу са могућностима и потребама 

запослене особе са инвалидитетом) рефундацијом послодавцу примерених трошкова 

прилагођавања радног места у висини до 400.000,00 динара стварних трошкова за 

прилагођавање радног места по особи са инвалидитетом, 

- пружање стручне подршке новозапосленој особи са инвалидитетом (радна 

асистенција код увођења у посао или на радном месту) рефундацијом послодавцу 

трошкова зараде за лице које је ангажовано на пружању стручне подршке у висини до 

50.000,00 динара месечно за пун фонд радних сати односно сразмерно броју радних сати 

пружене стручне подршке особи са инвалидитетом на месечном нивоу, увећаних за 

припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, у трајању до 12 месеци. 

 

8. Суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања 

предвиђених локалним акционим плановима запошљавања (ЛАПЗ) 

 

Аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе, може до 20. фебруара 

2019. године, путем НСЗ, поднети министарству надлежном за послове запошљавања 

захтев за учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања 

предвиђених ЛАПЗ. 

У 2019. години одобраваће се учешће у финансирању програма или мера активне 

политике запошљавања из средстава опредељених за реализацију НАПЗ, и то: 

 

 

1. Програм стручне праксе; 

 

2. Програм стицања практичних знања за неквалификована лица, вишкове 

запослених и дугорочно незапослене; 

3. Обука на захтев послодавца – у обуку се укључују незапослена лица уколико на 

евиденцији незапослених НСЗ нема лица са потребним знањима и вештинама 

односно постојећа знања и вештине не одговарају потребама конкретног 

радног места; 

4. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже 

запошљивих - може се доделити за запошљавање незапослених лица из једне 

или више категорија теже запошљивих, а које су утврђене у складу са стањем 

и потребама локалног тржишта и наведене у ЛАПЗ; 

5. Субвенција за самозапошљавање - одобрава се незапосленом лицу ради 

оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва као и за оснивање 

привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос, у 

делатностима дефинисаним у складу са потребама локалног економског 

развоја у ЛАПЗ;  

6. Програм јавних радова - у програм јавних радова могу се укључити незапослена 

лица из свих категорија теже запошљивих, у складу са стањем и потребама 

локалног тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ. Јавни радови се организују на 

подручју оних јединица локалних самоуправа, које према степену развијености 

утврђеним у складу са посебним прописом Владе припадају: 
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1) трећој групи (у распону од 60% до 80% републичког просека) и 

2)четвртoj групи (степен развијености испод 60% републичког просека) и 

девастираним подручјима (степен развијености испод 50% републичког просека). 

У програм јавних радова радно се ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица. 

За особе са инвалидитетом јавни радови се могу организовати у свим јединицама 

локалне самоуправе, независно од степена развијености, и у свим делатностима, 

укључујући и област културе. На јавним радовима се радно ангажује најмање 3 (три) 

незапослене особе са инвалидитетом. 

 

 

 

Услов за подношење захтева за финансирање програма или мера активне политике 

запошљавања из средстава опредељених за реализацију НАПЗ је да јединица локалне 

самоуправе има: 

 

 

1) формиран локални савет за запошљавање; 

2) усвојен ЛАПЗ;  

3) усаглашен ЛАПЗ са НАПЗ  

4) обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног 

програма или мере. Изузетно, уколико се ради о неразвијеној јединици локалне 

самоуправе, министар надлежан за послове запошљавања, у складу са чланом 60. 

Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник 

РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17-др. закон и 113/17) може одобрити учешће у 

финансирању и када је обезбеђено мање од половине потребних средстава. 

 

 

Критеријуми на основу којих се одобрава висина износа средстава по захтеву 

јединице локалне самоуправе за учешће у финансирању програма или мера су: 

 

1. степен развијености јединице локалне самоуправе (јединици локалне самоуправа 

која припада мање развијеним подручјима обезбеђује се виши износ средстава из 

буџета РС у односу на развијене јединице локалне самоуправе), с тим да минимални 

износ који се може обезбедити из буџета РС јединици локалне самоуправе која 

припада четвртoj групи (степен развијености испод 60% републичког просека) и 

девастираним подручјима (степен развијености испод 50% републичког просека) 

износи 60%, осим за јединице локалне самоуправе које су у захтеву за 

суфинансирање исказале потребу за обезбеђивањем нижег учешћа средстава из 

буџета РС од 60%; 

 

2. формиран локални савет за подручје више јединица локалних самоуправа и усвојен                

заједнички план запошљавања за подручје тих јединица локалних самоуправа. 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 



20.02. 2019.                                         "Службени гласник Општине Лапово"                   Број   2  - страна 65 

 

По истеку рока за подношење захтева, НСЗ проверава испуњеност услова за 

финансирање програма или мера активне политике запошљавања, припрема мишљење о 

сваком појединачном ЛАПЗ (усклађеност са циљевима локалног економског развоја и 

индикаторима на локалном тржишту рада) и даје предлог за учешће у финансирању 

програма или мера активне политике запошљавања на основу критеријума и расположивих 

средстава. 

НСЗ доставља министарству надлежном за послове запошљавања предлог за 

учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у року од 30 

дана од дана истека рока за подношење захтева, на основу кога министар надлежан за 

послове запошљавања доноси одлуку. 

 НСЗ и јединице локалне самоуправе обухваћене одлуком закључују споразуме о 

начину и поступку реализације програма или мера активне политике запошљавања, као и 

другим питањима од значаја за спровођење ове одлуке. 

Јединице локалне самоуправе могу, у складу са потребама локалног тржишта рада, 

планирати и друге програме или мере активне политике запошљавања, утврдити их у 

ЛАПЗ и њихову реализацију финансирати у целости из средстава буџета аутономне 

покрајине и/или буџета јединица локалне самоуправе. У реализацији програма или мера 

активне политике запошљавања које се у целости финансирају из буџета аутономне 

покрајине и/или буџета јединица локалне самоуправе, НСЗ пружа стручну и техничку 

подршку. 

 

 
 

Локални савет за запошљавање 
 
 
 

Доношењем Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, 2003. год. 

створена је могућност да се формирају локални савети за запошљавање (даље: ЛСЗ) који би са 

укључивањем социјалних партнера, утицали да се кроз доношење програма активне политике 
запошљавања на локалном нивоу смањи стопа незапослености. Општина Лапово је препознала 

неопходност формирања ЛСЗ-а што је и довело до првог формирања Локалног Савета за 

запошљавање у 2010. години. У 2015. И 2018. години дошло до измена које се односе на 

чланове у ЛСЗ. 

  
Тренутно ЛСЗ има 5.чланова, од којих су заступљени представници локалне самоуправе и 

представник НСЗ Лапово. 

 

Мере имају за циљ смањење броја незапослених лица на територији општине 

Лапово, смањење сиромаштва, итд., а обухвата програм jавниx радовa- у циљу радног 

ангажовања незапослених лица из свих категорија теже запошљивих, у складу са стањем и 

потребама локалног тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ. 

 

Предвиђени програми активне политике запошљавање ће се реализовати уз 

суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања предвиђених 

локалним акционим плановима запошљавања (ЛАПЗ) средствима из републичког 

буџета (по захтеву јединице локалне самоуправе).  
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Захтев се до 20.фебруара 2019. године, преко НСЗ, подноси министарству надлежном за 
послове запошљавања.  
 
Општина Лапово је  усвајањем буџета за 2019.годину определила 1 000 000 динара за 
суфинансирање програма НСЗ.Укупан износ се планира за меру Јавни радови,а они се 
односе на област социјалне заштите и хуманитарног рада,одржавања и обнављања јавне 
инфраструктуре и одржавање и заштите животне средине и природе. 
 
 
 
 
 

Финансијски план 

мера активне политике запошљавања ЛАПЗ у 2019. години 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ИЗВОРА СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА АКТИВНЕ 

ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА У 2019. ГОДИНИ 

Бр. 

Мера активне 

политике      

запошљавања 

Број 

ангажова-

них лица 

Средства из 

буџета 

општине 

Средства из 

буџета 

Републике 

УКУПНО 

1. Јавни радови 12 1 000 000 950 000 1 950 000 

 
 

 
 
 
 
 

 
ПРАЋЕЊЕ, ОЦЕНА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛАПЗ-а 

 

 
 

Праћење, оцена и извештавање о реализацији ЛАПЗ су изузетно значајни јер 
од процеса праћења, оцене и извештавања, односно од одговора да ли су применом 
одређене мере постигнути очекивани ефекти, зависи да ли ће се и у будућности 
спроводити иста решења, или их је потребно мењати, односно да ли је и у којој мери 
потребно вршити корекције буџета ЈЛС у делу који се односи на локалну политику 
запошљавања. Праћење реализације ЛАПЗ, степен остварених резултата и 
ефективности спроведених мера, динамика реализације ЛАПЗ, праћења и 
извештавања и одговорности за реализацију наведеног процеса, као и јасни, 
релевантни и мерљиви показатељи успеха биће приказани кроз информације 
наведене у табели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 



20.02. 2019.                                         "Службени гласник Општине Лапово"                   Број   2  - страна 67 

 
 

 Мера/активност  Индикатор  

Временски 
оквир  Одговорност 

 

- подношење захтева за 
учешће у  -потврда о     

 

суфинансирању програма 
или 

  

фебруар 

 

ЈЛС   подношењу   

 мера АПЗ у 2019.год.      

       

 - одлука о учешћу у       

 финансирању програма или  
- пријем 
обавештења  Март  НСЗ 

 мера АПЗ       
 - потписивање споразума о  -потписан 

споразум 

 

Април 

 

ЈЛС и НСЗ  сарадњи са НСЗ    

       

 
- расписивање јавних 
позива  

- расписано xy 
јавних  Мај-Јун  ЈЛС и НСЗ 

  

позива 

  

(уз учешће 
ЛСЗ)       

 

- укупан број лица по 
поднетим       

 
захтевима који су у 
поступку  

- xy лица (по 
мерама)  Јул  ЈЛС и НСЗ 

 одлучивања (по мерама)       
 

- одлучивање по захтевима 

 - xy захтева 
одобрено 

 

Јул 

 ЈЛС и НСЗ 

    
(уз учешће 

ЛСЗ)        

   

- xy лица у мерама 
(по  

Август - , 
праћење  ЈЛС и НСЗ  

- укупно укључена лица у 
мере 

 

мерама и циљним 

 

на месечном 
нивоу 

 

    (ЛСЗ)    

групама) 
 

док мера траје 
 

      

 - укупан број лица која су  

- xy лица у мерама 
(по    ЈЛС и НСЗ   

мерама и циљним 

 По завршетку 
мере 

 

 завршила меру    (ЛСЗ)   

групама) 
   

       

   - xy лица запослено  6 месеци по   
 

- ефекат мере на 
запошљавање 

  

изласку из 

 

НСЗ   

(по мерама и 
циљним   

 (бруто ефекат)   мере/уговорне  (ЛСЗ)   групама)   

    

обавезе1 
  

       

   
- утрошак 
средстава  

Након 
реализације   

 

- утрошак средстава 

  

свих 
финансијских 

 

ЈЛС и НСЗ   по мерама   

    обавеза   
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- анализа успешности ЛАПЗ - израђена анализа Након завршетка ЛСЗ 
мера ЛАПЗ    

- припрема извештаја о - извештај У првом кварталу  

припремљен и 
наредне године 

за ЛСЗ 
реализацији ЛАПЗ верификован претходну  

  

 - подаци   

 идентификовани,   

- прикупљање података за прикупљени, 
континуирано ЛСЗ 

припрему ЛАПЗ анализирани и   

 инкорпорирани у   

 ЛАПЗ   

 

- израђен Нацрт 
ЛАПЗ   

- израда нацрта ЛАПЗ и 
давање - пројектован   

инпута за припрему 
локалног потребан износ Новембар ЛСЗ 
буџета средстава саставни   

 
део Нацрта буџета 
ЈЛС   

- израда Предлога ЛАПЗ и 
- усвојен ЛАПЗ Децембар/јануар ЛСЗ и ЈЛС усвајање    

Табела: Праћење и оцена реализације ЛАПЗ   
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