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42. 

На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник 

РС'', бр. 129/07, 83/2014- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 49. став 2. , 

члана 51. став 1. тачка 2. и члана 53. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016, 

113/2017, 113/2017 - други закон и 95/2018) и члана 58. став 1. тачка 12. Статута општине 

Лапово (''Сл. гласник општине Лапово'', бр. 2/19), Општинско веће општине Лапово, на 

седници одржаној дана 09.07.2020. године, донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПРЕСТАНКУ РАДА НА ПОЛОЖАЈУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

I Утврђује се престанак рада на положају начелници Општинске управе  општине 

Лапово, Светлани Велисављевић, дипломираном правнику из Крагујевца, закључно 

са 09.07.2020. године, због поднете оставке. 

II Светлана Велисављевић има право да буде распоређена на друго радно место у 

Општинској управи за које испуњава услове. 

III Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Лапово''. 

  

О б р а з л о ж е њ е  

 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 46. став 1. тачка 7. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014- други 

закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члану 49. став 2. , Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 

21/2016, 113/2017, 113/2017 - други закон и 95/2018) и члану 58. став 1. тачка 12. Статута 

општине Лапово (''Сл. гласник општине Лапово'', бр. 2/19), којима је прописано да 

Општинско веће поставља и разрешава начелника Општинске управе  

Одредбама члана 51. став 1. тачка 2. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да службенику престаје рад на 

положају подношењем писмене оставке, док одредбе члана 53. истог закона одређују да се 

престанак рада на положају утврђује решењем које доноси орган надлежан за постављење 

службеника, у року од осам дана од дана наступања разлога због којих је рад на положају 

престао. 

Светлана Велисављевић постављен за начелника Општинске управе општине 

Лапово Решењем Општинског већа општине број 020-186/17-III-04 од 09.10.2017. године.  

Поднела је писмену оставку дана 07.07.2020. године. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву. 

 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се покренути управни 

спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана пријема овог 

решења.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-54/20-III-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  

Бобан Миличић,ср. 
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43. 

На основу члана 56.  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016, 113/2017, 113/2017 - други 

закон и 95/2018) , члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник 

РС'', бр. 129/07, 83/2014- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 58. став 1. 

тачка 12. Статута општине Лапово (''Сл. гласник општине Лапово'', бр. 2/19), Општинско 

веће општине Лапово, на седници одржаној дана 09.07.2020. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

I ЗОРИЦА МИЛИЧИЋ, дипломирани правник из Лапова, ПОСТАВЉА СЕ за вршиоца 

дужности начелника Општинске управе општине Лапово, почев од 10.07.2020. године, 

најдуже до три месеца.  

 

II Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Лапово''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члана 56.  Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“ број 21/2016, 113/2017, 113/2017 - други закон и 95/2018) , члана 46. став 1. 

тачка 7. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014- други 

закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), и члана 58. став 1. тачка 12. Статута општине 

Лапово (''Сл. гласник општине Лапово'', бр. 2/19), којима је прописано да Општинско веће 

поставља и разрешава начелника општинске управе и да уколико није постављен начелник 

управе, као ни његов заменик, до постављења начелника управе, Веће може поставити 

вршиоца дужности - службеника који испуњава утврђене услове за радно место 

службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три 

месеца, без спровођења јавног конкурса.  

 Разлог за доношење овог решења је потреба да се постави вршилац дужности 

начелника Општинске управе, обзиром да је Општинско веће на седници одржаној дана 

09.07.2020.год. разрешило са положаја начелницу општинске управе Светлане 

Велисављевић из Крагујевца, пре истека времена на које је постављена. 

 Обзиром да службеник Зорица Миличић испуњава законске услове за постављење 

за вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Лапово, донето је решење 

као у диспозитиву. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-55/20-III-04 

ПРЕДСЕДНИК 

  

Бобан Миличић,ср. 

44. 

На основу члана 58. Статута општине Лапово („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.2/19), 

чланова 21. и 23. Пословника о раду Општинског већа Општине Лапово („Сл.гласник 

Општине Лапово“ бр. 8/12), члана 2. Одлуке о Општинском већу Општине Лапово 

(„Сл.гласник Општине Лапово“ бр.10/19) и чланова 14. и 15. Одлуке о стимулисању и 

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

Лапово“ бр.13/15), Општинско веће Општине Лапово, на седници  одржаној дана 

09.07.2020. године, донело је: 
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РЕШЕЊЕ                                                                                                                           

О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 

ГОДИНИ 
Члан 1. 

НАГРАЂУЈУ СЕ лаптопом и књигом, Ђак генерације ОШ „Светозар Марковић“  

Лапово и Ђак генерације Средње школе Лапово за школску 2019/2020 годину. 

 

                                                           Члан 2. 

НАГРАЂУЈЕ СЕ књигама, 21 одличан ученик завршних разреда (матурант)            

ОШ „Светозар Марковић“  Лапово за школску 2019/2020 годину и 8 одличних ученика 

завршних разреда (матураната)  Средње школе Лапово за школску 2019/2020 годину. 

 

Члан 3. 

НАГРАЂУЈУ СЕ књигама, разредне старешине одељења осмог разреда: 8/1, 8/2, 8/3 

ОШ „Светозар Марковић“ Лапово и разредне старешине одељења IV/1 и III/2 Средње 

школе Лапово за школску 2019/2020 годину. 

 

                                                             Члан 4. 

Списак најуспешнијих ученика и разредних старешина ОШ „Светозар Марковић“ и  

Средње школе Лапово за школску 2019/2020 годину је саставни део овог Решења. 

  

Члан 5. 

За спровођење Решења задужује се Општинска управа. 

 

  Члан 6. 

 Ово Решење објавити  у  „Службеном гласнику“ Општине Лапово. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-56/20-III-04 

 

                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                         Бобан Миличић,ср. 

 

45. 

  

На основу члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава 

удружењима за реализовање програма од јавног интереса („Сл.гласник општине Лапово“ 

бр.24/19), Општинско веће општине Лапово на седници одржаној дана  09.07.2020. године 

донело је 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА 

ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

                                                  Члан 1. 

 По спроведеном јавном конкурсу Број: 020-45/20-III-04 који је расписан дана 

19.05.2020. године, додељују се средства у укупном износу од 1.000.000,00 дин. за 

финансирање/суфинансирање програма следећим удружењима грађана и организацијама 

цивилног друштва: 

 

 

Ред.бр. Назив предлагача Укупно Износ 
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бодова средстава 

1. Удружење пољопривредних произвођача 

Лапово 
 97  бодова 220.000,00 

2. Ловачко удружење „Лапово“ из Лапова  88  бодова 180.000,00 

3. Коло српских сестара –Лапово 81 бодова 70.000,00 

4. Друштво за церебралну и дечју парализу 

Свилајнац 
 81  бодова 70.000,00 

5. Кинолошко удружење „Пирамида“ 76 бодова 60.000,00 

6. Добровољно ватрогасно друштво „Лапово“ 73 бодова 52.500,00 

7. Бизнис асоцијација 034 70 бодова 50.000,00 

8. Женска пословна асоцијација 70 бодова 50.000,00 

9. КУД Лапово  67  бодова 42.000,00 

10. Удружење воћара и виноградара „Црвени брег“ 

Лапово 
 65  бодова 40.000,00 

11. Удружење пензионисаних железничара Лапово  64 бодова 31.000,00 

12. Општински савез удружења одгајивача 

голубова српских високолетача „Лапово“ 

Лапово 

61 бодова 28.000,00 

13. Удружење одгајивача голубова „Мавијан 66“ 

Лапово 
59 бодова 22.000,00 

14. Окружна организација савеза слепих Србије - 

Крагујевац 
59 бодова 22.000,00 

15. Удружење пензионера општине Лапово 58 бодова 21.500,00 

16. УБНОР Лапово 57 бодова 21.000,00 

17. Удружење одгајивача голубова „Асови“ 

Лапово 
55 бодова 20.000,00 

 

 

                                                   Члан 2.  

 

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

за сваки појединачни програм закључи уговор са корисником средстава. 

Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључивање 

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

одустао од предлога програма. 

Уговором из става 1. овог члана регулисаће се међусобна права, обавезе и 

одговорности уговорних страна а нарочито: утврђен предмет програма, рок у коме се 

програм реалиује, конкретне обавезе уговорних страна, износ средстава и начин 

обезбеђења и преноса средстава , инструменти обезбеђења за случај ненаменског трошења 

средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај   неизвршења уговорне 

обавезе - предмета програма и повраћај неутрошених средстава. 

 

Члан 3. 

 

          Корисник средстава дужан је да пре закључења уговора достави изјаву да средства за 

реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена као и изјаву о 

непостојању сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској политици. 

 

Члан 4. 

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

Општинске управе. 

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

средства и да Одељењу из ст.1 овог члана достављају периодичне наративне и финансијске 
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извештаје, као и завршни наративни и финансијски извештај, најкасније до 31. јануара 

2021. године за претходну годину. 

Завршни извештај се подноси на обрасцу број 3. и уз образац се подноси сва 

финансијска документација којом се доказује наменско трошење добијених средстава. 

Члан 5. 

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

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

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

обавезан да врати примљена средства. 

Подносиоцу одобреног програма неће бити одобрена средства за реализацију новог 

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

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

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

порталу e-Uprava. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020- 58 /20-III-04  

             

             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                       

                                                                        Бобан Миличић,ср. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lapovo.rs/

