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105.
Скупштина општине Лапово, на основу члана 19. Одлуке о усклађивању пословања Јавног

комуналног стамбеног предузећа „Морава“  Лапово са Законом о јавним предузећима (Службени
гласник општине Лапово бр.13/16 и 3/19) и члана 37. тачка 9. Статута општине Лапово (Сл. гласник
општине Лапово број 2/19), на седници одржаној дана 19.06.2019. године, донела је

О Д Л У К У
о променама на капиталу ЈКСП „Морава“ Лапово

Члан 1.
Смањује се капитал ЈКСП “Морава“ Лапово за 53.562.189,90 динара.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине

Лапово“. 

О б р а з л о ж е њ е

                Правни основ за доношење Одлуке о променама на капиталу ЈКСП „Морава“ Лапово
садржан је у члану 19. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа
„Морава“ Лапово са Законом о јавним предузећима (Службени гласник општине Лапово бр.13/16) и
члану 37. тачка 9. Статута општине Лапово (Сл. гласник општине Лапово број 2/19),  којим је
прописано да Скупштина општине као оснивач одлучује о  повећању или смањењу основног
капитала Јавног комуналног стамбеног предузећа '' Морава“, у складу са законом.
             ЈКСП “Морава“ Лапово је извршило Процену непокретности и опреме на дан 01.03.2013.
године, на основу књиговодствених података са стањем на дан 31.12.2012. године. Процењена
вредност је износила 199.361 хиљаду динара и иста уписана као неновчани капитал код АПР.
Процењена вредност није прокњижена у пословним књигама предузећа, јер није била свеобухватна.
Нова процена је извршена на дан 31.12.2018. године. Констатовано је да евиденција непокретности и
опреме у помоћној књиговодственој евиденцији на дан 31.12.2018. године није усаглашена са
пописаним стањем (збирне вредности  непокретности и опреме по одговорајаћуим категоријама, као и
њихова укупна вредност нису били усаглашене са упоредним вредностима у главној књизи).  Увидом
у евиденцију на групи 27 – Туђа средства у употреби  уочена је неусаглашеност аналитичке и
синтетичке евиденције, тј. књиговодствене промене (повећање и смањење вредности) нису
истовремено евидентиране. Како би се спровела хармонизација ставки непокретности и опреме,
потребно је прокњижити на терет капитала износ од 63.971.554,07 динара. 

Истовремено повећава се капитал за 10.409.364,71 динара на основу исправке материјално
значајне грешке из ранијих година. Износ је евидентиран на конту 411 - Обавезе према матичним и
зависним правним лицима. Конфирмацијом је потврђено да таква обавеза не постоји те се књижење
мора спровести преко одговарајућег рачуна капитала (у корист капитала). 

На основу напред изнетог, донета је одлука као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
                                                                       Број 020-143/19-I-04                                 

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић, ср.

 
106.

Скупштина општине Лапово, на основу члана 69. тачка 8. Закона о јавним
предузећима (''Сл. гласник РС'', број 15/16), члана 31. алинеја 6. Одлуке о усклађивању
пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“  Лапово са Законом о јавним
предузећима (Службени гласник општине Лапово бр.13/16 и 3/19) и члана 37. тачка 9.
Статута општине Лапово (Сл. гласник општине Лапово број 2/19), на седници одржаној дана
19.06.2019. године, донела је



19.06.2019                                      "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   12   - страна 3

О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку о усвајању процене вредности непокретности и

опреме на дан 31.12.2018. године ЈКСП „Морава“ Лапово

Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку о усвајању процене вредности непокретности и опреме

на дан 31.12.2018. године  Јавног комуналног стамбеног предузећа „Морава“ Лапово, коју је
Надзорни одбор предузећа усвојио под бројем 1220, на седници одржаној дана 12. јуна 2019.
године. 

Члан 2.
Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Лапово“. 

О б р а з л о ж е њ е
                Правни основ за доношење Одлуке о садржан је у члану 69. тачка 8. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16), члану 31. алинеја 6. Одлуке
о усклађивању пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа „Морава“ Лапово са
Законом о јавним предузећима (Службени гласник општине Лапово бр.13/16) и члану 37.
тачка 9. Статута општине Лапово (Сл. гласник општине Лапово број 2/19),  којима је
прописано да Скупштина општине даје сагласност на акт о процени вредности капитала, као
и на програм и одлуку о својинској трансформацији. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
                                                             Број 020-144 /19-I-04

                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср. 

107.
На основу члана 37. тачка 4.  Статута Општине Лапово („Службени гласник Општине

Лапово“, бр. 2/19), а сагласно Акционом плану за спровођење иницијативе Партнерство за
отворену управу у РС за период 2018-2020 годину,  Скупштина Општине Лапово, на седници
одржаној дана  17.06.2019. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
 

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Локални акциони план за отворену управу, за период 2019-2021. године,

који је саставни део ове Одлуке.
Члан 2.

Ову Одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
                                                                  Број:020-145/19-I-04          
                                                                                                       
                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                       Небојша Милетић,ср.

         

Aкциони план
за спровођење иницијативе Партнерствo за отворену управу у јединици локалне

самоуправе Лапово за период 2019-2021. године 

I. УВОД
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Партнерство за отворену управу – Open Government Parntership (у даљем тексту: ПОУ)
представља међународну иницијативу чија је сврха обезбеђивање подршке и већег
ангажовања влада широм света у циљу побољшања интегритета, транспарентности,
ефикасности и одговорности јавне власти, кроз изградњу поверења јавности, сарадњу са
организацијама цивилног друштва (у даљем тексту: ОЦД), оснаживање учешћа грађана у
управљању, борбу против корупције, приступ информацијама, употребу нових технологија, а
у вези са остваривањем делотворнијег и одговорнијег рада јавне власти. 

Као учесница у наведеној глобалној иницијативи, Република Србија подржава основне
вредности садржане у Декларацији ПОУ, које су у складу и са спровођењем општег циља
реформе јавне управе Републике Србије – обезбеђење високог квалитета услуга грађанима и
привредним субјектима и стварање јавне управе која ће значајно допринети економској
стабилности и повећању животног стандарда грађана. Имајући у виду тежњу да Република
Србија постане модерна држава која представља добар сервис грађанима, са успостављеним
партнерским односом и бољом подршком грађанима и привреди, учешће у иницијативи ПОУ
и спровођење активности у складу са вредностима које ПОУ промовише, значајно доприносе
постизању ових циљева.

ПОУ представља одличну платформу за сарадњу управе са грађанима и снажан
инструмент за унапређење транспарентности, одговорности и ефикасности јавне управе, као
и за испуњење одређених критеријума у процесу евроинтеграција. 

Од 2016. године, ПОУ се реализује и на локалном нивоу, кроз лансирање пилот
програма у коме тренутно учествује 15 регионалних и локалних власти које су поднеле
Акционе планове на глобалном Самиту у Паризу у децембру 2016. године. Један од главних
разлога за ширење Партнерства на локални ниво јесте чињеница да се највећи део владиних
одлука спроводи на локалном нивоу, осим тога јавна управа и администрација је најближа
грађанима на локалном нивоу власти. Такође, локални ниво власти има потенцијал да буде
респонзивнији на потребе грађана, флексибилнији и мање бирократски оптерећен него
државе и владе на националном нивоу. Иницијативе које имају за циљ повећање отворености
и транспарентности свих нивоа власти, на локалном нивоу потенцијално генеришу већи
утицај, поседују већу видљивост и једноставнији су за мониторинг и праћење. 

II. ПРОЦЕС ПРИПРЕМЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Процес припреме овог акционог плана локалне самоуправе Лапово званично је
започео у марту 2019. године, јавним представљањем иницијативе Партнерство за отворену
управу грађанима Лапова. Након тога Решењем Председника општине од 17.априла 2019.
године образована је Радна група чији су задаци: припрема Нацрта акционог плана за
спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од
2019. до 2021. године, спровођење поступка консултација са цивилним друштвом у вези са
Нацртом акционог плана, праћење спровођења активности дефинисаних Акционим планом и
поштовања предвиђених рокова, предлагање измена и допуна Акционог плана, израда
привремених и коначних извештаја о спровођењу активности из Акционог плана.

Радну групу чини укупно 11 чланова, представника општинских институција и
удружења грађана: Слађана Вујичић, професор ПЕП Београд; Ненад Миладиновић, директор
Средње школе Лапово ; Данијела Вулићевић, директор библиотеке „Слово“ Лапово ; Ирена
Протић, Центар за социјални рад Лапово; Драгана Милисављевић, директор вртића „Наша
младост“ Лапово; Славица Томић, директор ОШ „Светозар Марковић“ Лапово; Андреја
Златковић, ЈКСП „Морава“ Лапово; Дејана Банковић, в.д. директор КТЦ „Стефан Немања“
Лапово; Марија Мујковић, директор Дома здравља Лапово; Никола Матејић, Ловачко
удружење Лапово; Божидар Кандић, Удружење риболоваца ООСР „Морава“ Лапово. 
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Радна група састала се укупно три пута 12.04., 16.05.  и 22.05.2019. након јавне дебате која је
организована поводом представљања нацрта мера ЛАП). Сви предлози разматрани су на
састанцима Радне групе и са релевантним државним органима у чијој су надлежности
предложене обавезе. Већина предлога је укључена у Акциони план, док је за одређене
предлоге закључено, са образложењем, да се не могу реализовати у оквиру овог акционог
плана. На крају сваког састанка Радне групе формиран је Записник.

 III. ОБАВЕЗЕ

Обавеза 1: Израда новог веб сајта општине Лапово

Назив одговорне 
институције/органа
у саставу ЈЛС, 
јавно предузеће, 
итд.

Е маил адреса
Његошева 18, 
office@lapovo.rs

Општина Лапово, начелник општинске управе

Број телефона
034/853-159

Остали учесници

Управа

Сви сектори који треба да 
доставе иницијалне податке за 
сајт, као и редовно да 
достављају информације

Организације 
цивилног 
друштва, 
приватни 
сектор

Одабир организације у складу  
са Законом о јавним набавкама

Временски период - датум почетка и 
завршетка обавезе (нпр. 01.01.2018. 
године – 01.07.2018. године)

Нова обавеза, јул 2019 – децембар 2019 

Тренутно стање или проблем којим 
се обавеза бави

Актуелни сајт општине Лапово не задовољава 
потребе ни грађана, ни локалне самоуправе као ни
потенцијалних инвеститора и привреде. 
Структура сајта није адекватна, домен треба 
променити на гов.рс и решити проблем 
одржавања тј. ажурирања сајта (подаци су стари, 
вести неактуелне, информације касне и сл.). 
Установе чији је општина оснивач немају 
адекватно место на сајту, нити је сајт општине 
повезан са сајтовима установа. Додатно,  сајт није
повезан са другим каналима комуникације, ни 
друштвеним мрежама. 

Основни циљ

Унапредити информисање свих заинтересованих 
страна, као и транспарентност рада локалне 
самоуправе објављивањем потпуних, тачних и 
правовремених информација на сајту општине, у 
складу са законским одредбама.  
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Kратак опис обавезе - мере (до 140 
карактера)

Технички унапредити званични сајт општине што 
подразумева редизајн, нову структуру, бољу 
организацију информација и редовно ажурирање.

Релевантност у односу на 
Партнерство за отворену управу 
(ПОУ)

Нови сајт општине Лапово у потпуности одговара
вредностима ПОУ јер се новим технолошким 
решењима унапређује транспарентност рада 
локалне самоуправе и информисање грађана.

Kораци - Предвиђене активности са 
проверљивим резултатом и датумом 
реализације.

Датум почетка - 
Временске одреднице 
можете одредити као 
квартале или месеце у 
оквиру године (нпр. 04. 
2017. године или 
октобар 2017. године)

Датум завршетка- 
Временске одреднице 
можете одредити као 
квартале или месеце у 
оквиру године (нпр. 04.
2018. године или 
октобар 2018. године)

1. Испланирати буџет за реализацију 
ове мере
2. На основу јавног конкурса, 
изабрати фирму која ће 1) спровести 
преглед и контролу постојећег сајта, 
2) спровести консултације са 
заинтересованим странама, 3) 
дефинисати потребе и дати предлог 
коначног решења за нови изглед 
сајта, 4) урадити дизајн и 
програмирање
3. Регистрација гов.рс домена које је 
бесплатна на основу Закључка владе
4.. Објављивање сајта и промоција
5. Редовно ажурирање актуелним 
подацима задуженог лица од стране 
општине

1. јул 2019
2. август 2019
3. август 2019
4. новембар 2019
5. континуирано

1. јул 2019
2. новембар 2019
3. август 2019
4. децембар 2019
5. континуирано

Обавеза 1: Отварање е-шалтера

Назив одговорне 
институције/органа
у саставу ЈЛС, 
јавно предузеће, 
итд.

Е маил адреса
Његошева 18. 
office@lapovo.rs

Општина Лапово, начелник општинске управе

034/853-159

Остали учесници Управа Министарство за државну 
управу и локалну самоуправу; 
Сви сектори ЛС Лапово који 
треба да се повежу 
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Организације 
цивилног 
друштва, 
приватни 
сектор

Одабир извршиоца у складу са 
Законом о Јавним набавкама

Временски период - датум почетка и 
завршетка обавезе (нпр. 01.01.2018. 
године – 01.07.2018. године)

Текућа обавеза, јануар 2020. – децембар 2020.

Тренутно стање или проблем којим 
се обавеза бави

Не постоји јединствени шалтер на ком би грађани 
могли на брз, једноставан и ефикасан начин да 
дођу до потребних докумената. 

Основни циљ Ефикасније поступање органа општинске управе. 

Kратак опис обавезе - мере (до 140 
карактера)

Формирање јединственог, е-шалтера у општини у 
оквиру ког би се умрежиле све службе и установе 
на територији општине Лапово, чиме би се 
олакшали административни послови грађанима, а 
уједно и будућим инвеститорима. 

Релевантност у односу на 
Партнерство за отворену управу 
(ПОУ)

Kоришћење технологија и иновација у служби 
ефикаснијих сервиса, приближава управу својим 
грађанима и унапређује рад државних органа. 

Kораци - Предвиђене активности са 
проверљивим резултатом и датумом 
реализације.

Датум почетка - 
Временске одреднице 
можете одредити као 
квартале или месеце у 
оквиру године (нпр. 04. 
2017. године или 
октобар 2017. године)

Датум завршетка- 
Временске одреднице 
можете одредити као 
квартале или месеце у 
оквиру године (нпр. 04.
2018. године или 
октобар 2018. године)

1. Одлука о формирању јединственог
е-шалтера, планирање буџета и 
потребних ресурса    
2. Систематизација и одређивање 
лица задуженог за рад на е-шалтеру
3. Јавна набавка потребног софтвера 
и опреме 
4. Умрежавање општинских служби 
и установа
5. Обезбеђивање адекватног простора
за рад шалтера
6. Промоција рада е-шалтера међу 
грађанима

1. Октобар 2019. 
(планирање буџета за 
2020.)
2. Октобар 2019. 
(планирање буџета за 
2020.)
3. Фебруар 2020.
4. Мај 2020.
5. Мај 2020.
6. континуирано

1. Јануар 2020.
2. Октобар 2019. 
(планирање буџета за 
2020.)
3. Април 2020.
4. Јун 2020.
5. Јун 2020.
6. континуирано

Обавеза 3: Обука припадника старије популације за рад на рачунару и коришћење
Интернета

Назив одговорне 
институције/органа
у саставу ЈЛС, 

Biblioteka-
slovo@hotmail.com Општинска библиотека Слово, Лапово
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јавно предузеће, 
итд 034/6852198

Остали учесници

Управа

Општина Лапово
Библиотека Слово, Лапово
ОШ Светозар Марковић, 
Лапово
Средња школа, Лапово

Организације 
цивилног 
друштва, 
приватни 
сектор

Удружење пензионера 
Општине Лапово
Удружење пољопривредника 
Општине Лапово

Временски период - датум почетка и 
завршетка обавезе (нпр. 01.01.2018. 
године – 01.07.2018. године)

1.9.2019 – 30.09.2020.

Тренутно стање или проблем којим се 
обавеза бави

Рачунарска и електронска  неписменост 
припадника старије популације у Лапову

Основни циљ

Коришћење нових технологија у служби  
отворености  и побољшање квалитета живота 
припадника циљне групе преко коришћење е-
шалтера и веб сајта општине Лапово, 
олакшавања извршења обавеза плаћања рачуна,
одазива на акције, остварења права из свих 
облика заштие грађана и боље обавештености у
циљу транспарентности података.

Kратак опис обавезе - мере (до 140 
карактера)

Обуком припадника старије популације  за рад 
на рачунару и коришћење интернета омогућиће
се остварење основног циља предложене мере.

Релевантност у односу на Партнерство 
за отворену управу (ПОУ)

Обавеза је  релевантна за даље унапређење 
ПОУ вредности у односу на транспарентност, 
јавну одговорност, учешће јавности и 
технологију и иновације у служби отворености 
и одговорности  јер  ће омогућити  свим 
заинтересованим припадницима старије 
популације у Лапову да се описмене за основни
рад на рачунару и коришћење интернета и тако
их изједначити у могућностима за остваривање
права и обавеза у локалној заједници са 
припадницима млађе популације.

Kораци - Предвиђене активности са 
проверљивим резултатом и датумом 
реализације.

Датум почетка - 
Временске одреднице 
можете одредити као 
квартале или месеце у 
оквиру године (нпр. 
04. 2017. године или 
октобар 2017. године)

Датум завршетка- 
Временске одреднице 
можете одредити као 
квартале или месеце у
оквиру године (нпр. 
04. 2018. године или 
октобар 2018. године)
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1. Припремне активности: израда агенде
обука (веза са мером е-шалтера и 
унапређење сајта општине Лапово), 
оглашавање и промоција обука, пријава 
заинтересованих и обезбеђивање 
адекватног простора  
2. Почетак обуке
3. Организовање  презентације 
успешности обуке

1.  1.9.2019.
2.  1.10.2019.
3.  1.03.2020.

1. 30.9.2019.
2. 28.02.2020.
3. 30.04.2020.

108.
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.8/13), Општинско веће општине Лапово, на седници одржаној 17.06.2019. године,
донело је:

РЕШЕЊЕ
О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

Члан 1.
НАГРАЂУЈЕ СЕ, лаптопом Ђак генерације  ОШ “Светозар Марковић” Лапово, за школску
2018/2019. годину.

НАГРАЂУЈЕ СЕ, лаптопом и новчаном накнадом од 5.000,00 (словима: петхиљадединара)
Ђак генерације у Средњој школи Лапово у  Лапову, за школску 2018/2019. годину.

Члан 2.
НАГРАЂУЈУ СЕ,  новчаном накнадом   од   5.000,00   (словима: петхиљадединара)
6 добитника Вукових диплома у ОШ “Светозар Марковић” Лапово, за школску 2018/2019.
годину

Члан 3.
НАГРАЂУЈУ СЕ, књигама одлични ученици завршних разреда (матуранти)- добитници
Вукових диплома и добитници специјалних диплома ОШ “Светозар Марковић” Лапово за
школску 2018/2019. годину.

НАГРАЂУЈУ СЕ, књигама одлични ученици завршних разреда (матуранти) у Средњој
школи Лапово у Лапову за школску 2018/2019. годину.

Члан 4.
За спровођење Решења задужује се Општинска управа Лапово, а по достављеним списковима
награђених ученика од стране ОШ “Светозар Марковић” Лапово и Средње школе из Лапова.

Члан 5.
Решење објавити у “Службеном гласнику општине Лапово”.
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ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-141/19-III-04

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.

109.
На основу члана 54. Статута општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“, бр. 2/19)
и члана 8. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средства црквама и
традиционалним верским заједницама на територији општине Лапово („Службени гласник
Општине Лапово“, бр. 13/15), Председник општине Лапово, дана 18.06.2019.  године, доноси

                                                Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И

ТРАДИЦИОНАЛНИМ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЛАПОВО ЗА 2019. ГОДИНУ

I - ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за доделу средстава црквама и традиционалним верским
заједницама на територији општине Лапово за 2019. годину (у даљем тексту: Комисија), у
следећем саставу:

1. Јелена Михајловић– председник,
2. Моника Симеуновић – члан,
3. Бојана Станковић- члан,
4. Мирјана Петковић – члан,
5. Драгана Спасић- члан.

II – Комисија се образује са задатком да размотри пријаве, изврши избор пројеката и
сачини Предлог Председнику општине о избору пројеката цркава и традиционалних верских
заједница на територији општине Лапово за 2019. годину, на основу кога ће Председник
општине донети Решење о финансирању/суфинансирању пројекта цркава и традиционалних
верских заједница из буџета општине Лапово за 2019. годину.

III - Ово Решење објавити у  „Службеном гласнику општине Лапово“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-142/19-II-04

                                                                
                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                  Бобан Миличић,ср.
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