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48. 

На основу члана  15. став 1. тачка 10. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник 

РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 

68/2020) и члана 138. став 4. Пословника Скупштине Општине Лапово („Службени 

гласник општине Лапово“, број 5/19), Скупштина Општине Лапово, на конститутивној 

седници одржаној 18. августа 2020. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о прихватању Извештаја општинске изборне комисије о спроведеним изборима за 

одборнике Скупштине општине Лапово одржаним 21. јуна 2020. године 

 

 I – ПРИХВАТА СЕ Извештај општинске изборне комисије о спроведеним изборима 

за одборнике Скупштине општине Лапово, одржаним 21. јуна 2020. године, број 013-58-

1/20 oд 30. јуна 2020. године. 

  

           II – Овај Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-69/20-I-04   

                                                                                               ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ                                                                                                         

                                                                                                      Љутица Крстић,ср. 

49. 

Скупштина Општине Лапово, на основу члана 56. став 5. Закона о локалним 

изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - 

аутентично тумачење и 68/2020) и члана 10. Пословника Скупштине Општине Лапово 

(“Службени гласник Општине Лапово”, бр. 5/19), на Конститутивној седници одржаној 18. 

августа 2020. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

о образовању Верификационог одбора 

 

I   Образује се Верификациони одбор за потврђивање мандата изабраним одборницима, у 

следећем саставу: 

 

1. ДРАГОСЛАВ ИВКОВИЋ   -   председавајући 

2. ГОРАН СПАСОЈЕВИЋ       -  члан 

3. МАРИЈА ГОЛУБОВИЋ      -  члан 

 

II  Ово Решење објавити у “Службеном гласнику општине Лапово” . 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                           Број: 020-70 /20-I-04                                                                                             

                                                                                                                   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

  Љутица Крстић,ср. 

50. 

На основу члана  13. и члана 138. став 4. Пословника Скупштине Општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“, број 5/19), Скупштина Општине Лапово, на 

конститутивној седници одржаној 18. августа 2020. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о прихватању Извештаја Верификационог одбора 
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 I – ПРИХВАТА СЕ Извештај Верификационог одбора који је саставни део овог 

Закључка. 

           II – Овај Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-71/20-I-04   

                                                                                               ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ                                                                                                         

                                                                                                      Љутица Крстић,ср. 

51.  
На основу чл. 31. ст. 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)) и чл. 56. Закона о локалним 

изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - 

аутентично тумачење и 68/2020), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 

18. августа 2020. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО 

 

Члан 1. 

 На основу Извештаја Верификационог одбора, потврђује се мандат нових 

одборника Скупштине општине Лапово, изабраних на локалним изборима одржаним дана 

21. јуна 2020. године  и то:  

 

 

 

Р. 

бр. 

 

Име и 

презиме 

 

Датум рођења 

 

 

Занимање 

 

Пребивалиште и 

адреса становања 

1. 

Бобан 

Миличић 

 

03.02.1987. 

Мастер професор 

спорта и физичког 

васпитања 

Косовских јунака 

бр. 25, Лапово 

2. 

Мирела 

Раденковић 

 

24.09.1976. Привредник 
Милоша Обилића 

бр. 64, Лапово 

3. 

Иван 

Шишковић 

 

05.04.1984. Економиста 

Свети Сава бр. 

24,  

Лапово 

4. 

Мирела 

Ћибић 

Златковић 

20.03.1983. Лекар 

Деспота Стевана 

Лазаревића бр. 

46, Лапово 

5. 

Срђан 

Мујковић 

 

26.01.1981. 

Специјалиста 

гинекологије и 

акушерства 

Краља Милутина 

бр.5,  

Лапово 

6. 

Радосав 

Павловић 

 

25.02.1986. Доктор медицине 
Његошева бр.51,  

Лапово 

7. 

Марија 

Голубовић 

 

07.07.1988. 
Дипломирани 

правник 

Николе Тесле 

бр.12,  

Лапово 

8. 

Миливоје 

Станковић 

 

30.10.1984. Електротехничар 
Свети Сава бр.65, 

Лапово 

9. 

Јелена 

Михајловић 

Трајковић 

21.06.1992. Апсолвент права 
Авалска бр.3, 

Лапово 
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  10. 

Марко 

Вељковић 

 

26.07.1982. Електротехничар 

Југ Богданова 

бр.2, 

Лапово 

11. 
Александар 

Петровић 
09.10.1982. Машински техничар 

Лава Толстоја 

бр.5 

Лапово 

12. 

Злата 

Ивковић 

 

29.05.1984. 
Дипломирани 

економиста 

Косовских јунака 

бр.30, Лапово 

13. 

Славиша 

Миличић 

 

05.02.1978. Музичар 
Солунска бр.131, 

Лапово 

14. 

Иван 

Дробњак 

 

03.03.1978. 
Електротехничар 

погона 

Његошева бр.12, 

Лапово 

15. 

Ивана 

Андрејевић 

 

19.11.1980. 
Мастер графичног 

дизајна 

Николе Тесле 

бр.24, 

Лапово 

16. 

Ирена 

Протић 

 

14.09.1981. 
Дипломирани 

социјални радник 

Церска 2-А, 

Лапово 

17. 

Љутица 

Крстић 

 

27.10.1959. 
Дипл.инг. 

пољопривреде 
Немањина 28 

18. 

Драгослав 

Ивковић 

 

14.02.1963. Машински инжењер 
Косовских јунака 

34 

19. 

Горан 

Спасојевић 

 

06.08.1965. 
Инжињер 

Машинства 

Лапово, 

Радничка 20 

    

 

  Члан 2. 

 Мандат одборницима траје 4 (четири) године, почев од дана потврђивања мандата. 

 

Члан 3. 

 Даном доношења ове Одлуке, престаје мандат одборницима Скупштине општине 

Лапово, из претходног сазива, изабраним на локалним изборима одржаним 24. априла  

2016.године. 

 

Члан 4. 

 Против ове Одлуке новоизабрани одборник може изјавити жалбу Управном суду, у 

року од 48 часова, од дана доношења Одлуке Скупштине Општине Лапово. 

 

Члан 5. 

 Одлуку објавити у «Службеном гласнику општине Лапово». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-72/20-I-04 

 

                                                                                             ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  

                 Љутица Крстић,ср. 
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52. 

На основу члана 21. Пословника Скупштине општине Лапово („Службени гласник 

Општине Лапово“, број 5/19), Скупштина општине Лапово, на конститутивној седници 

одржаној  дана 18. августа 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 

ТАЈНОГ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ И ИЗВРШНИХ ОРГАНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО  

 

      I – Образује се Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, 

у следећем саставу: 

 

1.   Марија Голубовић  

2.   Горан Спасојевић                                               

     3.   Драгослав Ивковић                                             

 

        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 члану 21. Пословника 

Скупштине општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“, број 5/19), којим 

је утврђен начин образовања Комисије за спровођење и утврђивање резултата тајног 

гласања, односно да се Комисија образује од по једног најмлађег одборника из три 

изборне листе које су добиле највећи број одборничких места. 

Највећи број одборничких места у Скупштини општине добиле су изборне листе:  

- АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ  ДЕЦУ. 

- „СВИ ЗА ЛАПОВО- СПО - Саша Ивковић” 

- ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС) “ 

 

На основу изнетог донетo је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                               Број: 020-73/20-I-04                                                                                            

                                                                          

                                                                                ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

       Љутица Крстић,ср. 

53. 

Скупштина општине Лапово, на основу члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 

члана 46. Статута општине Лапово (''Службени гласник општине Лапово'', бр. 2/19)  и 

члана 19. Пословника  Скупштине  општине Лапово (''Службени гласник општине 

Лапово'', бр. 5/19), на конститутивној седници одржаној 18. августа 2020. године, донела је  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o 

избору председника Скупштине општине Лапово 

 

1. Мирела Раденковић из Лапова, изабрана је за председника Скупштине општине 

Лапово, на период од четири године.  
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2. Председник Скупштине општине Лапово биће на сталном раду и оствариваће право на 

плату у складу са актом којим се уређују плате функционера органа општине. 

 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 38. став 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018), члану 46. Статута општине Лапово (''Службени гласник општине Лапово'', бр. 

2/19) и члану 19. Пословника Скупштине општине Лапово (''Службени гласник општине 

Лапово'', бр. 5/19), којима је прописано да се председник  Скупштине, на предлог најмање 

1/3 одборника, бира из реда одборника, тајним гласањем, већином гласова од укупног 

броја одборника скупштине општине.  

           Чланом 38. став 5. Закона о локалној самоуправи утврђено је да председник 

Скупштине може бити на сталном раду у општини. 

Одборници Скупштине општине Лапово, односно више од 1/3 одборника,  поднело 

је председавајућем Скупштине општинеЛапово, образложени предлог кандидата за 

Председника скупштине општине Лапово, предлажући за Председника скупштине 

општине, Мирелу Раденковић из Лапова, изабрану за одборника са Изборне листе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор  Миреле Раденковић за 

председника Скупштине општине Лапово, гласало је 19, од укупно 19 одборника 

(једногласно). 

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                           Број: 020-74/20-I-04                                                                                             

                                                                                                                   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

                    Љутица Крстић,ср. 

54. 

Скупштина општине Лапово, на основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 

члана 48. Статута општине Лапово (''Службени гласник општине Лапово'', бр. 2/19)  и 

члана 33. Пословника  Скупштине  општине Лапово (''Службени гласник општине 

Лапово'', бр. 5/19), на конститутивној седници одржаној 18. августа 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o 

избору заменика председника Скупштине општине Лапово 

 

1. Радосав Павловић из Лапова, изабран је за заменика председника Скупштине општине 

Лапово, на период од четири године.  

 

2. Заменик председник Скупштине општине Лапово неће бити на сталном раду и 

оствариваће право на накнаду у складу са актом којим се уређују плате функционера 

органа општине. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 39. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018), члану 48. Статута општине Лапово (''Службени гласник општине Лапово'', бр. 
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2/19) и члану 33. Пословника Скупштине општине Лапово (''Службени гласник општине 

Лапово'', бр. 5/19), којима је прописано да председник скупштине има заменика који га 

замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност, као и да се 

заменик председника скупштине бира и разрешава на исти начин као и председник 

скупштине, односно бира се на предлог најмање 1/3 одборника, из реда одборника, на 

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

скупштине општине. 

Одборници Скупштине општине Лапово, односно више од 1/3 одборника,  поднело 

је председавајућем Скупштине општинеЛапово, образложени предлог кандидата за 

заменика председника Скупштине општине Лапово, предлажући за заменика председника 

СО, Радосава Павловића из Лапова, изабраног за одборника са Изборне листе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор  Радосава Павловића за 

заменика председника Скупштине општине Лапово, гласало је 18, од укупно 19 одборника. 

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                           Број: 020-75/20-I-04                       

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИЦА 

 Мирела Раденковић,ср. 

55. 

На основу члана 32. став 1. тачка 11. и члана 40. став 2. и став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон,  101/16 - др. закон и 

47/18),  члана 37. став 1. тачка 15. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 

Лапово“, бр. 2/19), члана 34. и члана 35. Пословника Скупштине општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/19) Скупштина општине Лапово, на 

Конститутивној седници одржаној дана 18. августа 2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

1. НИКОЛА НЕСТОРОВИЋ, дипломирани правник из Крагујевца, постављен је за 

Секретара скупштине општине Лапово, на период од четири године. 

 

2. Секретар Скупштине Никола Несторовић је на сталном раду и остварује право на плату 

у складу са актом којим се уређују плате функционера органа Општине. 

 

3. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине 

Лапово''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                 Број: 020-76/20-I-04                               

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                 Мирела Раденковић,ср. 

56. 

Скупштина општине Лапово, на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 

члана 52. став 1. Статута општине Лапово (''Службени гласник општине Лапово'', бр. 2/19)  

и члана 38. Пословника  Скупштине општине Лапово („Службени гласник општине 

Лапово , бр 5/19“), на конститутивној седници одржаној 18. августа 2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о 
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избору Председника општине Лапово 

 

 1. Бобан Миличић из Лапова, изабран је за Председника општине Лапово, на 

мандатни период од четири године. 

 

 2. Председник општине је на сталном раду и остварује право на плату у складу са 

актом којим се уређују плате функционера органа Општине. 

 

 3. Утврђује се да даном избора за Председника општине Лапово престаје мандат 

одборника Скупштине општине Лапово због преузимања функције која је у складу са 

законом неспојива с функцијом одборника.  

 

 4. Ово 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 одредбама члана 43. Закона о 

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 

закон и 47/2018), члана 52. став 1. Статута општине Лапово (''Службени гласник општине 

Лапово'', бр. 2/19)  и члана 38. Пословника  Скупштине општине Лапово („Службени 

гласник општине Лапово , бр 5/19“) којима је прописано да председника општине бира 

скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, 

већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине. 

 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом о 

локалној самоуправи изаберу извршни органи Општине, односно Председник општине и 

Општинско веће. 

 Председница Скупштине Мирела Раденковић је у складу са чланом 43. став 3. 

Закона о локалној самоуправи, Скупштини општине Лапово на Конститутивној седници 

предложила кандидата за Председника општине Лапово Бобана Миличића, из Лапова 

изабраног за одборника са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“ .  

 Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Бобана Миличића за 

председника општине Лапово, гласало је свих 19 присутних одборника. 

 Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи прописано је да председнику 

општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје мандат 

одборника у скупштини општине.  Како је одборник Бобан Миличић, изабран за 

председника општине, то му је у складу са чланом 43. став 5. Закона о локалној 

самоуправи, престао мандат одборника. 

 Чланом 43. став 6. Закона о локалној самоуправи утврђено је да је председник 

општине на сталном раду у општини. 

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-77/20-I-04  

                                                                                           ПРЕДСЕДНИЦА 

             Мирела Раденковић,ср. 

57. 

Скупштина општине Лапово, на основу члана 43. став 4. у вези члана 43. став 1 Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - 

др. закон и 47/2018), члана 52. став 4. Статута општине Лапово (''Службени гласник 

општине Лапово'', бр. 2/19)  и члана 40. став. 1 Пословника  Скупштине општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово, бр 5/19“), на конститутивној седници одржаној 18. 

августа 2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 



20.08.2020.                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   12   - страна 9 

 

 

о 

избору Заменика председника општине Лапово 

 

 1. Марко Вељковић из Лапова, изабран је за Заменика председника општине, на 

мандатни период од четири године, почев од 18.08.2020. године. 

 

 2. Заменик председника општине je на сталном раду и остварује право на плату у 

складу са актом којим се уређују плате функционера органа  Општине. 

 

 3. Утврђује се да даном избора за Заменика председника општине, Марку 

Вељковићу престаје мандат одборника Скупштине општине Лапово, због преузимања 

функције која је у складу са законом неспојива с функцијом одборника. 

 

4. Ово 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 одредбама члана 43. став 4. 

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018) у вези са чланом 43. став 1. и чланом 66. став 4. Закона о 

локалној самоуправи којима је утврђено да кандидат за председника општине предлаже 

кандидата за заменика председника општине из реда одборника, кога бира скупштина 

општине на исти начин као председника општине, односно бира се из реда одборника, на 

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

скупштине општине. 

 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом о 

локалној самоуправи изаберу извршни органи Општине. 

 Кандидат за Председника општине је у складу са чланом 43. став 4. Закона о 

локалној самоуправи Скупштини општине Лапово, предложио кандидата за заменика 

председника општине Марка Вељковића, из Лапова, изабраног за одборника са Изборне 

листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“ . 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Марка Вељковића за 

Заменика председника општине Лапово, гласало је свих 19 присутних одборника.  

 Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи утврђено је да председнику 

општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје мандат 

одборника у скупштини. Како је одборник Марко Вељковић, изабран за заменика 

председника општине, то му је у складу са чланом 43. став 5. Закона о локалној 

самоуправи, престао мандат одборника. 

 Чланом 43. став 6. Закона о локалној самоуправи утврђено је да је заменик 

председника општине на сталном раду у општини. 

  На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-78/20-I-04 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИЦА                                                             

 Мирела Раденковић,ср. 

58. 
Скупштина општине Лапово, на основу члана 45. Закона о локалној самоуправи  

("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 

56. Статута општине Лапово ( „Службени гласник општине Лапово“ број 2/19)  и члана 38. 

, члана 40. и члана 41. Пословника Скупштине општине Лапово („Службени гласник 

општине Лапово“ број 5/19) на Конститутивој седници одржаној дана 18. августа 2020. 

године донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о 

избору чланова Општинског већа општине Лапово 

  

I На Предлог кандидата за председника општине Лапово, тајним гласањем, за чланове 

Општинског већа општине Лапово, на мандатни период од 4 године, изабрани су: 

 

- БОЈАН ЈОНЧИЋ, из Лапова, ул. Светог Саве 67/1 

- НИКОЛА ПЕТРОВИЋ, из Лапова , Краља Петра I 46 

- НЕБОЈША  МИЛЕТИЋ, из Лапова , Краља Петра I 17/9 

- НИКОЛА ТОШИЋ , из Лапова, Краља Петра I 2/8 

- ПЕТАР ЗЛАТКОВИЋ, из Лапова, Јаше Продановића 6 

 

 

II Чланови Општинског већа нису на сталном раду у Општини  и остварују право на 

накнаду у складу са актом којим се уређују накнаде функционера Општине. 

 

III Ово 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 одредбама члана 45. Закона о 

локалној самоуправи самоуправи  ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018), чл. 56. Статута општине Лапово(„Службени гласник 

општине Лапово“ бр. 2/19) и чланова 38. , 40. и 41.  Пословника о раду Скупштине 

општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/19), којима је прописано да 

је Општинско веће извршни орган општине, да Општинско веће чине председник општине, 

заменик председника општине, као и 5 чланова Општинског већа чији је број утврђен 

Статутом општине и које бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним 

гласањем, већином од укупног броја одборника Скупштине; да кандидате за чланове 

Општинског већа предлаже кандидат за председника општине; да се о кандидатима за 

председника општине, заменика председника општине и чланове Општинског већа води 

обједињена расправа; да је председник општине председник Општинског већа, а заменик 

председника општине је члан Општинског већа по функцији, 

С обзиром да је на конститутивној седници Скупштине општине која је одржана 18. 

августа 2020. године, за предложену листу кандидата за Општинско веће, гласало свих 19 

присутних одборника,  то је сагласно Закону, Статуту и Пословнику, Скупштина изабрала 

Општинско веће општине Лапово  у датом саставу. 

Из свега наведеног, донето је Решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-79/20-I-04  

                                                                                          ПРЕДСЕДНИЦА                                                                                       

 Мирела Раденковић,ср. 

 

 

59. 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 

- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 41. Статута општине Лапово („Службени 

гласник општине Лапово“, бр.2/19) и чланова 60. и 61. Пословника Скупштине општине 

Лапово(„Службени гласник општине Лапово“, бр.5/19), Скупштина општине Лапово на 

седници одржаној дана 18. августа 2020. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА ПИТАЊА 

 

Члан 1. 

 У Одбор за администативно-мандатна питања Скупштине општине Лапово, на 

период од четири године, именују се: 

 

1. ЈЕЛЕНА МИХАЈЛОВИЋ ТРАЈКОВИЋ  из Лапова, ул.Авалска бр. 3  

2. ИВАН ШИШКОВИЋ из Лапова, ул. Светог Саве бр. 24 

3. ИРЕНА ПРОТИЋ из Лапова, ул. Церска 2-А 

4. НИКОЛА МАТЕЈИЋ из Лапова, ул. Максима Горког бр. 2 

5. САША НИКОЛИЋ из Лапова, ул. Карађорђева 172 

 

Члан 2. 

 Надлежности и рад Одбора за администативно-мандатна питања Скупштине 

општине Лапово утврђени су Пословником Скупштине општине Лапово. 

 

Члан 3. 

 Решење објавити  у «Службеном гласнику општине Лапово». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

       Број:  020-80/20-I-04 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

      Мирела Раденковић,ср. 

60. 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 41. Статута општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“, бр.2/19) и чланова 60. и 61. Пословника 

Скупштине општине Лапово(„Службени гласник општине Лапово“, бр.5/19), Скупштина 

општине Лапово на седници одржаној дана 18. август 2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

 

Члан 1. 

 У Одбор за буџет и финансије Скупштине општине Лапово, на период од четири 

године, именују се: 

 

6. АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ  из Лапова, ул. Радничка бр. 27  

7. ИВАН ШИШКОВИЋ из Лапова, ул. Светог Саве бр. 24 

8. АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ из Лапова, ул. Лава Толстоја бр. 5 

9. МИЛИВОЈЕ СТАНКОВИЋ из Лапова, ул.Светог Саве бр. 65 

10. БОЈАН СТОЈАНОВИЋ из Лапова, ул. Радоја Домановића бр.2 

 

 

 

Члан 2. 

 Надлежности и рад Одбора за буџет и финансије Скупштине општине Лапово 

утврђени су Пословником Скупштине општине Лапово. 

 

Члан 3. 

 Решење објавити  у «Службеном гласнику општине Лапово». 

 



20.08.2020.                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   12   - страна 12 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

       Број:  020-81/20-I-04 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

      Мирела Раденковић,ср. 

61. 

 На основу члана 37. тачка 64. Статута општине Лапово („Сл. гласник општине 

Лапово“, бр. 2/19) и члана 131. став 2. тачка 12. Пословника о раду Скупштине општине 

Лапово (,,Сл. гласник општине Лапово“, бр. 5/19), Скупштина општине Лапово, на 

седници одржаној 18. августа 2020. године, донела је 

 

ЕТИЧКИ КОДЕКС ПОНАШАЊА 

ФУНКЦИОНЕРА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

 Етички кодекс понашања функционера општине Лапово састоји се од 12 етичких 

начела и односи се на сва лица изабрана, постављена и именована у орган општине, јавног 

предузећа, установе и другог правног лица чији је оснивач или члан општина Лапово, у 

орган привредног друштва у којем удео или акције има правно лице чији је оснивач или 

члан општина Лапово, као и на чланове тела која оснивају органи локалне самоуправе (у 

даљем тексту: функционер). 

 

1. Владавина права и законитост 

• Функционер увек и на сваком месту поштује владавину права и придржава се 

Устава, закона и осталих прописа. 

• Функционер се доследно залаже за пуно спровођење Устава, закона и осталих 

прописа и доследно се супротставља њиховом кршењу, заобилажењу и 

изигравању. 

 

2. Одговорност 

• Функционер је за своје поступање и понашање одговоран пред законом и пред 

грађанима. 

• Функционер вољно прихвата да његово обављање јавне службе може бити 

предмет надзора и контроле грађана, правосуђа, надзорних органа, независних 

тела, јавности и јавних гласила. 

 

3. Отвореност, приступачност и транспарентност 

• Функционер поступа тако да је његово деловање увек отворено увиду и суду 

јавности. 

• Функционер се стара да грађани буду упућени у рад локалне самоуправе, а 

нарочито у разлоге за доношење одлука, као и о дејству и последицама које из 

њих происходе. 

• Функционер јавности благовремено пружа тачне и потпуне податке и 

објашњења од значаја за одлучивање и праћење примене одлука, пружајући јој 

прилику да их проверава и преиспитује. 

• Функционер у јавном деловању и иступању увек штити податке о личности. 

 

4. Грађанско учешће 
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• Функционер се стара да грађани буду што више консултовани о одлукама од 

значаја за заједницу и укључени у доношење тих одлука, коришћењем и 

унапређивањем различитих начина грађанског учешћа. 

• Функционер се стара да локална самоуправа одговори потребама и интересима 

свих категорија њеног становништва и свих њених подручја и насеља. 

• Функционер ради на успостављању што шире сагласности грађанства о 

кључним одлукама локалне самоуправе. 

 

5. Поштовање изборне воље и указаног поверења 

• Функционер поштује вољу бирача, придржавајући се програма за чије је 

спровођење изабран. 

• Функционер се стара да његово деловање и понашање никада не доведе у 

питање поверење које му је указано. 

 

6. Узорност 

• Функционер гради и одржава поверење грађана у савесно и одговорно 

обављање јавне функције, и стара се да не наруши углед јавне функције својим 

понашањем у јавном и приватном животу. 

• Функционер увек и на сваком месту штити углед локалне самоуправе и грађана 

које представља, а у јавном иступању води рачуна да тај углед не буде нарушен. 

• Функционер увек и на сваком месту поступа и понаша се тако да буде пример 

за углед. 

 

7. Професионалност 

• Функционер непрестано изграђује своју стручност и компетентност за 

обављање јавне функције, а у свом раду увек се придржава стандарда 

стручности. 

• Функционер уважава стручност запослених у управи и редовно се са њима 

саветује приликом доношења одлука, подржавајући развој њихових стручних 

капацитета. 

• Функционер се стара да при одлучивању о запошљавању, као и распоређивању, 

премештању или напредовању запослених, то буде рађено на основу 

квалификација и објективно оцењеног радног учинка и радних способности. 

 

8. Правичност, објективност и непристрасност 

• Функционер правично и непристрасно врши своју дужност, вођен општим 

добром и претежним јавним интересом, а старајући се да никоме не нанесе 

штету. 

• Функционер настоји да никакве личне предрасуде или непримерени посебни 

интереси не утичу на његово поступање и одлучивање, као и да оно буде 

засновано на тачним, потпуним и благовременим подацима. 

 

9. Савесно и домаћинско управљање 

• Функционер са пажњом доброг и савесног домаћина располаже повереним 

средствима и њиховом расподелом. 
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• Функционер се стара да употреба и расподела јавних средстава буде законита, 

добро испланирана, правична, сврсисходна и увек у складу са остваривањем 

општег добра и претежног јавног интереса. 

• Функционер се делатно супротставља несврсисходном и коруптивном 

располагању и коришћењу јавних средстава.  

• Функционер се стара да употреба и расподела јавних средстава буде таква да на 

најбољи и најправичнији могући начин задовољава права, потребе и интересе 

свих категорија становништва, не дискриминишући ни једну. 

 

10. Лични интегритет 

• Функционер одбацује деловање под притиском и корупцију, а јавно указује на 

такво понашање ако га примети код других функционера. 

• Функционер се ангажује на превенцији корупције, указивањем на њену 

штетност, узроке и начине спречавања, као и подржавањем и учешћем у 

успостављању и спровођењу антикорупцијских механизама. 

• Функционер никада не даје предности приватном интересу над јавним, не 

прихвата се дужности и послова који га могу довести у сукоб интереса и 

избегава сваки облик понашања који би могао да доведе до стварања утиска да 

постоји сукоб интереса. 

 

11. Равноправност и недискриминаторност 

• Функционер поштује различитости и никога не дискриминише према било ком 

стварном или претпостављеном личном својству, ни урођеном ни стеченом. 

• Функционер се стара да услед различитости ничија права и слободе не буду 

ускраћена, повређена или ограничена. 

• Функционер препознаје права и потребе различитих категорија становништва и 

стара се да услуге локалне самоуправе свима буду доступне и пружене на 

одговарајући начин. 

• Функционер поштује равноправност жена и мушкараца, подржавајући и 

подстичући мере за пуно остваривање родне равноправности. 

• Функционер се залаже за очување и развој културних посебности, обичаја, 

језика и идентитета свих грађана локалне самоуправе. 

 

12. Поштовање и учтивост 

• Функционер указује поштовање грађанима, корисницима услуга локалне 

самоуправе, запосленима у њој, другим функционерима и свима другима са 

којима се опходи, чинећи то на учтив и достојанствен начин. 

• Функционер свима са којима се опходи посвећује одговарајућу пажњу и време, 

пружајући им благовремене, тачне и потпуне податке, на учтив и достојанствен 

начин. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 110-5/20-I-04                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                          

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

 Мирела Раденковић,ср. 
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62. 

Скупштина општине Лапово, на основу члана 46. став 1. тачка 1. и став 2. и 3. 

Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 34/10- 

Одлука УС и 54/11) и члана 179. тачка 2. и члан 180. Став 2. и 3. Пословника о раду 

Скупштине Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/19), на 

Конститутивној седници одржаној данa 18. августа 2020. године, донела је  

 

О Д Л У К У  

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

 I   Утврђује се да је одборници Скупштине општине Лапово, Марији Голубовић, 

изабраној са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.“, престао мандат, 

због поднете усмене оставке. 

 

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

Лапово“. 

 

III     Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења. 

                                                                                                                                                

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине 

општине Лапово (у даљем тексту: Одлука), садржан је у одредбама члана  46. став 1. тачка 

1. и став 2. и 3.  Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број 129/07, 34/10-

Одлука УС и 54/11), члана 179. тачка 2. и члан 180. став 2. и 3. Пословника о раду 

Скупштине Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/19) којима је 

прописано да одборнику престаје мандат подношењем усмене оставке на самој седници и 

да после подношења усмене оставке одборника, Скупштина без одлагања, на истој 

седници утврђује да је одборнику престао мандат 

Одборница Скупштине општине Лапово Марија Голубовић поднела је усмену 

оставку на седници СО одржаној дана 18. августа 2020. године.  

На основу наведеног, Скупштина општине Лапово, донела је Одлуку као у 

диспозитиву. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-82/20-I-04   

                          ПРЕДСЕДНИЦА 

        Мирела Раденковић,ср. 

63. 

Скупштина општине Лапово, на основу члана 46. став 1. тачка 1. и став 2. и 3. Закона о 

локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 34/10- Одлука УС 

и 54/11) и члана 179. тачка 2. и члан 180. Став 2. и 3. Пословника о раду Скупштине 

Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/19), на Конститутивној 

седници одржаној данa 18. августа 2020. године, донела је  

О Д Л У К У  

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

 I   Утврђује се да је одборници Скупштине општине Лапово, Злати Ивковић, изабраној 

са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.“, престао мандат, због 

поднете усмене оставке. 

 



20.08.2020.                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   12   - страна 16 

 

 

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

Лапово“. 

 

III     Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења. 

                                                                                                                                               

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине 

општине Лапово (у даљем тексту: Одлука), садржан је у одредбама члана  46. став 1. тачка 

1. и став 2. и 3.  Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број 129/07, 34/10-

Одлука УС и 54/11), члана 179. тачка 2. и члан 180. став 2. и 3. Пословника о раду 

Скупштине Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/19) којима је 

прописано да одборнику престаје мандат подношењем усмене оставке на самој седници и 

да после подношења усмене оставке одборника, Скупштина без одлагања, на истој 

седници утврђује да је одборнику престао мандат 

Одборница Скупштине општине Лапово Злата Ивковић поднела је усмену оставку 

на седници СО одржаној дана 18. августа 2020. године.  

На основу наведеног, Скупштина општине Лапово, донела је Одлуку као у 

диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-83/20-I-04   

                          ПРЕДСЕДНИЦА 

        Мирела Раденковић,ср. 

64. 

 На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), чл. 67. Статута општине 

Лапово („Службени гласник општине Лапово“ бр. 2/19) и члана 46. став 3. Пословника СО 

Лапово („Службени гласник општине Лапово“ бр. 5/19) Скупштина општине Лапово, на 

Конститутивној седници одржаној дана 18. августа 2020. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО: 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  

И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

 

 I   Избором извршних органа општине Лапово, и то: председника општине, заменика 

председника општине и Општинског већа, на седници Скупштине општине Лапово од 18. 

августа 2020. године УТВРЂУЈЕ СЕ да:  

 

      1.  Председнику општине, Бобану Миличићу из Лапова, закључно са 18.08.2020. 

године престаје  функција председника општине Лапово, која му је утврђена Одлуком 

Скупштине општине Лапово број 020-163/17-I-04 од 21.09.2017. године. 

 

      2. Заменици председника општине, Мирели Раденковић из Лапова, закључно са 

18.08.2020. године престаје функција заменице председника општине Лапово, која  јој  је 

утврђена Одлуком Скупштине општине Лапово број 020-53/16-I-04 од 24.06.2016.године. 

 

      3. Члановима Општинског већа општине Лапово престаје функције чланова 

Општинског већа закључно са 18.08.2020. године , и то :  

 - Марку Вељковићу 



20.08.2020.                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   12   - страна 17 

 

 

 - Дејану Стајковићу 

 - Николи Матејић 

 - Бориславу Јовановићу 

 - Ивану Дробњаку 

 - Милану Крстићу 

 - Бобану Јовановићу 

 - Милени Јовановић 

 - Сретену Ђорићу 

 

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

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-84/20-I-04                                                                                  

                                                                                           ПРЕДСЕДНИЦА                                                                                       

 Мирела Раденковић,ср.  

65. 

На основу чл. 44 и 45 Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС” бр. 129/2007, 

83/14 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018),  чл. 57  Статута општине Лапово 

(“Службени гласник Општине Лапово” бр. 2/2019), члана 8  Одлуке о општинском већу 

(“Службени гласник Општине Лапово” бр.10/2019),  Председник Општине Лапово  дана  

19.08.2020.године доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
 I – Чланови Општинског већа Општине Лапово постављају се за следећа подручја, 

односно области: 

1. Никола Тошић за привредну делатност, урбанизам, путеве и инфраструктуру 

2. Никола Петровић за пољопривреду и заштиту животне средине 

3. Петар Златковић за угоститељство, туризам културу и јавни ред 

4. Небојша Милетић за буџет и финансије 

5. Бојан Јончић за социјалну заштиту, друштвену бригу о деци, спорт, омладину 

и образовање 

  

II - Ово Решење ступа на снагу даном доношења, исто објавити у „Службеном 

гласнику општине Лапово“   

О б р а з л о ж е њ е 
  Одредбама члана 57. Статута Општине Лапово прописано је да ће се Одлуком о 

Општинском већу одредити подручја, односно области за које се постављају чланови 

Општинског већа, послови које ће члан Општинског већа обављати у оквиру области за 

коју је изабран, а да решење о задужењу изабраних чланова Општинског већа доноси 

председник општине.  

             Одлуком о општинском већу дефинисана су подручја, односно области за које се 

постављају чланови Општинског већа.  

 Чланови Општинског већа општине Лапово изабрани су Решењем Скупштине 

општине Лапово број 020-79/20-I-04 на Конститутивној седници одржаној 18. августа 

2020.године 

   На основу наведеног донето је решење као у диспозитиву.               

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-87/20-II од 19.08.2020.   

Доставити: 

- именованој                                         ПРЕДСЕДНИК  

- архиви 

- кадровској служби                                                                                 Бобан Миличић,ср. 


