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31. 

 

 

 

 

 

 

 
  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-32/23-III 

Датум: 13. 3. 2023. године 

ЛАПОВО 

 

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/19), члана 58. 

став 1. тачка 20. Статута општине Лапово („Сл. гласник општине Лапово” бр. 2/19) и чланова 

5., 10. и 12. став 2. Правилника о ближем уређењу јавних набавки и набавки на које се Закон о 

јавним набавкама не примењује („Сл. гласник општине Лапово” бр. 23/20), Општинско веће 

општине Лапово на седници одржаној дана 13. марта 2023. године донело је  

 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

ДОНОСИ СЕ ПРВА ИЗМЕНА ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ 

ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ,  који је саставни део ове Одлуке. 

Члан 2. 

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово”. 

 

 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                                                                     Бобан Миличић,ср. 
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32. 

 

 

 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА        
ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:  020-33/2023-III 

Датум: 13. 3. 2023. године     

Л а п о в о 

 

 

На основу члана 4. ст.5. и чл. 95. ст.1.  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе самоуправе (,,Службени гласник РС“, број 21/2016,113/2017, 

95/2018, 113-2017-др.закон и 114/2021), члана  56. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07, 83/2014 - др. Закон, 101/2016- др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и 

члана 3. ст.2.,  11. став 2. и члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 95/2016 и 12/2022), Општинско веће општине 

Лапово, на седници одржаној дана 13. марта 2023. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о расписивању jавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника 

Општинске управе општине Лапово 

 

1. РАСПИСУЈЕ СЕ Jавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Општинске 

управе општине Лапово, на период од пет година. 

2. Поступак по јавном конкурсу из ст.1. Решења спроводиће Конкурсна комисија за 

спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Општинске 

управе општине Лапово. 

3. Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 15 (петнаест) дана од дана оглашавања 

Обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама које се дистрибуирају за целу 

територију Републике Србије, интернет презентацији општине Лапово www. lapovo.ls. 

gov.rs и огласној табли Органа општине. 

4. Решење ступа на снагу даном доношења и oбјавиће се у „Службеном гласнику општине 

Лапово“.  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 4. ст.5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе прописано је да за службенике на положају у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе, права и дужности у име послодавца врши орган аутономне покрајине, 

односно јединица локалне самоуправе надлежан за постављење службеника на положају. 

 Чланом 95. истог закона прописана је надлежност Општинског већа за оглашавање Јавног 

конкурса и образовање конкурсне комисије. 

Чланом 56. Закона о локалној самоуправи прописано је да 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. 
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Чланом 3. ст.2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 

места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да Решење о 

попуњавању положаја доноси орган надлежан за постављење лица на положај, односно лице које је 

надлежно да у складу са посебним прописом предложи кандидата за постављење на положај.  

 Чланом 11. и 12. исте Уредбе прописано је да се Јавни конкурс спроводи и за попуњавање 

положаја и да исти оглашава покрајински орган надлежан за постављење на положај, односно Веће 

у року од осам дана од дана доношења решења о попуњавању радног места. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Бобан Миличић,ср. 

33. 

 

 

 

 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА       

ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-34/III-2023 

Датум: 13. 3. 2023. године 

Л а п о в о 

 

На основу члана 95. и 96., Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-

др.закон , 95/18-др. закон и 114/2021), и члана 11. до 27. Уредбе о спровођењу интерног и јавног 

конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'', број 95/16 и 12/22) и Решења о расписивању 

јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Општинске управе општине Лапово 

бр. 020-33/2023-III од 2023.године Општинско веће општине Лапово, дoноси 

                               

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Конкурсне комисије за спровођење jавног конкурса за попуњавање положаја 

заменика начелника Општинске управе општине Лапово 

 

1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Конкурсна комисија за спровођење јавног конкурса за попуњавање 

положаја заменика начелника Општинске управе општине Лапово, у следећем саставу: 

- Зорица Миличић, руководилац Одељења за општу управу, друштвене делатности и 

заједничке послове –  

- Марија Нешић, извршилац за послове јавних набавки – 

- Татјана Милетић, извршилац за послове управљања људским ресурсима –  

 Чланови Конкурсне комисије бирају већином гласова председника Конкурсне комисије. 

2.  Конкурсна комисија спроводи изборни поступак за избор заменика начелника 

Општинске управе општине Лапово. 

3. Задатак Конкурсне комисије из тачке 1. овог решења је да: 

 - утврди које ће се стручне оспособљености, знања и вештине утврђене у оквиру општих 

функционалних компетенција и посебних функционалних компетенција проверавати у изборном 

поступку и начин њихове провере; 
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- утврди мерила и критиријуме за избор заменика начелника Општинске управе општине 

Лапово; 

- по истеку рока  за подношење пријава на јавни конкурс, прегледа све приспеле пријаве и 

поднете доказе и састави списак кандидата који испуњавају услове за попуњавање положаја и међу 

њима спроведе изборни поступак, који потписују сви чланови Комисије; 

 - да спроведе изборни поступак само међу оним кадидатима који испуњавају оглашене 

услове јавног конкурса ради попуњавања положаја у II групи – заменика начелника Општинске 

управе општине Лапово; 

- по окончаном изборном поступку  састави листу за избор од највише три кандидата који 

су са најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор и  достави Општинском већу 

општине Лапово, са записницима о предузетим радњама у току изборног поступка; 

- уколико Конкурсна комисија утврди да није било пријава на јавном конкурсу или да 

ниједан кандидат није испунио услове јавног конкурса, односно није доставио све потребне доказе 

или су пријаве неблаговремене, недопуштене или неразумљиве, председник Конкурсне комисије о 

томе саставља извештај и доставља га Општинском већу општине Лапово; 

4. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Лапово“. 

5. Решење доставити члановима Конкурсне комисије, архиви. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Бобан Миличић,ср. 

 

34. 

 

 

 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАПОВО     

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-35/23-III 

Датум: 13. 3. 2023. године 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 138. став 1. и 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број 

10/16), члана 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Лапово („Службени 

гласник општине Лапово“ број 4/17) и члана 30. Пословника о раду Општинског већа 

(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 14/20), Општинско веће општине Лапово, на 

седници одржаној дана 13. марта 2023. године, донело је 

 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 

 ПРИХВАТА СЕ Предлог Комисије за оцену програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у општини Лапово за 2023. годину бр. 06-

10/23-II од 8. марта 2023. године за одобрење програма и одређење висине средстава за 

реализацију годишњих програма спортских организација за 2023. годину. 

 

Члан 2. 

Средства за реализацију годишњих програма спортских организација за 2023. 

годину се распоређују на следећи начин : 
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Ред. 

бр. 

Број 

предмета 

Спортска 

организација 

Оцена Тражена  

средства 

Одобрена 

средства 

1. 401-

137/2023-

III 

Спортски савез 

општине Лапово  

Некатегорисане 

спортске орг. 

91 

1.000.000,00 

динара 

950.000,00 

динара 

2. 401-

144/2023-

III 

Рукометни клуб 

«Локомотива» 

Лапово 

Категорисане 

спортске орг. 

(100 + 90 =190) 

1 230.000,00 

динара 

800.000,00 

динара 

3. 401-

138/2023-

III 

Железнички 

фудбалски клуб 

«Локомотива“ 

Лапово 

Категорисане 

спортске орг. 

(100 + 90=190) 

900.000,00 

динара 

900.000,00 

динара 

4. 401-

139/2023-

III 

Фудбалски клуб 

«Лав 2014» 

Лапово 

Категорисане 

спортске орг. 

(100 + 75=175) 

784.000,00 

динара 

300.000,00 

динара 

5. 401-

140/2023-

III 

Рукометни клуб 

«Локоси» 

Лапово 

Категорисане 

спортске орг. 

(100 + 84=184) 

800.000,00 

динара 

800.000,00 

динара 

6. 401-

141/2023-

III 

Ску Локомотива 

1978 Лапово 

Категорисане 

спортске орг. 

(94+70=164) 

556.000,00 

динара 

350.000,00 

динара 

7. 401-

147/2023-

III 

Општинска 

организација 

спортских 

риболоваца 

«Морава» Лапово 

Категорисане 

спортске орг. 

(90+55=145) 

401.000,00 

динара 

200.000,00 

динара 

8. 401-

146/2023-

III 

Шах клуб «Лапово» 

Лапово 

Категорисане 

спортске орг. 

(74+55=129) 

225.000,00 

динара 

200.000,00 

динара 

9. 401-

142/2023-

III 

Бодибилдинг клуб 

«Power house»  

Лапово 

Категорисане 

спортске орг. 

(66+99=165) 

962.000,00 

динара 

250.000,00 

динара 

10. 401-

143/2023-

III 

ФК «Метеор» Категорисане 

Спортске орг. 

(60 +57=117) 

300.000,00 

динара 

150.000,00 

динара 

11. 401-

145/2023-

III 

Спортско удружење 

за касачки спорт 

«Кас» 

Категорисане 

Спортске орг. 

(36 +55=91) 

338.000,00 

динара 

90.000,00 

динара 

  

 

 УКУПНО 7.496.000,00 

динара 

4.990.000,00 

динара 

 

Члан 3. 

Општинско веће ће у складу са овом Одлуком донети појединачна Решења о 

одобрењу годишњих програма и одређењу висине средстава за реализацију програма у 

области спорта за 2023. годину. 

Члан 4. 

 Одлуку објавити на званичном сајту Општине Лапово. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

Бобан Миличић,ср. 
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35. 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА        

ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-36/23-III 

Датум: 13. 3. 2023. године 

 

 На основу члана 9. и члана 58. Статута општине Лапово („Службени гласник 

општине Лапово,“, број 2/19) и Одлуке о установљењу признања и награда општине 

Лапово („Службени гласник општине Лапово,“, број 2/2013), Општинско веће општине 

Лапово, на седници одржаној дана 13. марта 2023. године, донело је 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

I Поводом Дана општине, Општина Лапово ће доделити следећа признања 

за постигнуте успехе и стваралачки допринос, и то: 

 

1. Плакету са великим грбом: 

- Александру Вучићу, председнику Републике Србије – за област изузетне сарадње и 

доприноса развоју Општине Лапово 

 

2. Плакету са средњим грбом: 

- Златку Солунцу - за испољену изванредну храброст и дело личног херојства 

(постхумно) 

- Братиславу Гашићу, министру унутрашњих послова Републике Србије - за област 

сарадње и доприноса развоју Општине Лапово, 

- Удружењу пензионера општине Лапово – за област хуманитарног рада 

 

3. Плакету са малим грбом: 

- Зорану Стојисављевићу, директору Сектора за одржавање јавних путева  I и II реда 

у ЈП „Путеви Србије“ - за област сарадње и доприноса развоју Општине Лапово, 

- EU PRO PLUS – за сарадњу и допринос развоју Општине Лапово, 

- Жикици Милојковићу – за допринос развоју Општине Лапово (постхумно), 

- ОШ „Светозар Марковић“ – за област сарадње, 

- Дејану Петровићу, председнику КУД „Лапово“ – за област културе, 

- Браниславу Стојановићу – за област привреде, 

- Живојину Јеленковићу - за област привреде, 

- Весни Павловић – за област хуманитарног рада, 

- Душану Танасковићу – за област привреде, 

- Јелени Милошевић – за област хуманитарног рада, 

- Јелени Симеуновић Бенчић - за област хуманитарног рада, 

- Горану Петковићу - за област хуманитарног рада, 

- Далибору Златковићу - за област хуманитарног рада, 

- Виолети Солунац - за област хуманитарног рада, 

- Драгану Марковићу - за област хуманитарног рада, 

- Милосаву Лукићу - за област хуманитарног рада, 

- Жељку Иличићу - за област хуманитарног рада, 
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4. Захвалнице за постигнуте успехе и допринос у следећим областима: 

- Сузани Жугић – област здравства, 

- Гордани Јончић – област образовања 

- Владети Златковићу -  област хуманитарног рада, 

- Зорану Стевановићу -  област хуманитарног рада, 

- Александри Миличић – област образовања 

- Игору Младеновићу – област спорта 

- Зорану Ђорђевићу – област културе, 

- Ладиди Станковић – област културе. 

 

Поред захвалнице, новчаном наградом ће се наградити: 

- Александри Миличић – у износу од 10.000,00 динара 

- Игору Младеновићу – у износу од 10.000,00 динара 

 

II Признања и награде ће се доделити на Свечаној седници Скупштине општине Лапово, 

17. марта 2023. године 

 

III Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.   

                                                           

 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        Бобан Миличић,ср.  

 

36. 

 

 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА   

ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-37/23-III 

Датум: 13. 3. 2023. године 

ЛАПОВО 

 

 На основу члана 13. Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског 

надзора над пословима из изворне надлежности општине Лапово („Службени гласник РС“, 

број 17/2020), члана 58. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ 

број 2/19) и члана 31. став 7. Пословника о раду Општинског већа општине Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“, број 14/20),  Општинско веће општине Лапово, на 

седници одржаној дана 13. марта 2023. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

О ПРИХВАТАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА 

КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ 

ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ  

ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

Члан 1. 

 ПРИХВАТА СЕ Годишњи извештај о раду Комисије за координацију 

инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Лапово број        

06-2/23-III од 31.01.2023. године,  као у тексту који чини саставни део овог Закључка. 

javascript:void(0)


13.03.2023                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   3   - страна 9 

 

 

 

Члан 2. 

Закључак доставити Комисији за координацију инспекцијског надзора над 

пословима из изворне надлежности општине Лапово. 

 

Члан 3. 

Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

Образложење 

 Правни основ за доношење овог Закључка налази се у члану 13. Решења о 

образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне 

надлежности општине Лапово којим је прописано да Комисија подноси Општинском већу 

годишњи извештај најкасније до 31. јануара текуће године, за претходну годину. 

 Чланом 58. Статута Општине Лапово су прописане надлежности Општинског већа, 

док је чланом 31. став 7. Пословника о раду Општинског већа општине Лапово прописано 

да Веће закључком одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених 

предлога итд. 

 На основу свега наведеног, након разматрања поднетог извештаја, донет је 

Закључак као у диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                   Бобан Миличић,ср. 

37. 

 

 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-38/23-III 

Датум: 13. 3. 2023. године 

ЛАПОВО 

  

 На основу члана 54. и 58. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 

Лапово“, бр. 2/19) и члана 30. Пословника о раду Општинског већа општине  Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“ бр. 14/20), Општинско веће општине Лапово, на 

седници, одржаној дана 13. марта 2023. године, донело је 

О Д Л У К У  

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за закључење Меморандума о разумевању за Пројекат 

снабдевања водом, одвођења и пречишћавања атмосферских и отпадних вода, и заштита 

од великих вода Лапова у Србији између Општине Лапово, China Gezhouba Group 

International Engineering Co. Ltd и CSCOD-SH d.o.o Beograd, који је саставни део ове 

Одлуке. 

 

Члан 2. 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине, Бобан Миличић, да у име Општине Лапово 

закључи Меморандум  из члана 1. ове Одлуке . 

Члан 3. 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

  

 

О б р а з л о ж е њ е 
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     Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 54. Статута општине 

Лапово („Службени гласник  општине Лапово“ бр. 2/19), којим је прописано да 

Председник општине, између осталих надлежности, представља и заступа Општину, и у 

њено име закључује уговоре, споразуме и протоколе. 

 Чланом 30. Пословника о раду Општинског већа општине  Лапово је прописано да 

Веће у вршењу послова из своје надлежности доноси одлуке и друга акта у складу са 

законом, статутом, Одлуком о Општинском  већу и Пословником.  

 Предмет овог Споразума је сарадња Општине Лапово са China Gezhouba Group 

International Engineering Co. Ltd и CSCOD-SH d.o.o Beograd, које су компаније 

специјализоване за инжењеринг, набавку и изградњу са широким и успешним искуством у 

енергетици и инфраструктури грађевинских пројеката на западном Балкану. 

Општина Лапово је планирала пројекат пречишћавања отпадних вода у општини 

Лапово, који обухвата изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и изградњу и 

реконструкцију мреже за пречишћавање отпадних вода како би се унапредили економски и 

социјални развој и благостање локалног становништва и заједнице, а компаније, као 

потенцијални извођачи, су заинтересовани да се ангажују у пројекту и обезбеде 

задовољавајуће услуге за Општину Лапово, и сагласне су да сарађују у финансирању и 

изградњи Пројекта  пречишћавања отпадних вода општине Лаповo на ексклузивној 

основи. 

На основу наведеног доноси се Одлука као у диспозитиву. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

   Бобан Миличић,ср. 

 

 

38. 

 

 

 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-39/23-III 

Датум: 13. 3. 2023. године 

ЛАПОВО 

  

 На основу члана 54. и 58. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 

Лапово“, бр. 2/19) и члана 30. Пословника о раду Општинског већа општине  Лапово 

(„Службени гласник општине Лапово“ бр. 14/20), Општинско веће општине Лапово, на 

седници, одржаној дана 13. марта 2023. године, донело је 

 

О Д Л У К У  

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за закључење Меморандума о разумевању за Пројекат 

„Србија Лапово 2×10MW PV“ између Општине Лапово, China Gezhouba Group 

International Engineering Co. Ltd, China Shandong International Economic & Technical 

Cooperation Group Ltd. и CSCOD-SH d.o.o Beograd, који је саставни део ове Одлуке. 

Члан 2. 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине, Бобан Миличић, да у име Општине Лапово 

закључи Меморандум  из члана 1. ове Одлуке . 

Члан 3. 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 54. Статута општине 

Лапово („Службени гласник  општине Лапово“ бр. 2/19), којим је прописано да 

Председник општине, између осталих надлежности, представља и заступа Општину, и у 

њено име закључује уговоре, споразуме и протоколе. 

 Чланом 30. Пословника о раду Општинског већа општине  Лапово је прописано да 

Веће у вршењу послова из своје надлежности доноси одлуке и друга акта у складу са 

законом, статутом, Одлуком о Општинском  већу и Пословником.  

 Предмет овог Споразума је сарадња Општине Лапово са China Gezhouba Group 

International Engineering Co. Ltd, China Shandong International Economic & Technical 

Cooperation Group Ltd. и CSCOD-SH d.o.o Beograd, које су компаније специјализоване за 

инжењеринг, набавку и изградњу са широким и успешним искуством у енергетици и 

инфраструктури грађевинских пројеката на западном Балкану. 

Општина Лапово планира два PV пројекта од 10MW како би се побољшали 

економски и друштвени развој и благостање локалног становништва и заједнице, а 

компаније као потенцијални инвеститори су заинтересовани да се ангажују у пројекту и 

обезбеде задовољавајуће услуге Општини Лапово. CSCOD-SH d.o.o Beograd, као 

генерални  извођач признат и препоручен од  China Gezhouba Group International 

Engineering Co. Ltd и China Shandong International Economic & Technical Cooperation Group 

Ltd., заинтересован је да се ангажује на изградњи овог пројекта и пружи задовољавајуће 

услуге свим странама. Странке су сагласне да сарађују у инвестицији и изградњи два 

10MW PV пројекта у Лапову на ексклузивној основи. 

На основу наведеног доноси се Одлука као у диспозитиву. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

   Бобан Миличић,ср. 

39. 

 

  

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО  

ОПШТИНСКИ САВЕТ РОДИТЕЉА 

Број:020-28  / 23-I 

 27.02 .2023.год. 

ЛАПОВО 

 

На основу чл. 9., а у вези са чланом 6. Правилника о општинском Савету родитеља 

(«Службени гласник Републике Србије» бр.72/18) и Решења о образовању Општинског 

Савета родитеља општине Лапово за школску 2022/2023.годину («Службени гласник 

општине Лапово» бр.18/22), Општински Савета родитеља општине Лапово на седници 

одржаној дана 27.02.2023.године донела је 

 

ОДЛУКУ 

 

Члан1. 

За Председника Општинског Савета родитеља општине Лапово,  изабранa је                      

Слађана Александровић из  Лапова, ул.Његошева бр.42/18.           . 
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Члан2. 

За Заменика Председника Општинског Савета родитеља општине Лапово, изабран 

је Александар Крстић из Лапова,ул.Немањина бр.28. 

 

Члан 3. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

                                                                                                

                                                                             ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  

 

                                                                                Сузана  Јанићијевић,ср. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


