
 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
ГОДИНА   XIII       БРОЈ  4     ЛАПОВ 28. мај 2013. год.. 

ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА. ГОДИШЊА  ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  Д. 

 39. 

На основу члана 55. Статута Општине Лапово („Службени гласник Општине 

Лапово“, бр. 8/12 и 13/12), а у складу са Локалним  Акционим планом запошљавања  

Општине Лапово за 2013. годину, Општинско веће Општине Лапово, на седници одржаној 

дана 23.04..2013. године, донело је 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

ПРИХВАТА СЕ Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији 

Програма и мера активне политике запошљавања између Националне службе за 

запошљавање и Општине Лапово за 2013. годину. 

 

Члан 2. 

За реализацију мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним 

акционим планом запошљавања Општине Лапово за 2013. годину, а који је усвојен 

Одлуком СО Лапово бр. 020-5/12-I-04 од 30.01.2012. године, обезбеђена су средства у 

укупном износу од 3.921.569,00 динара, од чега Општина Лапово учествује у финансирању 

мера активне политике запошљавања у износу од 2.000.000,00 динара, а Национална 

служба у износу од 1.921.569,00 динара. 

 

Члан 3. 

Средства у износу од 2.000.000,00 динара обезбеђена су у Буџету Општине Лапово - 

Раздео 3, функционална класификација 130,  

- Позиција 35, економска класификација 451,  

- Програм реализовања пројекта, где су предвиђена средства у укупном износу од 

 4.000.000,00 динара, од којих ће 2.000.000,00 динара бити издвојена у сврхе наведене у 

члану 2. ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник Општине Лапово да закључи и потпише Споразум 

о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији Програма и мера активне политике 

запошљавања између Националне службе за запошљавање и Општине Лапово за 2013. 

годину. 

Рок за потписивање Споразума је 24.04. 2013. године. 

 

Члан 5. 

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

општине Лапово“.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-56/13-III-04 
 

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                       Небојша Милетић,с.р. 
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 40. 

 Општинско веће општине Лапово, на основу члана 2. став 1. т. 7. Одлуке о 

Општинском већу („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12,), у вези члана 55. ст. 2. 

и чл. 56. ст. 1. Закона о локалној самоуправи („Служени гласник РС“, бр. 129/07) и Одлуке 

о расписивању јавног огласа за Начелника Општинске управе општине Лапово, број: 020-

79/13-III-04, oд 27. 05. 2013. године, дана 27.05. 2013. расписује 

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

ЗА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

I 

 Расписује се јавни оглас за постављење: 

 

 - Начелника Општинске управе општине Лапово - 

 

II    

 За Начелника Општинске управе општине Лапово може да конкурише лице које 

испуњава: 

 

а) Опште услове и то: 

 - да је држављанин Републике Србије, 

 - да је пунолетно; 

 - да има општу здравствену способност; 

 - да није под истрагом и кривично осуђивано. 

 

б) Посебне услове и то: 

 - завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и 

најмање пет година радног искуства у струци. 

 

ПОСЕБНА НАПОМЕНА: Под завршеним факултетом подразумева се високо 

образовање стечено на студијама другог степена, мастер академске студије 

специјалистичке академске студије,  специјалистичке струковне студије,  односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године, односно НЕ 

ПОДРАЗУМЕВАЈУ се факулети са трогодишњим студијама. 

 

III 

Уз пријаву на јавни оглас, као доказ испуњености услова из поглавља II ове 

Одлуке, кандидати подносе следећу документацију: 

 

1. Извод из матичне књиге рођених 

2. Уверење о држављанству, 

3. Оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, 

4. Оверену фотокопију радне књижице, 

5. Оверену фотокопију потврде-уверења о положеном стручном испиту за рад у 

органима државне управе или положеном правосудном испиту, 

6. Уверење да се не води исрага за кривична дела, 

7. Уверење да лице није осуђивано за кривична дела, 

8. Уверење о општој здравственој способности и 

9. Лична и радна биографија.   

IV 

 Рок за пријављивае на јавни оглас из поглавља I  овог Огласа, је 15 (петнаест) дана 

од дана јавног оглашавања у средствима јавног информисања. 

 Пријаве са комплетном документацијом послати у затвореној коверти Општинском 

већу, са назнакама: 
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- „За Комисију за избор кандидата за Начелника Општинске управе Општине 

Лапово – Пријава на оглас за Начелника Општинске управе општине Лапово, ул. 

Његошева бр. 18. 34220Лапово. 

 

- „НЕ ОТВАРАЈ“ 

 

Пријаве из става 1. овог поглавља могу се доставити: 

 

- путем поште или 

- лично на писарницу – улазни хол у згради Општине коју користе органи 

Општине, ул. Његошева бр. 18. 34220 Лапово 

V 
Комисија за избор кандидата за Начелника Општинске управе општине Лапово ће 

 у року од 15 дана од дана истека рока за пријављивање на јавни оглас, извршити избор 

кандидата за Начелника Општинске управе Општине Лапово и Општинском већу 

доставити Извештатј са предлогом на одлучивање. 

VI 
 Начелника Општинске управе Општине Лапово из поглавља I овог Јавног огласа 

поставиће Општинско веће на период од пет  година. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО  

                                                                                                                                   

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                  Небојша Милетић,с.р. 

 41. 

 Општинско веће општине Лапово, на основу члана 2. ст. 1. т. 7. Одлуке о 

Општинском већу („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12), у вези члана 55. став 2. 

и члана 56. ст. 1. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07) и члана 7. 

алинеја 3. Пословника о раду Опшинског већа општине Лапово  („Службени гласник 

општине Лапово, бр. 8/12), на седници одржаној дана 27.05. 2013.године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

I 

 Расписује се јавни оглас (који је саставни део ове Одлуке) за постављење: 

 

 - Начелника Општинске управе општине Лапово - 

II    

 За Начелника Општинске управе општине Лапово може да конкурише лице које 

испуњава: 

а) Опште услове и то: 

 - да је држављанин Републике Србије, 

 - да је пунолетно; 

 - да има општу здравствену способност; 

 - да није под истрагом и кривично осуђивано. 

 

б) Посебне услове и то: 

 - завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и 

најмање пет година радног искуства у струци. 

 

ПОСЕБНА НАПОМЕНА: Под завршеним факултетом подразумева се високо 

образовање стечено на студијама другог степена, мастер академске студије 
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специјалистичке академске студије,  специјалистичке струковне студије,  односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године, односно НЕ 

ПОДРАЗУМЕВАЈУ се факултети са трогодишњим студијама. 

III 

Уз пријаву на јавни оглас, као доказ испуњености услова из поглавља II ове 

Одлуке, кандидати подносе следећу документацију: 

 

1. Извод из матичне књиге рођених 

2. Уверење о држављанству, 

3. Оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, 

4. Оверену фотокопију радне књижице, 

5. Оверену фотокопију потврде-уверења о положеном стручном испиту за рад у 

органима државне управе или положеном правосудном испиту, 

6. Уверење да се не води истрага за кривична дела, 

7. Уверење да лице није осуђивано за кривична дела, 

8. Уверење о општој здравственој способности и 

9. Лична и радна биографија.   

IV 

 Рок за пријављивање на јавни оглас из поглавља I  овог Огласа, је 15 (петнаест) 

дана од дана јавног оглашавања у средствима јавног информисања. 

V 
Јавни оглас из поглавља 1. ове Одлуке, објавиће се у Дневном листу „ВЕЧЕРЊЕ 

НОВОСТИ“  који излази на територији Републике Србије, као и на огласној табли и 

званичном сајту органа општине Лапово. 

VI 
Пристигле пријаве на јавни оглас из поглавља 1 ове Одлуке, разматраће 

 Комисија за избор кандидата за Начелника општинксе управе општине Лапово (у даљем 

тексту: Комисија). 

Комисију из става 1. овог поглавља образоваће Општинско веће посебним актом, 

 којим ће бити одређен састав, надлежност, као и друга питања од значаја за 

функционисање и рад Комисије. 

VII 
Комисија  ће у року од 15 дана од дана истека рока за пријављивање на јавни 

 оглас, извршити избор кандидата за Начелника Општинске управе Општине Лапово и 

Општинском већу доставити Извештај и свој предлог на одлучивање. 

VIII 
 Начелника Општинске управе Општине Лапово из поглавља I овог Јавног огласа 

поставиће Општинско веће на период од пет  година. 

IX 

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-79/13-III-04     

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                Небојша Милетић,с.р. 

 42. 

 Општинско веће општине Лапово, на основу члана 2. ст. 1. т. 7. Одлуке о 

Општинском већу („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12), члана 5. Пословника о 

раду Опшинског већа општине Лапово  („Службени галсник општине Лапово, бр. 8/12) и 

поглавља VI Одлуке о расписивању јавног огласа за Начелника Општинске управе 

Општине Лапово, број 020-79/13-III-04 од 27.05.2013.год. на седници одржаној дана 

27.05.2013.године, доноси: 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

I - ОБРАЗУЈЕ се Комисија за избор кандидата за начелника  Општинске управе 

    Општине Лапово, као повремено радно тело Општинског већа, у следећем саставу: 

 

1. НЕБОЈША МИЛЕТИЋ, Председник Општинског већа – Председник 

2. ДЕЈАН ЈОВАНОВИЋ, Заменик Председника општине Лапово – заменик 

3. ДРАГИЦА МАЈСКИ, члан Општинског већа за област здравства, просвете 

и друштвене бриге о деци – члан 

4. ЗОРИЦА МИЛИЧИЋ, Начелник Одељења за општу управу и друштвене 

делатности – Секретар комисије  

 

II – Комисија из поглавља 1. овог Решења образује се са задатком: 

- да предузме све неопходне радње и активности у поступку спровођења поступка 

по јавном огласу за Начелника Општинске управе општине Лапово, 

- изврши избор и утврди предлог кандидата за Начелника Општинске управе 

општине Лапово, у складу са роковима утврђеним Одлуком о расписивању 

јавног огласа за Начелника Општинске управе општине Лапово, 

- да сачини извештај о спроведеном поступку јавног оглашавања и исти са 

предлогом кандидата достави Општинском већу. 

 

III – Председник Комисије из поглавља 1. овог Решења сазива и председава 

        седницама Комисије. У случају одсутности или спречености председника 

        Комисије послове из делокруга његове надлежности обављаће заменик  

        председника Комисије. 

 

IV – Комисија из поглавља 1. овог Решења, ради и одлучује на седницама којима 

        присуствује више од половине његових чланова а одлуке доноси већином 

        гласова од укупног броја чланова. 

        Секретар Комисије обавља стручне и административно техничке послове за 

        потребе  Комисије и учествује у раду Комисије без права одлучивања. 

 

V – Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-80/13-III-04                                                                                                                                  

                                                               

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                  Небојша Милетић,с.р. 
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С   А   Д   Р   Ж   А   Ј 

 

 

 

 
 

Ред. 

број 
НАЗИВ       АКТА 

стр. 

бр. 

1 Одлука о прихватау Споразума о уређивању права и обавеза у реализацији Програма и 

мера активне политике запош.између Националне службе запошљавања и Општине Лапово 

за 2013. годину 

1 

2 Јавни оглас за Начелника Општинске управе 2 

3 Одлука о расписивању јавног огласа за Начелника Општинске управе Лапово 3 

4 Решење о образовању комисије за пријем Начелника Општинске управе Лапово 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Службени гласник издаје и штампа Скупштина општине Лапово, ул. Његошева  

  бр. 18 

Главни и одговорни уредник - Марина Спасојевић, телефон: 851-363 

Гласник је регистрован код Министарства за информисање Србије бр. 1800 
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С   А   Д   Р   Ж   А   Ј 

 

 

 

 

 

 
 

Ред. 

број 
НАЗИВ       АКТА 

стр. 

бр. 

1 Одлука о потврђивању чланства Општине Лапово у СКГО – Савезу градова и општина 

Србије  

1 

2 Одлука о измени Одлуке о накнади за рад одборника у Скупштини општине Лапово  1 

3 Решење о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу Општине Лапово  2 

4 Одлука о измени текстуалног дела Одлуке о буџету Општине Лапово за 2012. год.   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Службени гласник издаје и штампа Скупштина општине Лапово, ул. Његошева  

  бр. 18 

Главни и одговорни уредник - Марина Спасојевић, телефон: 851-363 



28.05.2013.  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   4  - страна 8 

 
Гласник је регистрован код Министарства за информисање Србије бр. 1800 


