СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ ЛАПОВО
ГОДИНА XXIII

БРОЈ 1

ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18. , 28. 02. 2017. год.

ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА.

1.
Скупштина општине Лапово, на основу члана 46. став 4., а у вези става 1. тачка 1.
Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 34/10Одлука УС и 54/11) и чл.108. став 4., а у вези става 1. тачка 1. Пословника о раду
Скупштине Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 7/12 и 11/15), на
седници по одржаној данa 24.02. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
I
Утврђује се да је одборници Скупштине општине Лапово, Тијани Стевановић,
изабраној са Изборне листе „Најбоље за Лапово – НЕБОЈША МИЛЕТИЋ“, престао
мандат, због поднете 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.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-15 /17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
2.
На основу чл. 48. и чл.56 ст.6 Закона о локалним изборима («Сл.гласник РС», бр.
129/07, 34 од 21. маја 2010. – Одлука УС, и 54/11) и чл.110. Пословника о раду Скупштине
Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 7/12 и 11/15), Скупштина
општине Лапово, на седници одржаној дана 24.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЛАПОВО
РАДИ ПОПУНЕ УПРАЖЊЕНОГ ОДБОРНИЧКОГ МЕСТА
Члан 1.
Потврђује се мандат новом одборнику Скупштине општине Лапово, изабраном на
локалним изборима одржаним 24. априла 2016.године и то:

1.

Име и презиме

Изборна листа

Занимање

Младеновић
Миомиру

„Најбоље за Лапово” – Небојша
Милетић

пензионер

Адреса
становања
Светозара
Марковића, бр.
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Члан 2.
Мандат новоизабраном одборнику траје до истека четворогодишњег мандата овог
сазива Скупштине општине Лапово.
Члан 3.
Против ове Одлуке допуштена је жалба Управном суду у року од 48 часова, од
дана доношења Одлуке Скупштине општине Лапово.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику
општине Лапово».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-16 /17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
3.
На основу члана 50. став 2. у вези са ставом 4. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/16-др.закон ) и члана 58.
став 2. и 3. Статута општине Лапово («Сл.гласник општине Лапово», бр.8/12, 13/12 и 3/13),
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 24. фебруара 2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
I РАЗРЕШАВА СЕ Животије Мујковић из Лапова, функције члана Општинског већа
општине Лапово, због поднете писмене оставке,са даном доношења овог решења.
II Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Лапово''.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 50. став 2. и 4. Закона о
локаној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/16др.закон) и члана 58. став 2. и 3. Статута општине Лапово («Сл.гласник општине Лапово»,
бр.8/12, 13/12 и 3/13), којима је утврђено да члан општинског већа може бити разрешен и
пре истека времена на које је биран, на предлог председника општине или најмање једне
трећине одборника, на исти начин на који је изабран. Истовремено са предлогом за
разрешење члана Општинског већа, председник Општине је дужан да Скуштини општине
поднесе предлог за избор новог члана Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о
разрешењу и о избору, те да је надлежност Скупштине општине да бира и разрешава члана
општинског већа.
Животије Мујковић је дана 20.02.2017.године поднео писмену оставку на функцију
члана Општинског већа, оверену код општинске управе општине Лапово под бројем 300.
Обзиром да је Животије Мујковић поднео писмену оставку на функцију члана
Општинског већа, Скупштина не спроводи поступак разрешења тајним гласањем, већ само
утврђује престанак функције Животију Мујковићу као члану Општинског већа.
На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-17 /17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
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Бобан Миличић,ср.
4.
На основу члана 50. став 2. у вези са ставом 4. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/16-др.закон) и члана 58.
став 2. и 3. Статута општине Лапово («Сл.гласник општине Лапово», бр.8/12, 13/12 и 3/13),
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 24 . фебруара 2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
I РАЗРЕШАВА СЕ Горан Вучковић из Лапова, функције члана Општинског већа
општине Лапово, због поднете писмене оставке,са даном доношења овог решења.
II Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Лапово''.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 50. став 2. и 4. Закона о
локаној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/16др.закон) и члана 58. став 2. и 3. Статута општине Лапово («Сл.гласник општине Лапово»,
бр.8/12, 13/12 и 3/13), којима је утврђено да члан општинског већа може бити разрешен и
пре истека времена на које је биран, на предлог председника општине или најмање једне
трећине одборника, на исти начин на који је изабран. Истовремено са предлогом за
разрешење члана Општинског већа, председник Општине је дужан да Скуштини општине
поднесе предлог за избор новог члана Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о
разрешењу и о избору, те да је надлежност Скупштине општине да бира и разрешава члана
општинског већа.
Горан Вучковић је дана 21.02.2017.године поднео писмену оставку на функцију
члана Општинског већа, оверену код општинске управе општине Лапово под бројем 322.
Обзиром да је Горан Вучковић поднео писмену оставку на функцију члана
Општинског већа, Скупштина не спроводи поступак разрешења тајним гласањем, већ само
утврђује престанак функције Горану Вучковићу као члану Општинског већа.
На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-18/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
5.
На основу члана 14. Пословника о раду Скупштине општине Лапово („Службени
гласник Општине Лапово“, број 7/12 и 11/15), Скупштина Општине Лапово, на седници
одржаној дана 24.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА
ТАЈНОГ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
ЛАПОВО
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I – Образује се Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања,
у следећем саставу:
1. Марија Голубовић
2. Виолета Стојановић
3. Дејан Којанић
II – Решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 14. Пословника о раду
Скупштине општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“, број 7/12 и 11/15),
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 политичке странке, политичке организације или групе грађана које су добиле
највећи број одборничких места.
Највећи број одборничких места у Скупштини општине добиле су изборне листе:
- „Сви за Лапово” – Саша Ивковић
- АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ
- Најбоље за Лапово – НЕБОЈША МИЛЕТИЋ
Најмлађи представници напред наведених изборних листа, који су истовремено и
прихватили учешће у раду комисије, су :
- Виолета Стојановић , рођена 1990. године,
- Марија Голубовић, рођена 1988. године,
- Дејан Којанић, рођен 1972. године.
На основу изнетог донетo је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-19/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
6.
На основу члана 42. и 45. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.
129/07, 83/14- др.закон и 101/16) и члана 51. и 53.став 1. тачка 6. Статута општине
Лапово(„Службени гласник општине Лапово“ бр.8/12,13/12 и 3/13), , Скупштина општине
Лапово на седници одржаној дана 24.02.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Члан 1.
На предлог председника општине Лапово, тајним гласањем, за члана Општинског
већа општине Лапово за област пољопривреде , изабран је:
-

Иван Дробњак из Лапова, ул. Његошева бр.12/18.

Члан 2.
Члан Општинског већа за област пољопривреде, неће бити на сталном раду и
оствариваће право на накнаду за рад , у складу са актом којим се уређује накнада за рад
чланова Општинског већа.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику
општине Лапово».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-20 /17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
7.
На основу члана 42. и 45. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.
129/07, 83/14- др.закон и 101/16) и члана 51. и 53.став 1. тачка 6. Статута општине
Лапово(„Службени гласник општине Лапово“ бр.8/12,13/12 и 3/13), , Скупштина општине
Лапово на седници одржаној дана 24.02.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Члан 1.
На предлог председника општине Лапово, тајним гласањем, за члана Општинског
већа општине Лапово за привредне делатности, изабран је:
-

Владица Ђурђевић из Лапова, ул. Стевана Сремца бр.23.

Члан 2.
Члан Општинског већа за привредне делатности, неће бити на сталном раду и
оствариваће право на накнаду за рад , у складу са актом којим се уређује накнада за рад
чланова Општинског већа.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику
општине Лапово».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-21 /17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
8.
Скупштина општине Лапово, на основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије '', број 129/07,84/13-др.закон и 101/16др.закон), члана 34. став 2. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и
30/16-испр.) и члана 30. став 1. тачка 9. Статута Општине Лапово („Службени гласник
општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13) на седници одржаној дана 24.02.2017. године,
донела је

Решење
о разрешењу вршиоца дужности директора Општинске библиотеке
„Слово“
I Разрешава се Данијела Вулићевић, дипломирани дефектолог-логопед из Аранђеловца,
функције вршиоца дужности директора Општинске библиотеке „Слово“, због истека
периода на који је именована, односно због именовања за директора.
II Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
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Образложење
Правни основ за доношење Решења о именовању директора Општинске библиотеке
„Слово“ (у даљем тексту: Решење), садржан је у одредбама члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије '' број 129/07, 84/13-др.закон и
101/16-др.закон), члана 34. став 2. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр.
72/09,13/16 и 30/16-испр.) и члана 30. тачка 9. Статута Општине Лапово („Службени
гласник општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13), којима је утврђено да скупштина
јединице локалне самоуправе именује и разрешава директоре установа чији је оснивач , у
складу са законом.
Обзиром да je Данијели Вулићевић истeкao мандат в.д. директора Општинске
библиотеке „Слово“, односно да је именована за директора, донето је решење као у
диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-22/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
9.
Скупштина општине Лапово, на основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије '', број 129/07, 84/13-др.закон и 101/16др.закон), члана 34. став 2. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и
30/16-испр. ) и члана 30. став 1. тачка 9. Статута Општине Лапово („Службени гласник
општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13) на седници одржаној дана 24.02.2017. године,
донела је

Решење
о именовању директора Општинске библиотеке „Слово“
I Именује се Данијела Вулићевић, дипломирани дефектолог-логопед из Аранђеловца, за
директора Општинске библиотеке „Слово“, на период од четири године, почев од дана
доношења решења.
II Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о именовању директора Општинске библиотеке
„Слово“ (у даљем тексту: Решење), садржан је у одредбама члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије '' број 129/07, 84/13-др.закон и
и 101/16-др.закон), члана 30. тачка 9. Статута Општине Лапово („Службени гласник
општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13) и члана 34. став 2. Закона о култури (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09,13/16 и 30/16-испр.), којима је утврђено да скупштина јединице
локалне самоуправе именује и разрешава директоре установа чији је оснивач , у складу са
законом.
Чланом 35. Закона о култури предвиђено је да се директор установе чији је оснивач
јединица локалне самоуправе, именује се на основу претходно спроведеног јавног
конкурса, на период од четири године и да може бити поново именован.
Управни одбор установе расписао је конкурс за именовање директора Општинске
библиотеке „Слово“, на основу кога је донео Одлуку број: 14-207 од 12.01.2017. године о
избору Данијеле Вулићевић, дипломираног дефектолог-логопеда из Аранђеловца, за
директора Општинске библиотеке „Слово“.
На основу наведеног, донето је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-23/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
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10.
На основу чл. 32. ст. 1. тач. 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и чл. 30.став 1 тач.8, у вези чл. 23. Статута
Општине Лапово («Сл.гласник општине Лапово», бр. 8/12, 13/12 и 3/13), Скупштина
Општине Лапово, на седници одржаној дана 24.02.2017. године, донела је
О Д Л УК У
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о реализацији програма пословања ЈП за
урбинизам,грађевинско земљиште, изградњу и путеве “Нови век“ Лапово за период од
01.01.до 30.11.2016.године.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020- 24 /17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
11.
Скупштина општине Лапово, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16), члана 31. став 1. алинеја
1. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“
Лапово са Законом о јавним предузећима (Службени гласник општине Лапово бр.13/16) и
члана 30. став 1. тачка 9. Статута општине Лапово (Службени гласник општине Лапово
број 8/12, 13/12 и 3/13), на седници одржаној дана 24.02.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут Јавног комуналног стамбеног предузећа
„ Морава“ Лапово
Члан 1.
Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“
Лапово, који је Надзорни одбор Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“
Лапово, донео под бројем 2658 , на седници одржаној дана 28.12.2016.године.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Лапово“.
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о давању сагласности на Статут Јавног
комуналног стамбеног предузећа „ Морава“ Лапово (у даљем тексту: Одлука) садржан је у
члану 69. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 15/16), члану 31. став 1. алинеја 1. Одлуке о усклађивању пословања Јавног
комуналног стамбеног предузећа „ Морава“ Лапово са Законом о јавним предузећима
(Службени гласник општине Лапово бр.13/16) и члану 30. став 1. тачка 9. Статута
општине Лапово (Службени гласник општине Лапово број 8/12, 13/12 и 3/13) којима је
прописано да ради обезбеђивања општег интереса у складу са Законом и оснивачким
актом, Скупштина општине Лапово даје сагласност на статут јавног комуналног стамбеног
предузећа.
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Разлог за доношење ове одлуке је усаглашавање Статута Јавног комуналног
стамбеног предузећа „ Морава“ Лапово са Законом о јавним предузећима и Одлуком о
усклађивању пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“ Лапово са
Законом о јавним предузећима којима је предвиђена обавеза Предузећа да усагласи
Статут са одредбама наведеног Закона и одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број :020-25 /17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
12.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», бр. 129/07,
83/14-др. Закон и и 101/16-др.закон), члана 39., 40 ст.1 и члана 41. Статута општине
Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр.8/12, 13/12 и 3/13) и члана 15. и 16.
Одлуке о образовању сталних радних тела Скупштине општине Лапово(„Службени
гласник општине Лапово“, бр.8/12), Скупштина општине Лапово на седници одржаној
дана 24.02.2017. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Члан 1.
У Одлуци о образовању Одбора за буџет и финансије Скупштине општине
Лапово(„Службени гласник општине Лапово“, бр.10/16) врши се следећа измена:
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члан Одбора за буџет и финансије Скупштине општине
Лапово:
- ТИЈАНА СТЕВАНОВИЋ из Лапова, ул.Косовских јунака бр.33
Члан 2.
За члана Одбора за буџет и финансије Скупштине општине Лапово бира се:
-

СЛАЂАН ПЕТРОВИЋ из Лапова, ул. Београдска бр.4.

Члан 3.
У осталом делу Одлука остаје непромењена.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику
општине Лапово».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020- 26 /17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
13.
На основу члана 23. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16),чл.
30. став 1. тачка 8. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр.
8/12, 13/12 и 3/13) и Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за
рад
у
надзорним
одборима
јавних
предузећа(„Службени
гласник
РС“
бр.102/16),Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 24.02.2017.године,
донела је
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О Д Л У К У
Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ право на накнаду за рад председнику и члановима Надзорног
одбора ЈКСП „Морава“ Лапово, у висини од по 2.500,00 динара, по присуству седници.
Члан 2.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи одлука СО број 020-110/13-I-04 од
21.06.2013.год. („Службени гласник општине Лапово“, бр.6/13).
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Лапово“.
Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама чл. 30. став 1. тачка
8. Статута општине Лапово и чл.23. Закона о јавним предузећима којима је прописано да
Скупштина општине јединице локалне самоуправе оснива службе, јавна предузећа,
установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом и да
председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад и да
се висина накнаде одређује на основу критеријума и мерила за њено утврђивање које
одређује Влада.
Разлог за доношење ове одлуке је усаглашавање висине накнаде за рад председника
и чланова НО предузећа са Одлуком Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима
за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Службени
гласник РС“ бр. 102/16).
На основу наведеног, донета је одлука као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број:020- 27 /17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
14.
На основу чл.7. ст.1. а у вези са чл.8. ст.2. Одлуке о стимулисању и награђивању
ученика и студената са територије општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“,
бр.13/15), Општинско веће општине Лапово, на седници одржаној дана 24.01.
2017.године , донело је
ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАКНАДА-СТИМУЛАЦИЈА
ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ
Члан 1.
На предлог Комисије за доделу новчаних накнада-стимулација, листа корисника из
чл.1. Одлуке о додели новчаних накнада-стимулација за школску 2016/17 годину
(„Сл.гласник општине Лапово“ бр.19/16), допуњује се за још 3 (три) места, па се новчана
накнада - стимулација додељују и следећим ученицима и студентима и то:
- Жани Мариани Прокић - ученици III разреда Електротехничке школе у
Јагодини;
- Милошу Богдановићу - студенту Мастер академских студија - II године
Факултета инжењерских наука у Крагујевацу;
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- Кристини Мркоњи – студенту Мастер академских студија - I године Факултета
за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Лапово“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број:020-4 /17-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Ивковић,ср.
15.
На основу члана 2.став 1. тачка 17. и члана 13. Одлуке о општинском већу
(„Сл.гласник Општине Лапово“, бр. 8/12) и члана 25. и 27. Пословника о раду Општинског
већа („Сл.гласник Општине Лапово“, бр. 13/16), Општинско веће општине Лапово на
седници одржаној дана 28 .02.2017. године, донело је
ОДЛУКУ
І
Одобравају се средства намењена за плаћање годишње чланарине за 2017. годину
Националној алијанси за локални економски развој ( NALED ) у износу од 1.500 евра у
динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС на дан плаћања.
II

Средства за ове намене обезбеђена су буџетом општине Лапово за 2017.годину.

IIІ Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Лапово“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број:401- 86 /17-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Ивковић,ср.
16.
На основу члана 2.став 1. тачка 17. и члана 13. Одлуке о општинском већу
(„Сл.гласник Општине Лапово“, бр. 8/12) и члана 25. и 27. Пословника о раду Општинског
већа („Сл.гласник Општине Лапово“, бр. 13/16), Општинско веће општине Лапово на
седници одржаној дана 28.02.2017. године, донело је
ОДЛУКУ
о приступању израде
Пројекта санације и реконструкције пољских путева
I ПРИСТУПА СЕ изради Пројекта санације и реконструкције пољских путева .
II За реализацију ове Одлуке задужује се Општинска управа, која ће поступак набавке
спровести у складу са законом.
III Средства за ове намене обезбеђена су буџетом општине Лапово.
IV Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020- 32 /17-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Ивковић,ср.
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17.
На основу чл.39. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“бр.8/12,
13/12 и 3/13) и чл.5. Одлуке о образовању радних тела Скупштине општине Лапово
(„Службени гласник Општине Лапово“ бр.8/12), Административно мандатни одбор
Скупштине општине Лапово, на седници одржаној дана 30.01.2017.године, донео је
ОДЛУКУ
о утврђивању накнада за рад одборника и чланова радних тела Скупштине општине
Лапово и чланова Општинског већа општине Лапово.
Члан 1.
Утврђује се накнада за рад одборника Скупштине општине Лапово у нето износу од
3.000,00 динара, по присуству седници Скупштине општине Лапово.
Члан 2.
Утврђује се накнада за рад чланова радних тела Скупштине општине Лапово у нето
износу од 1.000,00 динара, по присуству седници радног тела Скупштине општине Лапово.
Члан 3.
Утврђује се накнада за рад чланова Општинског већа општине Лапово у нето
износу од 8.500,00 динара месечно.
Члан 4.
Накнаде из чланова 1, 2 и 3. ове Одлуке исплаћује се на текући рачун примаоца
накнаде.
Члан 5.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука број: 020-85/08 – I-04
од 04.07.2008.године, Одлука о измени Одлуке бр: 020-135/08 –I-07 oд 07.11.2008.године,
Одлука број: 020-157/08-I-04 од 08.12.2008.године, Одлука о измени Одлуке број: 020148/11-I-04 од 28.12.2011 године.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “ Службеном гласнику
општине Лапово”.
АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНИ ОДБОР
Број: 020-8/2017- I-04
ПРЕДСЕДНИК
Марија Голубовић,ср.
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С А Д Р Ж А Ј
Ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

АКТИ СКУПШТИНЕ

Одлука о престанку мандата одборници СО Лапово
Одлука о потврђивању мандата одборнику СО Лапово ради попуне упражњеног
одборничког места.
Решење о разрешењу Животија Мујковића функције члана Општинског већа .
Решење о разрешењу Горана Вучковића функције члана Општинског већа .
Решење о образовању Комисије за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања за избор чланова Општинског већа општине Лапово.
Решење о избору Ивана Дробњака за члана Општинског већа за област
пољопривреде.
Решење о избору Владице Ђурђевића за члана Општинског већа за област
привредне делатности.
Решење о разрешењу Данијеле Вулићевић функције вд.директора Општинске
библиотеке «Слово»Лапово.
Решење о именовању Данијеле Вулићевић за директора Општинске библиотеке
«Слово»Лапово.
Одлука о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања ЈП за
урбанизам,грађевинско земљиште,изградњу и путеве «Нови век»Лапово за период
01.01. до 30.11.2016.године.
Одлуку о давању сагласности на Статут ЈКСП»Морава« Лапово.
Одлука о измени Одлуке о образовању Одбора за буџет и финансије.
Одлука о утврђивању права на накнаду председнику и члановима НО
ЈКСП»Морава»Лапово.
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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
1
2
3

Одлука о допуни Одлуке о додели новчаних накнада –стимулација за школску
2016/2017. годину
Одобравају се средства намењена за плаћање годишње чланарине за 2017.годину
NALEDU.
Одлука о приступању израде Пројекта санације и реконструкције пољских путева.

9.
10.
10.

ОСТАЛИ АКТИ
1

Одлука о утврђивању накнада за рад одборника и чланова радних тела СО Лапово и
чланова Општинског већа општине Лапово.

Службени гласник издаје и штампа Скупштина општине Лапово, ул. Његошева
бр. 18
Главни и одговорни уредник - Марина Спасојевић, телефон: 853-159
Гласник је регистрован код Министарства за информисање Србије бр. 1800
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