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Решење о образовању Савета за управљање миграцијама и трајна решења
Одлука о давању сагласности на извештај рада Савета за безбедност саобраћаја на
територији општине Лапово за 2017.годину
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1.
На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др.
закон и 103/15 и 99/16), и чл. 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС"
бр. 129/07 и 83/14 - др. закон) и чл. 30. тачка 2. Статута Општине Лапово
("Службени гласник општине Лапово" бр: 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), Скупштина
општине Лапово, на седници одржаној 25.01.2018. године, донела је:
О Д Л У К У
О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 2018.
ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У члану 2. Одлуке, – Вишак прихода из претходне године, редни број 21,
економска класификација 321310, износ од «5.000.000» динара, замењује се
износом «37.260.130» динара.
Износ свега Пренесени вишак прихода, износ од «5.000.000» динара, замењује
се износом «37.260.130» динара.
Члан 2.
У члану 2. Одлуке, УКУПНИ ПРИХОДИ + ПРЕНЕСЕНИ ВИШАК ПРИХОДА,
износ «238,647,087» динара, замењује се износом «270,907,217» динара.
II ПОСЕБНИ ДЕО
Члан 3.
У члану 3. Одлуке, раздео 3. – Општинска управа, глава 3.01 - Општинска
управа, програм 0602, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0001,
функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална
калсификација 130 – Опште услуге, економска класификација 511000, позиција
41/0, Зграде и грађевински објекти, износ «5.500.000» динара, замењује се
износом «21.038.630» динара.
Укупно за функционалну класификацију 130 – опште услуге износ
«50.179.047» динара, замењује се износом «65.717.677» динара.
Члан 4.
У члану 3. Одлуке, раздео 3. Програм 2002, Програм 9 – Основно
образовање и васпитање, ПА 0001 – Функционисање основних школа, Функциона
класификација 912 – Основно образовање, позиција 56/0, економска
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, износ «10.250.000»
динара, замењује се износом «16.950.000» динара.
Укупно за функционалну класификацију 912 – Основно образовање и
васпитање износ «10.250.000» динара, замењује се износом «16.950.000» динара.
Члан 5.
У члану 3. Одлуке, раздео 3. – Општинска управа, глава 3.01 - Општинска
управа, програм 1101, програм 1 – Становање, урбанизам
и просторно
планирање, ПА 0003, управљање грађевинским земљиштем, функционална
класификација 620 – комунална делатност,
- економска класификација 425, позиција 61/0 – Текуће поправке и оджавање,
износ «7.300.000» динара, замењује се износом «11.300.000» динара,
- економска класификација 511, позиција 63/0 – Зграде и грађевински објекти,
износ «8.300.000» динара, замењује се износом «12.300.000» динара.
Укупно за функционалну класификацију 620 – комунална делатност, износ
«27.320.000» динара, замењује се износом «35.320.000» динара.
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Члан 6.
У члану 3. Одлуке, раздео 3. Глава 3.02 – Предшколско образовање,
програм 2001, Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, ПА 0001,
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања,
Функционална класификација 911 –
Предшколско образовање, позиција 74/0, економска класификација 425 – Текуће
поправке и оджавање, износ «204.000» динара, замењује се износом «1.225.500»
динара,
Укупно за функционалну класификацију 911 –Предшколско образовање,
износ «34.907.232» динара, замењује се износом «35.928.732» динара.
Члан 7.
Укупно за главу 3.01 – Општинска управа, износ «123.658.530» динара,
замењује се износом «153.897.160» динара.
Члан 8.
У члану 3. Одлуке, раздео 4 Комунална делатност, Глава 4.01 – Комунална
делатност, Програм 1102, Програм 2 – Комунална делатност, ПА 0008 –
Управљање и снабдевање водом за пиће, Функциона класификација 620 –
Комунална делатност, позиција 116/0, економска класификација 451 – Субвенције,
износ «2.500.000» динара, замењује се износом «8.500.000» динара.
Укупно за функционалну класификацију 620 – Комунална делатност, износ
«25.000.000» динара, замењује се износом «31.000.000» динара.
Члан 9.
УКУПНИ РАСХОДИ, износ « 233.647,087» динара, замењује се износом
«270.907,217» динара.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном
гласнику општине Лапово”.
Скупштина општине Лапово
Број: 400-1/18-I-04
Председник
Небојша Милетић,ср
2.
На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број
111/09, 92/11 и 93/12) и члана 30. Статута Општине Лапова („Службени лист Општине
Лапово“, број 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), Скупштина Општине Лапова, на седници одржаној
дана 25.01.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Члан 1.
У Одлуци о организацији и функционисању цивилне заштите на територији
општине Лапово („Службени гласник општине Лапово11/12“), врши се следећа измена и
допуна на тај начин што се у члану 14. Одлуке у табеларном приказу брише се текст у
колони под редним бројем 2. који гласи:
„
2
ЈП «Нови век»
Лапово
Урбанизам
Лапово

„
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тако да колона у табеларном приказу под редним бројем 3. постаје колона под редним
бројем 2., колона под редним бројем 4. постаје редни број 3., а колона под редним бројем
5. постаје редни број 4.
Члан 2.
У осталом делу Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на
територији општине Лапово остаје непромењена.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном гласнику
општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-15/18-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
3.
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 30. Статута
Oпштине Лапово (“Сл.гласник Општине Лапово” бр. 8/12, 13/1, 3/13 и 17/17), Скупштина
Општине Лапово је на седници одржаној 25.01.2018. године, донела
О Д Л У К У
ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
Члан 1.
У Одлуци о образовању комисије за планове („Службени гласник општине Лапово“
бр.7/2015) у члану 1.став1. тачке 6., 7. и 8., мењају се и гласе:
6. Иван Тричковић, дипл.инж.арх.- члан,
7. Жељко Ковачевић , дипл. инж.просторног планирања- члан
8. Јелена Тирнанић, геометар-члан.
Члан 2.
У свему осталом Одлука Скупштине општине Лапово број: 020-111/15-I-04 од
13.07.2015. године остаје непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
Општине Лапово''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВO
Број: 020-14 /18-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
4.
На основу члана 28. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(«Сл. гласник РС» бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/2017 и 113/2017-др.закон), члана 32.став 1
тачка 20. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07 и 83/14 и др. закон),
и чл. 30.став 1.тачка 20. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово»
бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана
25.01.2018. године, донела је
О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ
ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Члан 1.
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Оснива се локални савет за запошљавање за подручје општине Лапово у следећем
саставу:
1. Бобан Миличић - Председник општине Лапово,
2. Иван Шишковић - Помоћник Председника општине Лапово,
3. Живадинка Филиповић - Национална Служба запошљавања општине Лапово,
4. Ивана Кнежевић – Секретар Скупштине општине Лапово,
5. Сања Раџић – из Лапова, ул.Светог Саве 36, медицинска сестра.
Члан 2.
Циљеви и задаци Локалног савета усредсређени су на предузимање мера за
подстицање новог запошљавања, запошљавању одређених категорија незапослених (који
траже прво запослење или дуже чекају на посао), запошљавању вишка запослених,
запошљавање на јавним радовима, самозапошљавање, запошљавање избеглих и расељених
лица, инвалида, етничких мањина, као и предузимање других мера за унапређење
запослености.
Члан 3.
Даном доношења ове Одлуке, престаје да важи Одлука о оснивању локалног савета
за запошљавање бр: 020-142/2012-I-04; и Одлука о измени Одлуке о оснивању локалног
савета за запошљање број: 020-115/16-I-04 од 25.07.2016. године.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном гласнику општине
Лапово».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-13 /18-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
5.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 9. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011 и 104/2016), члана 2, 4 и 12. Закона о
јавном приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“ број 88/2011,
15/2016 и 104/2016), члана 30. Статута општине Лапово („Службени лист oпштине 8/12,
13/12, 3/13 и 17/17), Скупштине општине Лапово, на седници одржаној дана 25. 01.2018.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ
за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања јавног
осветљења на територији општине Лапово
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови, начин, израда и предлагање јавно-приватног
партнерства у поступку јавно-приватног партнерства без елемената концесије за
реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на територији општине
Лапово.
Члан 2.
Поступак реализације пројекта спроводиће се у складу са одредбама Закона о јавноприватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“ број 88/2011, 15/2016 и
104/2016) - у даљем тексту: Закон).
Члан 3.
Општина Лапово и заинтересована страна у поступку јавно-приватног партнерства
су дужни да израде Предлог пројекта јавно-приватног партнерства и исти доставе на
сагласност Комисији за јавно-приватно партнерсво и надлежним органима.
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Члан 4.
Надлежни орган за одобравање и давање сагласности на Предлог пројеката јавноприватног партнерства донеће одлуку у Законом предвиђеном року.
Члан 5.
Надлежно тело у смислу ове Одлуке, донеће одлуку о покретању поступка јавне
набавке за избор најповољнијег партнера, а у складу са поступком дефинисаним Законом.
Члан 6.
Потписивање уговора о јавно-приватном партнерству може се извршити и на
основу ове Одлуке, а по претходно спроведеном поступку у смислу Закона и евидентирања
у надлежном регистру.
Члан 7.
Ова Одлука биће основ општини Лапово да може са надлежним институцијама и
органима спроводити поступак прописан Законом, као и да у својим актима код надлежних
институција може ускладити Оснивачки акт у правцу реализације поступка јавноприватног партнерства.
Члан 8.
На све што овом Одлуком није дефинисано примењиваће се одредбе Закона о јавноприватном партнерству и концесијама, Закона о локалној самоуправи, Закона о јавној
својини, као и подзаконска акта донета на основу наведених закона.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-12/18-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
6.
Скупштина општине Лапово, на основу члана 22. став 1. тачка 2. и члана 60. став 2.
Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16), члана
26. став 3. 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 8. Статута општине Лапово (Службени гласник
општине Лапово број 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), на седници одржаној дана 25.01.2018.
године, донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Прву измену годишњег програма пословања Јавног
комуналног стамбеног предузећа „ Морава“ Лапово за 2018.годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Прву измену програма пословања Јавног комуналног
стамбеног предузећа „Морава“ Лапово за 2018.годину, који је Надзорни одбор Јавног
комуналног стамбеног предузећа „Морава“ Лапово усвојио на седници одржаној дана 18.
јануара 2018. године.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Лапово“.
О б р а з л о ж е њ е:
Правни основ за доношење Одлуке о давању сагласности на Прву измену годишњег
програма пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“ Лапово за
2018.годину, садржан је у члану 22. став 1. тачка 2. и члана 60. став 2. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16), члану 26. став 3.. Одлуке
о усклађивању пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“ Лапово са
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Законом о јавним предузећима (Службени гласник општине Лапово бр.13/16) и члану 30.
став 1. тачка 8. Статута општине Лапово (Службени гласник општине Лапово број 8/12,
13/12, 3/13 и 17/17) којима је прописано да оснивач, односно Скупштина општине Лапово
даје сагласност на измену годишњег програм пословања јавних предузећа чији је оснивач,
а који доноси Надзорни одбор јавног предузећа.
Надзорни одбор Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“ Лапово, на
седници одржаној 18. јануара 2018. године донео је Одлуку број 94 о доношењу Одлуке о
првој измени годишњег програма пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа
„Морава“ Лапово за 2018. годину.
Имајући у виду да је Годишњи програм пословања Јавног комуналног стамбеног
предузећа „Морава“ Лапово за 2018. годину донет у складу са законом и циљевима
оснивања предузећа, доноси се одлука као у диспозитиву .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број :020-10./18-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
7.
Скупштина општине Лапово, на основу члана 22. став 1. тачка 11. и 61. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16), члана 26. 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 8. Статута општине Лапово (Службени гласник општине Лапово број 8/12,
13/12, 3/13 и 17/17), на седници одржаној дана .. .01.2018.године, донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на прву измену Посебног програма о коришћењу
средстава из буџета општине Лапово за Јавно комунално стамбено предузеће „
Морава“ Лапово за 2018.годину
Члан 1.
Даје се сагласност на прву измену Посебног програма о коришћењу средстава из
буџета општине Лапово за Јавно комунално стамбено предузеће „Морава“ Лапово за
2018.годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног стамбеног предузећа „Морава“
Лапово усвојио на седници одржаној дана 18. јануара 2018. године.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Лапово“.
О б р а з л о ж е њ е:
Правни основ за доношење Одлуке о давању сагласности на прву измену Посебног
програма о коришћењу средстава из буџета општине Лапово за Јавно комунално стамбено
предузеће „ Морава“ Лапово за 2018.годину, садржан је у члану 22. став 1. тачка 11. и 61.
Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16), члану
26. 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 8. Статута општине Лапово (Службени гласник општине Лапово
број 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17) којима је прописано да оснивач, односно Скупштина
општине Лапово даје сагласност на годишњи програм пословања јавних предузећа чији је
оснивач, а који доноси Надзорни одбор јавног предузећа.
Надзорни одбор Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“ Лапово, на
седници одржаној 18.јануара 2018.године донео је Одлуку број 95 о доношењу прве
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измене Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Лапово за Јавно
комунално стамбено предузеће „ Морава“ Лапово за 2018.годину.
Имајући у виду да је Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине
Лапово за 2018. годину донет у складу са законом и циљевима оснивања предузећа, доноси
се одлука као у диспозитиву .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број :020-11 /18-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
8.
На основу чл. 12.Закона о управљању миграцијама („Службени гласник
РС“бр.107/12) чл.55. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр.
8/12,13/12 и 3/13) и чл. 2. Одлуке о Општинском већу („Службени гласник општине
Лапово“, бр. 8/12), Општинско веће Општине Лапово на седници одржаној 22.01 . 2018.
године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
I - ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за управљање миграцијама и трајна решења (у даљем
тексту: САВЕТ).
II - У Савет се одређују:
1. Мирела Раденковић, Заменик Председника Општине Лапово – председник
2. Моника Симеуновић, Повереник за избеглице – секретар
3. Јелена Кумрић, представник Црвеног крста – члан
4. Дејан Стајковић, члан Општинског већа – члан
5. Радојка Раденковић, представник Центра за социјални рад у Лапову – члан
6. Иван Прешић,представник Полицијске станице Лапово,члан
7. Живадинка Филиповић,представник Националне службе за запошљавање, члан
III – Задатак Савета је да обавља послове који се односе на:
-праћење и извештавање Комесаријата о миграцијама на територији општине
Лапово
-предлагање програма, мера и планова активности које треба предузети ради
ефикасног управљања миграцијама на територији општине Лапово
-друге послове у области управљања миграцијама, у складу са законом.
Савет за управљање миграцијама, на захтев Комесаријата, доставља Комесаријату
извештај о предузетим мерама и другим питањима из области управљања
миграцијама на територији општине Лапово.
IV-Даном доношења овог Решења, престаје да важи Решење број 020-89/16-III-04 од
15.07.2016.године.
V – Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Лапово“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број:020- 2 /18-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
9.
На основу члана 4. став 1. алинеја 3. Одлуке о оснивању Савета за безбедност
саобраћаја општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“ бр. 13/16 и 19/17) и члана
55.тачка 17. Статута општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“ бр. 8/12, 13/12, 3/13 и
17/17), Општинско веће општине Лапово, на седници одржаној дана 22.01.2018.године,
донело је
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ОДЛУКУ
І Даје се сагласност на Извештај рада Савета за унапређење безбедности саобраћаја на
територији општине Лапово у 2017. години о трошењу финансијских средстава за 2017.
годину на територији општине Лапово.
II

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број:020- 3/18-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.

10.
На основу члана 7. став 5. Одлуке о условима, начину и поступку остваривања права на
социјалну заштиту у општини Лапово - пречишћен текст („Службени гласник општине
Лапово“ бр.4/15) а у складу са Мишљењем комисије за процену потреба за пружањем додатне
образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику бр. 610-2/2016 од 29.08.2016.
године и члана 25.и 27. Пословника о раду Општинског већа(„Службени гласник општине
Лапово“, бр.13/16), Општинско веће општине Лапово на седници одржаној дана 22.01.2018.
године донело је
РЕШЕЊЕ
I Утврђује се цена услуге личног пратиоца детета у износу од 18.000,00 динара месечно.
II О коришћењу услуге из става 1. одлучује Међуопштински центар за социјални
рад„Шумадија“, одељење у Лапову, у складу са мишљењем Интерресорне комисије за процену
потреба деце.
III Средства за ове намене обезбеђена су у буџету општине Лапово.
IV Даном доношења овог Решења, престаје да важи Решење општинског већа општине Лапово
број 020-142/17-III-04.
V Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине
Лапово».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-7 /18-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.

