
 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
ГОДИНА   XXII        БРОЈ  4     ЛАПОВО,    04. април 2016.  год. 

ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА. 

 24. 

На основу члана 15. и 28.  Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 

– одлука УС и 54/11),  Општинска изборна комисија Општине Лапово,  на својој седници 

одржаној  31.03.2016. године. донела је 

 

О Д Л У К У 

о одређивању боје и облика гласачког листића и боје и облика контролног листа за 

проверу исправности гласачке кутије, на изборима за одборнике Скупштине 

Општине Лапово, који ће се одржати у 24.04.2016. године 
 

 

 1. Гласачки листићи за изборе  за одборнике Скупштине Општине Лапово 

штампаће се на папиру беле боје заштићеним воденим жигом, величине формата А4. 

 

 2. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије за изборе  за одборнике 

Скупштине Општине Лапово штампаће се на папиру светло плаве боје, величине формата 

А4. 

 

 3. Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Општине Лапово". 

 

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број: 013-19-1/16-I-04  , Дана:  31.03.2016.године 

 

                                    ПРЕДСЕДНИК 

      Владимир Михајловић, дипл.правник,ср. 

 

25. 
На основу члана 15. и 28.  Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 

– одлука УС и 54/11) и члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 

бр.124/12, 14/15 и 68/15), Општинска изборна комисија Општине Лапово,  на својој 

седници одржаној  31.03.2016. године. донела је 

 

О Д Л У К У 

о набавци заштићеног папира за гласачке листиће и папира за контролни лист, за 

спровођење избора за одборнике Скупштине Општине Лапово, који ће се одржати у 

24.04.2016. године 
 

 

 1. Набавку папира беле боје, заштићеног воденим жигом извршити од Јавног 

предузећа “Службени гласник” Београд, ул. Јована Ристића бр.1.  у количини од 880 

табака, (1 табак обухвата 8 папира формата А4), за потребе штампања гласачких листића 

за изборе  за одборнике Скупштине Општине Лапово. 

 2. Набавку папира светло плаве боје, формата А4, у количини од 30 комада, за 

штампање контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за изборе за 

одборнике Скупштине Општине Лапово, извршити од СЗТР “УНА” Лапово, ул. Краља 

Петра Првог бр.28. 
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 3. Овлашћује се Светлана Велисављевић, заменик секретара општинске изборне 

комисије Општине Лапово, са станом у ул. Милунке Ђурић бр.9. Крагујевац, позната по 

л.к.бр. 002859922  ПУ Крагујевац, ЈМБГ 0612959726227 , да може да изврши набавку и 

преузимање папира потребног за штампање гласачких листића и контролни лист за изборе  

за одборнике Скупштине Општине Лапово. 

 4. Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Општине Лапово". 

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број: 013-19-2/16-I-04  , Дана:  31.03.2016.године 

      

       ПРЕДСЕДНИК 

      Владимир Михајловић, дипл.правник,ср. 

 

26. 

На основу члана 15. и 28.  Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 

– одлука УС и 54/11) и члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 

бр.124/12, 14/15 и 68/15), Општинска изборна комисија Општине Лапово,  на својој 

седници одржаној  31.03.2016. године. донела је 

 

О Д Л У К У 

о одређивању штампарије којој се поверава штампање гласачких листића и другог 

изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине Општине 

Лапово, који ће се одржати у 24.04.2016. године 
 

Гласачки листићи и други изборни материјал за спровођење избора за      одборнике 

Скупштине Општине Лапово, који ће се одржати у 24.04.2016.     године, штампаће се у 

штампарији Графичко услужног, трговинског и издавачког предузећа „Колор Прес“ 

Лапово, ул. Његошева бр.2. у Лапову. 

 

 2.  Ову Одлуку објавити у "Службеном гласнику Општине Лапово". 

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број: 013-19-3/16-I-04  , Дана:  31.03.2016.године 

        

       ПРЕДСЕДНИК 

      Владимир Михајловић, дипл.правник.ср. 

27. 

На основу члана 137.ст.2. Закона о спорту („Сл.гласник РС“, бр. 10/16), члана 4а. став 2. 

Правилника о финансирању спортских организација са територије општине Лапово 

(Сл.гласник општине Лапово“ бр.4/15-пречишћен текст), чл. 55.ст.1.тачка 17. Статута 

општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр.8/12, 13/12 и 3/13) и Одлуке о 

буџету општине Лапово за 2016. годину, на предлог Комисије за избор програма за доделу 

средстава за унапређење спорта на територији општине Лапово, Општинско веће општине 

Лапово, на седници одржаној дана  28. 03.2016. године, донело је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО У 2016.ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

ОДОБРАВА СЕ финансирање редовних програмских активности спортских организација 

са територије општине Лапово за 2016.годину  и  то: 
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Ред. 

број 

 

СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

 

И З Н О С 

1 ФК „Локомотива“ Лапово 400.000,00 дин. 

2 РК „Локомотива“ Лапово 400.000,00 дин. 

3 Фудбалски клуб „Метеор“ Лапово 300.000,00 дин. 

4 Рукометни клуб „Локоси“ 400.000,00 дин. 

5 Карате клуб Лапово 150.000,00 дин. 

6 Бициклистички клуб Лапово „Артал" 100.000,00 дин. 

7 Шаховски клуб Лапово 100.000,00 дин. 

8 Општинска организација спортских 

риболоваца „Морава“ Лапово 

100.000,00 дин. 

9 ФК „Лав“ 50.000,00 дин. 

 укупно 2.000.000,00 дин 

 

Члан 2. 

Подносилац програма који је незадовољан Одлуком о додели средстава за реализацију 

одобрених програма може поднети приговор Општинском већу у року од 8 дана од 

пријема обавештења о висини одобрених средстава. 

О поднетом приговору Општинско веће одлучује у року од 15 дана од пријема приговора. 

 

Члан 3. 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине Лапово да са подносиоцима одобрених програма 

закључи уговор о међусобним правима и обавезама, најкасније у року од 8 дана од пријема 

позива за закључење. 

Уговором ће се нарочито регулисати временски план употребе средстава, начин контроле 

над реализацијом програма, обавезе носиоца програма у погледу подношења извештаја о 

реализацији, начин доказивања реализације и наменског коришћења средстава. 

 Пренос средстава вршиће се сразмерно оствареним примањима и приходима буџета 

Oпштине  у 2016. години. 

Члан 4. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за привреду, финансије и заједничке 

послове, општинске управе општине Лапово. 

Спортске организације у обавези су да средства користе искључиво за намене за које су им 

додељена у складу са одобреним програмом.  

Наменско коришћење средстава контролише Одељење за привреду, финансије и 

заједничке послове општине Лапово, на основу Извештаја који корисници подносе 

квартално или на захтев овог Одељења, с тим што се по завршетку програма подноси 

завршни обједињени извештај. 

Извештај обавезно садржи као прилог финансијску и другу документацију као доказ о 

утрошку средстава. 

Члан 5. 

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

Лапово“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020- 37 /16-III-04 

                                                                                        

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                         Небојша Тасић,ср. 
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С   А   Д   Р   Ж   А   Ј 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

број 
НАЗИВ       АКТА 

стр. 

бр. 

1 Одлука о одређивању боје и облика гласачког листића и боје и облика контролног 

листа за проверу исправности гласачке кутије, на изборима за одборнике 

Скупштине Општине Лапово, који ће се одржати у 24.04.2016. године 

1. 

2 Одлука о набавци заштићеног папира за гласачке листиће и папира за контролни 

лист, за спровођење избора за одборнике Скупштине Општине Лапово, који ће се 

одржати у 24.04.2016. године 

1. 

3 Одлука о одређивању штампарије којој се поверава штампање гласачких листића и 

другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине 

Општине Лапово, који ће се одржати у 24.04.2016. године 

2. 

4 Одлука о додели средстава за реализацију програма спортских организација са 

територије Општине Лапово у 2016. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
 

 

 


