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78. 

  

На основу члана 10. став 3. Одлуке о постављању привремених објеката на јавним 

површинама Општине Лапово („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.8/15), и члана 2. Одлуке 

о Општинском већу („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.8/12), Општинско веће општине 

Лапово је  на  седници одржаној дана 20.07. 2017.г. донело следећу 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ  И ДОПУНИ ПЛАНА ПОСТАВЉАЊА 

ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 
 

Члан 1. 

  

           У Плану постављања привремених објеката на јавним површинама (“Сл.гласник 

Општине Лапово” бр.11/15 и 12/15 ), у поглављу IV Грађевинско земљиште на коме ће се 

постављати привремени објекти, после седме алинеје, додаје се нова алинеја која гласи: 

 

           "- на кп.бр.8873 КО Лапово ( у делу улице Краља Петра I испред броја 3), а према 

зеленој површини, која се налази у средишњем делу улице, може се поставити већи 

монтажни објекат(површине не веће од 80м2) намењен пружању угоститељских услуга – 

наткривена угоститељска тераса која је од стамбено-пословног објекта удаљена најмање 

2,5м  како би се омогућило несметано кретање пешака." 

 

Члан 2. 

 У осталом делу План постављања привремених објеката на јавним површинама 

остаје непромењен.  

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 

Општине Лапово”. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:020-123/17-III-04 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК          

                                                       Славољуб Ивковић,с.р. 

79. 

 

На основу члана 46.став 1.тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

бр. 129/07, 83/2014 - др.закон и 101/16-др.закон),члана 55. став 1. тачка 7. Статута општине 

Лапово («Службени гласник Општине Лапово», бр. 8/12, 13/12 и 3/13) и члану 51. став 

1.тачка 9. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/16) , Општинско веће општине Лапово на 

седници одржаној  дана 20. 07. 2017. године, донело је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

I    РАЗРЕШАВА СЕ Горан Максовић, дипл. правник из Доброводице,  положаја 

начелника Општинске управе општине Лапово, пре истека мандата на који је постављен, 

са 20. 07. 2017. године.  

II   Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Лапово''. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог решења налази се у члану 46.став 1.тачка 7. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - др.закон и 101/16-др.закон), 

члану 55. став 1. тачка 7. Статута општине Лапово («Службени гласник Општине Лапово», 

бр. 8/12, 13/12 и 3/13) и члану 51. став 1.тачка 9. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016) 

којима је прописано да Општинско веће поставља и разрешава начелника општинске 

управе, као  и да службенику престаје рад на положају разрешењем. 

Шест чланова општинског већа општине Лапово на седници општинског већа 

одржаној дана 20.07.2017.године поднело је писмени образложени предлог за разрешење 

начелника општинске управе Горана Максовића. У образложењу су наведени разлози за 

разрешење који се односе пре свега, на лошу организацију рада служби општинске управе, 

затим непокретање дисциплинског поступка против службеника општинске управе Зорана 

Станојевића због више повреда дужности из радног односа, као и због неблаговременог  

достављања  документације функционерима  у вези са Препоруком Владе РС о 

максималном броју запослених.  

 Предлог је уврштен у дневни ред седнице и стављен на гласање. 

 Обзиром на то да Општинско веће општине Лапово има 11 чланова и да је за 

разрешење начелника Општинске управе гласало 7 од 10 присутних чланова већа ( 3 су 

била против), то је Општинско веће општине Лапово  већином гласова донело Решење као 

у диспозитиву.    

Поука о правном леку: Против овог решења може се покренути управни спор 

подношењем тужбе Управном суду у року од 30 дана од дана пријема овог решења.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020- 120/17-III-04 

        

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

  Славољуб Ивковић,с.р. 

80. 

          На основу члана 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016), члана 46. став 1. 

тачка 7. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014- др.закон и 

101/16-др.закон) и члана 55. став 1. тачка 7. Статута општине Лапово („Службени гласник 

Општине Лапово“, број 8/12, 13/12 и 3/13),  Општинско веће општине Лапово, на седници 

одржаној дана 20.07.2017. године, донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  НАЧЕЛНИКА  

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

 

I СВЕТЛАНА ВЕЛИСАВЉЕВИЋ, дипломирани правник из Крагујевца,  

ПОСТАВЉА СЕ за вршиоца дужности начелника Општинске управе  општине Лапово, 

почев од 20.07.2017. године,  најдуже  до три месеца. 
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II Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Лапово''. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је  у члану 46. став 1. тачка 7. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014- др.закон и 101/16), 

члану 55. став 1. тачка 7. Статута општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“, 

број 8/12, 13/12 и 3/13) и  члану 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016) 

којима је прописано да Општинско веће поставља и разрешава начелника општинске 

управе и да уколико није постављен начелник управе, као ни његов заменик, до 

постављења начелника управе, Веће може поставити вршиоца дужности - службеника који 

испуњава утврђене услове за радно место службеника на положају, који ће обављати 

послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног конкурса. 

Разлог за доношење овог решења је потреба да се постави вршилац дужности 

начелника Општинске управе, обзиром да је општинско веће на седници одржаној дана 

20.07.2017.год. разрешило са положаја  начелника општинске управе Горана Максовића из 

Доброводице, пре истека времена на које је постављен. 

Обзиром да службеник Светлана Велисављевић испуњава законске услове за 

постављење за вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Лапово, донето 

је решење као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Број: 020-121/17-01 од 20.07.2017. године 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

Славољуб  Ивковић,с.р. 
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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 

 

С   А   Д   Р   Ж   А   Ј 

 

 

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 

1. 

Одлука о другој измени и допуни Плана  постављања привремених објеката на 

јавним површинама. 

 

 

1 

2. Решење о разрешењу начелника Општинске управе  општине Лапово. 1 

 

3. 

Решење о постављењу  вршиоца дужности начелника Општинске управе општине 

Лапово. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 


