СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ ЛАПОВО
ГОДИНА XXIII

БРОЈ 13

ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18. , 07.09. 2017. год.

ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА.

82.
На основу чл.100. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр.
35/2004, 36/2009, 36/2009 ,72/2009 – др.закон 43/2011 –Одлука УС и 14/16 ) чл. 12. т. 4. и
11. и чл. 55. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ бр. 8/12 и
13/12 и 03/13) чл. 3. Одлуке о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне
средине у општини Лапово („Службени гласник општине Лапово,“број 2/10), Општинско
веће општине Лапово, на седници одржаној дана 20.04.2017. године, донело је
ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА
РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ
ЛАПОВО ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим Програмом утврђује се расподела прихода и намена коришћења средстава у области
заштите, унапређења и очувања животне средине.
Члан 2.
У циљу унапређења и очувања животне средине општина Лапово ће учествовати као
суфинансијер на пројектима из области заштите животне средине у сарадњи са
Министарством енергетике, развоја и заштите животне средине а средства из овог
Програма користиће се за:
1. Суфинансирање пројеката из области заштите животне средине - планирана
средства у износу од 500.000,00 динара.
2. Планирана је израда пројеката и извођење радова на згради општине који ће смањити
губитак топлотне енергије и допринети повећању енергетске ефикасности , износ од
5.800.000,00 динара
3. Планирана је акција на уништавању крпеља , комараца, глодара и амброзије , износ од
500.000,00 динара.
4. Планирано је суфинансирање на замени азбестних водоводних цеви, износ од
500.000,00 динара.
5.Уређење јавних зелених површина Општине - планирана средства у износу од 100.000,00
динара.
Општина Лапово ће у циљу естетског уређења јавних зелених површина општине
организовати следеће активности и то:
- сређивање терена постојећих јавних зелених површина, и изградња нових
- куповина садног материјала,
- засад купљеног расада
6. Планирана је набавке опреме за огранизовано управљање чврстим отпадом (набавка и
уградња стубних металних канти, набавка мрежастих контејнера за пет амбалажу) износ
од 50.000,00 динара
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7. Планирана је замена азбеснтих и оловних цеви ( електроинсталација) из зграде општине
, износ од 100.000,00 динара
8. Планирано је уклањање радиоактивних громобрана, износ од 80.000,00 динара.
9. Планирано је финансирања програма и пројеката праћења стања животне средине
(мониторинг) на територији општине Лапово са посебним акцентом на мерење квалитета
ваздуха износ од 100.000,00 динара.
10. Планира се издвајање средстава за образовне активности и јачање свести о потреби
заштите животне средине, износ од 100.000,00 динара .
11. Планирано је уклањање „дивљих депонија“ и превенција настанка таквих депонија планирана средства у износу од 500.000,00.динара.
12. Планирано је чишћења корита ,, Казанског и Липарског потока” од комуналног
отпада(пластичног,металног и сл), шибља и растиња, а у износу од 300.000,00 динара.
За спровођење радова из тачке 4,5.,,11.и12. задужује се ЈКСП“Морава“Лапово.
Члан 3.
Финансирање активности из овог Програма вршиће се у зависности од прилива средстава
прикупљених у складу са наменским, уступљеним средствима а по Закону о заштити
животне средине.
Члан 4.
Реализација програма и надзора над извршавањем уговорених обавеза спроводиће
Општинска управа општине Лапово,Одељење за привреду, финансије и заједничке
послове.
Члан.5.
Програм објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“, по добијању сагласности од
Министарства пољопривреде и заштите животне средине .
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број:020-60 /17-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Ивковић,ср.
83.
На основу члана 39. Статута општине Лапово („Службени гласник општине
Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13) и чл. 17. Одлуке о образовању сталних радних тела
Скупштине општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12), Одбор за
буџет и финансије Скупштине општине Лапово, на седници одржаној дана 28.08.2017.
године, донео је
О Д Л У К У
Члан 1.
За Председницу Одбора за буџет и финансије Скупштине општине Лапово,
изабранa је ЈЕЛЕНА МИХАЈЛОВИЋ из Лапова, одборница Скупштине општине Лапово.
Члан 2.
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За Заменицу председнице Одбора за буџет и финансије Скупштине општине
Лапово изабран је РАДОМИР ШИШКОВИЋ из Лапова, одборник Скупштине општине
Лапово.
Члан 3.
Даном доношења ове одлуке престаје да важи одлука број: 020-91 /16-I-04
(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 11/16).
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Лапово“.
ОДБОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-133 /17-I-04
ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА
Јелена Михајловић,ср.
84.
На основу члана 95. став 2. и чл. 96. Законa о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016),
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.
95/2016) и члана 30. Пословника о раду Општинског већа општине Лапово („Службени
гласник општине Лапово“, број 13/2016), Општинско веће општине Лапово на седници
одржаној дана 06.09.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Конкурсне комисије
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Конкурсна комисија, која спроводи изборни поступак за
попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Лапово у следећем саставу:
1. Марија Голубовић, дипломирани правник,
2. Марко Миличић, дипломирани правник,
3. Татјана Милетић, правник.
II Комисија има задатак да у складу са јавним конкурсом за попуњавање положаја
и одредбама Законa о запосленима у аутономим покрајинама и јединицама локалне
самоуправе и Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних
места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе:
- по истеку рока за подношење пријава на јавни конкурс прегледа све приспеле пријаве и
поднете доказе и састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак,
- спроведе изборни поступак усменом провером оспособљености кандидата само међу
оним кандидатима који испуњавају оглашене услове за рад на положају који се попуњава,
- кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се писмено
обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак,
- приликом усмене провере оспособљености кандидата вредноваће се њихово познавање
позитивних прописа из делокруга Општинсдке управе, а посебно познавање Законa о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Закона о
локалној самоуправи,
- после усмене провере оспособљености кандидата, по окончаном изборном поступку у
року од 15 дана сачињава листу за избор са највише три кандидата, који су са најбољим
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резултатом испунили мерила прописана за избор коју доставља Општинском већу
општине Лапово.
III Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-138/17- III-04
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Ивковић,ср.
85.
На основу члана 9. став 1. Одлуке о сакупљању, превозу и одлагању отпада
(„Службени гласник општине Лапово,“ број 4/09) и члана 2. став 17. Одлуке о
Општинском већу општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“, бр.8/12,),
Општинско веће Општине Лапово, на седници одржаној дана 06.09.2017. године, донело је
О Д Л У К У
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм сакупљања, одвожења и депоновања
смећа „FCC VRBAK DOO“ Lapovo за 2018. годину.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном
гласнику општине Лапово“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-139/17-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Ивковић,ср.
86.
На основу члана 11. Пословника о раду Општинског већа („Службени гласник
општине Лапово“, бр.13/16), а у вези члана 2 .став1. тачка 5.Одлуке о Општинском већу
(„Службени гласник општине Лапово“, бр.8/12), Општинско веће општине Лапово на
седници одржаној дана 06.09.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
О престанку важења Решења о образовању Комисије за решавање у управном
поступку у другом степену
I Даном ступања на снагу овог решења престаје да важи Решење о образовању
Комисије за решавање у управном поступку у другом степену број : 020-206/16-III-04 од
19.12.2016. године („Службени гласник општине Лапово“, бр.19/16),
II Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службениом
гласнику општине Лапово“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-140/17-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Ивковић,ср
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87.
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) 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 06.09.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
I Утврђује се цена услуге личног пратиоца детета у износу од 12.000,00 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 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-142 /17-III-04
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Ивковић,ср.
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С А Д Р Ж А Ј
Ред.
број

1
2
3
4
5
6

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предлог Програма расподеле средстава за заштиту животне средине општине
Лапово за 2017.годину.
Одлука о избору Председника и Заменика председника Одбора за буџет и
финансије.
Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење изборног поступка за
попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Лапово.
Одлука о давању сагласности на Програм сакупљања, одвожења и депоновања
смећа „FCC VRBAK DOO“ Lapovo за 2018. годину.
Решење о престанку важења Решења о образовању Комисије за решавање у
управном поступку у другом степену.
Решење о утврђивању цена услуга личног пратиоца детета

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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