СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ ЛАПОВО
ГОДИНА XXIII

БРОЈ 14

ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18. , 22.09. 2017. год.

ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА.

88.
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 одржаној данa 15.07. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
I
Утврђује се да је одборници Скупштине општине Лапово, Виолети Стојановић,
изабране са Изборне листе „Сви за Лапово” – Саша Ивковић, престао мандат, због поднете
усмене оставке.
II Одлуку о престанку мандата одборнику Скупштине општине Лапово из поглавља I
ове Одлуке, доставити Општинској Изборној комисији ради доделе мандата новом
одборнику у складу са Законом.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику
општине Лапово».
IV Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од
дана доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-145/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
89.
На основу чланова 7. и 76. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“
бр.54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13,142/14,68/2015-др. Закон и 103/15)
и чл.30. ст.1 тач.2 Статута општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“ бр.8/12, 13/12 и
3/13), Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 15.09.2017. године доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
ЛАПОВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2017.ГОДИНЕ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Лапово за период
јануар – јун 2017. године, као у тексту који чини саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
Ову Одлуку са извештајем објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-147 /17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
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90.
На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору („Сл. гласник РС“, број 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлуке о максималном
броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајне Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
(„Сл. гласник РС“ 61/17), члана 30. 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 15.09.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик
у систему јединице локалне самоуправе општине Лапово за 2017.годину
І Овом одлуком утврђује се максимални број запослених на неодређено време за
сваки организациони облик у систему јединице локалне самоуправе општине Лапово за
календарску 2017. годину.
ІІ Максимални број запослених на неодређено време, за сваки организациони облик у
систему јединице локалне самоуправе општине Лапово је следећи:
Организациони облик

Максимални број
неодређено време

запослених

Општинска управа општине Лапово
ЈКСП „Морава“Лапово
КТЦ„Стефан Немања“Лапово
Библиотека „Слово“Лапово
Предшколска
установа
„Наша
младост“Лапово
УКУПНО:

на
24
35
3
4
27
93

ІІІ Максимални број запослених на неодређено време у систему јединице локалне
самоуправе општине Лапово јесте 93.
ІV Ако у организационом облику има већи број запослених на неодређено време од
броја одређеног у табеларном приказу, организациони облик дужан је да спроведе
рационализацију најмање до утврђеног максималног броја запослених.
V У оквиру максималног броја запослених, одређеног у табели сваки организациони
облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време за који има
обезбеђену масу средстава за зараде.
VІ Ако је број запослених у организационом облику мањи од утврђеног броја
максимално запослених, број максимално запослених се може повећати највише до
утврђеног максималног боја запослених у складу са Законом и подзаконским актима
који регулишу ову област.
VІІ Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
гласнику општине Лапово“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

„Службеном
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Правни основ за доношење Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у систему локалне самоуправе општине Лапово за 2017.годину, у даљем
тексту (Одлука), садржан је у члану 6. Закона о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), којим се
прописује обавеза скупштине јединице локалне самоуправе, да утврди максимални број
запослених за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе, Одлуци Владе
Републике Србије о максималном броју запослених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и
систему локалне самоуправе за 2017. годину („Сл.гласник РС“, бр.61/17), којима је утврђен
максимални број запослених за систем локалне самоуправе општине Лапово и члану
30.став 1.тачка 6. Статута Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр.
8/12, 13/12 и 3/13), којим је утврђена надлежност Скупштине општине Лапово за
доношење исте.
Укупан број запослених на неодређено време, у систему локалне самоуправе
општине Лапово, који чине органи локалне самоуправе, јавне службе, јавна предузећа и
друге организације које у систему имају обавезу пријављивања података о запосленима у
Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета локалне
самоуправе, износи 93 запослених.
Одлуком Владе Републике Србије о максималном броју запослених на неодређено
време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине
Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину (’’Сл.гласник РС’’, бр.61/17)
одређен је максималан број запослених на неодређено време за општину Лапово, као
јединицу локалне самоуправе који износи 93 запослена.
Због обавезе усклађивања максималног броја запослених са наведеном Одлуком
Владе РС, утврђен је максимални број запослених на неодређено по свим организационим
облицима система локалне самоуправе и донета је одлука као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-148/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
91.
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 15.09.2017. године,
донела је
Решење
о разрешењу директора КТЦ-а „Стефан Немања“Лапово
I
Разрешава се Гордана Мркаљ, професор разредне наставе из Лапова, функције
директора КТЦ-а „Стефан Немања“Лапово, због истека мандата на који је именована.
II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
Образложење

Правни основ за доношење Решења о разрешењу директора КТЦ-а „Стефан
Немања“Лапово (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-
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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 Гордани Мркаљ истeкao мандат директора КТЦ-а „Стефан Немања“
Лапово, донето је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-149/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
92.
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 35. став 8. и члана 37. 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
15.09.2017. године, донела је
Решење
о именовању вршиоца дужности директора КТЦ-а „Стефан Немања“Лапово
I Именује се Драгана Крстић, професор разредне наставе из Лапова, за вршиоца
дужности директора КТЦ-а „Стефан Немања“Лапово, најдуже до годину дана, почев од
наредног дана од дана доношења решења.
II Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о именовању директора КТЦ-а „Стефан
Немања“Лапово (у даљем тексту: Решење), садржан је у одредбама члана 32. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије '' број 129/07, 84/13др.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 управни и надзорни одбор, именује и
разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и
даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 37. Закона о култури предвиђено је да оснивач може именовати вршиоца
дужности директора Установе, без претходно спроведеног јавног конкурса, у случају када
јавни конкурс за директора није успео и да функцију може обављати најдуже једну годину.
На основу наведеног, донето је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-150/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
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93.
Скупштина општине Лапово, на основу чланова 130. став 2. и 3. и 135. став 2. тачка
2. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник Републике Србије'' број 107/05,
72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. Закон, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 32. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 83/14др.закон и 101/16-др.закон) и члана 30. тачка 9. Статута Општине Лапово („Службени
гласник општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13), на седници одржаној дана 15.09.2017.
године донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директорке Дома Здравља Лапово
I Разрешава се Др.Весна Станојевић, специјалиста педијатрије из Лапова, функције
директорке Дома здравља Лапово, даном доношења овог решења.
II Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број :020-151 /17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
94.
Скупштина општине Лапово, на основу чланова 130. став 3. и 134. Закона о
здравственој заштити (''Службени гласник Републике Србије'' број 107/05, 72/09, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. Закон, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 83/14-др.закон и
101/16-др.закон) и члана 30. тачка 9. Статута Општине Лапово („Службени гласник
општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13), на седници одржаној дана 15.09.2017. године
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Лапово
I
Именује се Др.Марија Мујковић, доктор медицине из Лапова, за вршиоца
дужности директора Дома здравља Лапово, на период од шест месеци, почев од наредног
дана од дана доношења решења.
II

Ово решење објавити у '' Службеном гласнику општине Лапово''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број :020-152 /17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.

95.
На основу члана 16.став 2. , члана 17. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“, бр. 15/2016), a у складу са чл.27. Одлуке о промени оснивачког акта
ЈКСП „Морава“ Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр.2/13) и члана 30 ст. 1.
тачка 9. Сатута Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и
3/13), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 15.09.2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКСП „МОРАВА“ ЛАПОВО
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Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ члан Надзорног одбора ЈКСП „Морава“ Лапово:
-

ДРАГАНА КРСТИЋ, проф.раз.наставе из Лапова, ул.Краља Петра I бр.16.
Члан 2.
За члана Надзорног одбора ЈКСП „Морава“ Лапово именује се:

-

МАРИЈА МИЛИЧИЋ, дипл.економиста из Лапова, ул.Свети Сава бр. 37.
- председник
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-153 /17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
96.
На основу члана 32.став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС»,
бр. 129/07, 83/14 и др. закон и 101/16-др.закон) и члана 30. ст.1 тач.9. Статута општине
Лапово („Службени гласник општине Лапово“ бр. 8/12, 13/12 и 3/13), Скупштина општине
Лапово на седници одржаној дана 15.09.2017. године, донела је
О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА ЛАПОВО
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора Дома здравља Лапово именован испред
оснивача :
- МИЉАН ПАВЛОВИЋ из Лапова, ул.Његошева бр. 51/16.
Члан 2.
За члана Управног одбора Дома здравља Лапово испред оснивача ИМЕНУЈУ СЕ:
-

МАРКО ГОЛУБОВИЋ из Лапова, ул. Војводе Радомира Путника бр.8/а.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине
Лапово».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020- 154 /17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
97.
На основу чл. 40. ст. 2. и 3. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», бр.
129/07, 83/14 - др.закон и 101/16- др.закон), члана 30. ст.1 тач.11. Статута општине Лапово
(„Службени гласник општине Лапово“, бр.8/12, 13/12 и 3/13) и чл.28. Пословника
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Скупштине општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 7/12 и 11/15)
Скупштина општине Лапово, на наставку седнице одржан дана 21.09. 2017. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
I
Разрешава се Никола Несторовић, дипломирани правник из Крагујевца,
функције секретара Скупштине општине Лапово, због поднете писмене оставке.
II

Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Лапово''.
Образложење

Никола Несторовић, дипломирани правник из Крагујевца, постављен је за секретара
Скупштине општине Лапово Решењем број 020-50/16-I-04 од 24.06.2016.године.
Дана 20.09.2017. године, Никола Несторовић дипломирани правник из Крагујевца,
поднео је писмену оставку на функцију секретара Скупштине општине Лапово оверену на
писарници општинске управе општине Лапово.
На основу напред наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020- 155/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
98.
На основу чл. 40. ст. 2. и 3. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», бр.
129/07, 83/14 - др.закон и 101/16- др.закон) , члана 30. ст.1 тач.11. Статута општине Лапово
(„Службени гласник општине Лапово“, бр.8/12, 13/12 и 3/13) и чл.28. Пословника
Скупштине општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 7/12 и 11/15)
Скупштина општине Лапово, на наставку седнице одржане дана 21.09. 2017. године,
донела је
О Д Л У К У
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Члан 1.
На предлог Председника Скупштине општине Лапово, за Секретара Скупштине
општине Лапово, поставља се ИВАНА КНЕЖЕВИЋ, из Крагујевца, ул. Милована
Глишића бр. 08/25, дипломирани правник са положеним правосудним испитом, до истека
мандата одборника овог сазива СО Лапово.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном
гласнику општине Лапово».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020- 156 /17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић,ср.
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99.
На основу члана 32. став 1. тачкe 10. у вези члана 38. ст.4 Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Србије” бр.129/2007, 83/2014 -др.закон и
101/2016 и др.закон) и члана 30. став 1. тач.10 у вези члана 47. Статута општине Лапово
(“Службени гласник општине Лапово“ бр.8/12, 13/12 и 3/13), Скупштинa општине Лапово
на наставку седнице одржане дана 21.09.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ Бобан Миличић функције Председника Скупштине општине
Лапово дана 21.09.2017. године.
Члан 2.
Даном разрешења лицу из чл.1 ове Одлуке престаје стални радни однос у Општини
Лапово.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у “Службеном
гласнику општине Лапово“ .
Образложење:
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама чл.32. став 1. тачкe 10.
Закона о локалној самоуправи и члана 30. став 1. тач.10 којима је прописано да Скупштина
општине бира и разрешава Председника скупштине.
Чланом 38. ст.4 Закона о локалној самоуправи, прописано је да Председник СО може бити
разрешен пре истека времена за које је изабран, на исти начин на који је биран.
Чланом 47. Статута општине Лапово прописано је да Председник СО може бити разрешен
пре истека мандата на образложен писмен предлог најмање 1/3 одборника, на исти начин
на који је изабран.
Дана 06.09.2017.године више од трећине одборника СО Лапово (њих 17), поднело је захтев
Председнику СО Лапово за сазивање седнице СО на којој би се као тачка дневног реда
разматрао између осталих, и предлог за његово разрешење са функције Председника СО
Лапово и избор новог Председника.
Подносиоци су предлог за разрешење образложили тако што су се позвали на члан 38.
став 4. Закона о локалној самоуправи, који прописује да Председник скупштине може бити
разрешен и пре истека времена за које је изабран, на исти начин на који је и биран.
Председник СО Лапово је поступио у законском року из чл.34 ст.2. Закона о локалној
самоуправи и чл.35 ст.2 Статута општине Лапово, и седница је одржана дана
21.09.2017.године.
У складу са чл.14 до 21. Пословника о раду СО Лапово („Службени гласник општине
Лапово“, бр. 7/12) обављена је процедура тајног гласања, коју је спровела Комисија за
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за разрешење председника СО Лапово,
коју чине три најмлађа одборника, и то Марија Голубовић, Зоран Станковић и Јелена
Михајловић. О поступку тајног гласања Комисија је сачинила записник о утврђивању
резултата тајног гласања за разрешење Бобана Миличића са функције Председника СО
Лапово у коме је констатовано да је одштампано укупно 29 гласачких листића, уручено 18,
употребљено 18, неупотребљених гласачких листића 11, има 1 неважећи гласачки листић и
17 важећих гласачких листића, да је за разрешење Председника СО Лапово, гласало 17
одборника чиме је Бобан Миличић разрешен са функције Председника Скупштине
општине Лапово. Записник су својеручно потписала сва три члана Комисије.
На основу напред наведеног, Скупштина општине Лапово у поступку тајног гласања,
одлучила је као у диспозитиву.
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У складу са чл.52 ст.5 Статута општине Лапово, даном разрешења председнику
Скупштине општине престаје стални радни однос.
Поука о правном средству: против ове Одлуке може се поднети тужба Управном суду у
року од 30 дана од дана пријема ове Одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-158/17-I-04
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Срђан Мујковћ,ср.
100.
На основу члана 32. став 1. тачкe 10. у вези члана 38. ст.3 Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Србије” бр.129/2007, 83/2014 - др.закон и
101/2016 и др.закон) и члана 30. став 1. тач.10 у вези члана 44. ст.3. и 4. Статута општине
Лапово (“Службени гласник општине Лапово“ бр.8/12, 13/12 и 3/13), Скупштинa општине
Лапово на наставку седнице одржане дана 21.09.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Члан 1.
На предлог одборника Скупштине општине Лапово, тајним гласањем, за
Председника Скупштине општине Лапово изабран је НЕБОЈША МИЛЕТИЋ из Лапова,
ул. Краља Петра I бр.17/9, који ће ову функцију обављати до истека мандата овог сазива
Скупштине општине Лапово.
Члан 2.
Председник Скупштине општине неће бити на сталном раду у Општини Лапово.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у “Службеном
гласнику општине Лапово“ .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-159/17-I-04
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Срђан Мујковић,ср.
101.
На основу члана 32. став 1. тачкe 10. у вези члана 39. ст.3 Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Србије” бр.129/2007, 83/2014 - др.закон и
101/2016 и др.закон) и члана 30. став 1. тач.10 у вези члана 48. ст.2 Статута општине
Лапово (“Службени гласник општине Лапово“ бр.8/12, 13/12 и 3/13), Скупштинa општине
Лапово на наставку седнице одржане дана 21.09.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЛАПОВО
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ Срђан Мујковић функције заменика Председника Скупштине
општине Лапово дана 21.09.2017. године.
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у “Службеном
гласнику општине Лапово“ .
Образложење:
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама чл.32. став 1. тачкe 10.
Закона о локалној самоуправи и члана 30. став 1. тач.10 Статута којима је прописано да
Скупштина општине бира и разрешава Заменика председника скупштине.
Члановима 39 ст.2 Закона о локалној самоуправи и 48. ст.2 Статута општине Лапово
прописано је да се Заменик председника СО бира и разрешава на исти начин као и
председник скупштине.
Дана 06.09.2017.год. више од трећине одборника СО Лапово (њих 17), поднело је захтев
Председнику СО Лапово за сазивање седнице СО на којој би се као тачка дневног реда
разматрао између осталих, и предлог за разрешење Срђана Мујковића са функције
Заменика председника СО Лапово и избор новог Заменика. Подносиоци су предлог за
разрешење образложили чл. 39 ст. 2, заменик председника скупштине бире се и разрешава
на исти начин као и председник скупштине.
Председник СО Лапово је поступио у законском року из чл.34 ст.2. Закона о локалној
самоуправи и чл.35 ст.2 Статута општине Лапово, и седница је одржана дана
21.09.2017.године.
У складу са чл.14 до 21. Пословника о раду СО Лапово („Службени гласник општине
Лапово“, бр. 7/12) обављена је процедура тајног гласања, коју је спровела Комисија за
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за разрешење заменика председника
СО Лапово, коју чине три најмлађа одборника, и то Марија Голубовић, Зоран Станковић и
Јелена Михајловић. О поступку тајног гласања Комисија је сачинила записник о
утврђивању резултата тајног гласања за разрешење Срђана Мујковића са функције
заменика Председника СО Лапово у коме је констатовано да је одштампано укупно 29
гласачких листића, уручено 18, употребљено 18, неупотребљених гласачких листића 11,
има 1 неважећи гласачки листић и 17 важећих гласачких листића, да је за разрешење
заменика Председника СО Лапово, гласало 17 одборника чиме је Срђан Мујковић
разрешен са функције заменика Председника Скупштине општине Лапово. Записник су
својеручно потписала сва три члана Комисије.
На основу напред наведеног, Скупштина општине Лапово у поступку тајног гласања,
одлучила је као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против ове Одлуке може се поднети тужба Управном суду у
року од 30 дана од дана пријема ове Одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-160/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
102.
На основу чл. 32. став 1. тачкe 10. у вези члана 39. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Србије” бр.129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 и
др.закон) и чл. 30. став 1. тач.10 у вези члана 48. Статута општине Лапово (“Службени
гласник општине Лапово“ бр.8/12, 13/12 и 3/13) Скупштина општине Лапово, на наставку
седнице одржане 21.09.2017. године, донела је
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О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Члан 1.
На предлог одборника Скупштине општине Лапово, тајним гласањем, за Заменика
Председника Скупштине општине Лапово изабран је Дејан Којанић из Лапова, ул.
Кајмакчаланска бр.12, који ће ову функцију обављати до истека мандата овог сазива
Скупштине општине Лапово.
Члан 2.
Заменик Председника Скупштине Општине Лапово, неће бити на сталном раду у
Општини Лапово.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику
општине Лапово».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-161/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
103.
На основу члана 49. став 1. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Србије” бр.129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 и др.закон) и члана 57. став
1. Статута општине Лапово (“Службени гласник општине Лапово“ бр.8/12, 13/12 и 3/13) у
вези чл.14.до 21. Пословника о раду СО Лапово (“Службени гласник општине Лапово“
бр.7/12), Скупштинa општине Лапово на наставку седнице одржане дана 21.09.2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ Председник општине Лапово Славољуб Ивковић, пре истека
времена на које је биран, дана 21.09.2017. године.
Члан 2.
Даном разрешења лицу из чл.1 ове Одлуке престаје стални радни однос у општини
Лапово.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у “Службеном
гласнику општине Лапово“ .
Образложење:
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама чл.49. ст.1 Закона о
локалној самоуправи и члана 57. ст.1. Статута општине Лапово којима је прописано да
Председник општине Лапово може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на
образложен предлог најмање 1/3 одборника, на исти начин на који је изабран.
Дана 06.09.2017.год. више од трећине одборника СО Лапово (њих 17), поднело је захтев
Председнику СО Лапово за сазивање седнице СО на којој би се као тачка дневног реда
разматрао између осталих, и предлог за разрешење Славољуба Ивковића са функције
Председника општине Лапово и избор новог Председника. Подносиоци су предлог за
разрешење образложили недостатком инвестиција, стварањем негативне климе за долазак
нових инвеститора и због непоретања поступка реструктурирања јавног предузећа и
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непокретања инфраструктурних пројеката, због чега су предложили да се Председнику
изгласа неповерење.
Председник СО Лапово је поступио у законском року из чл.34 ст.2. Закона о локалној
самоуправи и чл.35 ст.2 Статута општине Лапово, и седница је одржана дана
21.09.2017.год.
У складу са чл.14 до 21. Пословника о раду СО Лапово („Службени гласник општине
Лапово“, бр. 7/12) обављена је процедура тајног гласања, коју је спровела Комисија за
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за разрешење председника општине
Лапово, коју чине три најмлађа одборника, и то Марија Голубовић, Зоран Станковић и
јелена Михајловић. О поступку тајног гласања Комисија је сачинила записник о
утврђивању резултата тајног гласања за разрешење Славољуба Ивковића са функције
Председника општине Лапово у коме је констатовано да је одштампано укупно 29
гласачких листића, уручено 18, употребљено 18, неупотребљених гласачких листића 11,
има 1 неважећи гласачки листић и 17 важећих гласачких листића, да је за разрешење
Председника гласало 17 одборника чиме је Славољуб Ивковић разрешен са функције
Председника општине Лапово. Записник су својеручно потписала сва три члана Комисије.
На основу напред наведеног, Скупштина општине Лапово у поступку тајног гласања,
одлучила је као у диспозитиву.
У складу са чл.52 ст.5 Статута општине Лапово, даном разрешења председнику општине
престаје стални радни однос у општини Лапово.
Поука о правном средству: против ове Одлуке може се поднети тужба Управном суду у
року од 30 дана од дана пријема ове Одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-162/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић ,ср.
104.
На основу чл.43.ст.1 Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Србије” бр.129/2007, 83/2014 -др.закон и 101/2016 и др.закон), и чл.52 ст.1.,3 и 5 Статута
општине Лапово(„Службени гласник општине Лапово“ бр.8/12,13/12 и 3/13), Скупштина
општине Лапово, на наставку седнице одржане дана 21.09.2017.године, доноси
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Члан 1.
На Предлог Председника Скупштине општине Лапово, тајним гласањем, за
Председника општине Лапово изабран је Бобан Миличић, из Лапова, ул.Косовских јунака
бр.25, до истека мандата овог сазива Скупштине општине Лапово.
Члан 2.
Председник Општине је на сталном раду у Општини Лапово.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику
општине Лапово».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број:020 - 163/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
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105.
На основу члана 50. став 1, Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Србије” бр.129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 и др.закон) и члана 58. став
1. Статута општине Лапово (“Службени гласник општине Лапово“ бр.8/12, 13/12 и 3/13),
Скупштинa општине Лапово на наставку седнице одржане дана 21.09.2017. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЗАМЕНИКУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Члан 1.
МИРЕЛИ РАДЕНКОВИЋ престаје мандат Заменика председника општине Лапово,
дана 21.09.2017.године.
Члан 2.
Разрешена Заменица председника општине остаје на дужности и врши текуће
послове до ступања на дужност новог заменика.
Члан 3.
Ово решење објавиће се у “Службеном гласнику општине Лапово“.
Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 50. став 1, Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије” бр.129/07 и 83/14 - др.закон)
и члана 58. став 1. Статута општине Лапово (“Службени гласник општине Лапово“ бр.8/12,
13/12 и 3/13),којима је прописано да разрешењем председника општине престаје мандат
заменика председника општине и општинског већа.
У складу са чл. 52 ст.5 Статута општине Лапово, даном престанка мандата
Заменику председника општине престаје стални радни однос у општини Лапово.
На основу напред наведеног, донета је Одлука као у диспозитиву.
Поука о правном средству: против ове Одлуке може се поднети тужба Управном суду у
року од 30 дана од дана пријема ове Одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-164/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
106.
На основу члана 50. ст. 1. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Србије” бр.129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 и др.закон) и чл. 58. ст. 1 Статута
општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13), Скупштина
општине Лапово, на наставку седнице одржане дана 21.09.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
ЛАПОВО
Члан 1.
Разрешењем Председника општине Лапово дана 21.09.2017.године, престаје
мандат члановима Општинског већа општине Лапово, и то:
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ДЕЈАНУ ПЕШИЋУ, из Лапова, ул. Шумадијска бр. 16,
ДРАГАНИ СТАЛЕТОВИЋ, из Лапова, ул.Кнеза Милосава Лаповца 35,
ЗЛАТКУ РАДИЋУ, из Лапова, ул.Љубомира Јовановића бр.1,
БОЈАНУ СТОЈАНОВИЋУ, из Лапова, ул. Радоја Домановића бр. 2,
НИКОЛИ ПЕТРОВИЋУ, из Лапова, ул.Краља Петра I бр.46,
ИВАНУ ДРОБЊАКУ, из Лапова, ул. Његошева бр. 12/18,
ВЛАДИЦИ ЂУРЂЕВИЋУ, из Лапова, ул. Стевана Сремца бр. 23
ДЕЈАНУ СТАЈКОВИЋУ, из Лапова, ул. Светозара Марковића бр. 33,
АЛЕКСАНДАРУ ПЕТРОВИЋУ, из Лапова, ул. Лава Толстоја бр. 5.
Члан 2.
Чланови већа из члана 1. Остају на дужности и врше текуће послове до избора
нових чланова општинског већа.
Члан 3.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-165/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.

107.
На основу члана 43. ст. 5. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Србије” бр.129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 и др.закон), Скупштина
Општине Лапово дана 21.09.2017. године, доноси
О Д Л У К У
Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ да је дана 21.09.2017. године, престао мандат одборнику
Скупштине Општине Лапово, Бобану Миличићу из Лапова, ул. Косовских јунака бр.25,
избором за Председника Општине Лапово.
Члан 2.
Одлуку о престанку мандата одборнику Скупштине општине Лапово из
Члана 1. ове Одлуке, доставити Општинској Изборној комисији ради доделе мандата
новом одборнику са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, у складу
са Законом.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Лапово“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-167/17-I-04
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
108.
На основу чл. 58. ст.3. Закона о локалној самоуправи, (“Службени гласник
Републике Србије” бр.129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 и др.закон) и чл. 53. и 64а
Статута општине Лапово („Службени гласник оштине Лапово“. бр. 8/12,13/12 и 3/13) и
члана 24 ст.4 и 5. Одлуке о општинској управи („Службени гласник оштине Лапово“
бр.5/2017), председник општине Лапово дана 21.09.2017. доноси

22.09.2017.

Број 14- страна 15

"Службени гласник Општине Лапово"

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ Слађан Станисављевић из Лапова, ул. Његошева бр.51/17, са
места помоћника Председника општине за финансије и привредни развој и друштвене
делатности дана 21.09.2017. године, на које је постављен решењем Председника општине
број 020-59/16-II од 29.06.2016. године.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику
општине Лапово».
Образложење:
Правни основ за доношење овог решења је чл.58 став 3. Закона о локалној самоуправи
којим је прописано да помоћнике председника општине поставља и разрешава председник
општине.
Одредбама чл.53 и 64а.Статута општине Лапово и чл.24 ст.3 Одлуке о општинској управи,
начин постављења и разрешења са места помоћника председника општине Лапово
регулисан је на начин истоветан законском.
Полазећи од наведених законских и подзаконских прописа, донето је решење као у
диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-169/17-II
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић ,ср.
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С А Д Р Ж А Ј
Ред.
број

АКТИ СКУПШТИНЕ

стр.
Бр.
1.
1.

4
5
6
7
8
9
10
11

Одлука о престанку мандата одборници СО Лапово Виолети Стојановић
Одлука о усвајању извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Лапово за
период јануар-јун 2017. год..
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки
организациони облик у систему јединице ЛС , општине Лапово за 2017. Годину.
Решење о разрешењу директора КТЦ «Стефан Немања « Лапово .
Решење о именовању вд директора КТЦ «Стефан Немања « Лапово .
Решење о разрешењу директора ДЗ Лапово.
Решење о именовању вд директора ДЗ Лапово.
Решење о разрешењу и именовању члана НО ЈКСП»Морава« Лапово.
Одлука о разрешењу и именовању члана УО ДЗ Лапово.
Решење о разрешењу функције секретара СО Лапово
Одлука о постављењу секретара СО Лапово

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Одлука о разрешењу Председника СО Лапово.
Одлука о избору Председника СО Лапово.
Одлука о разрешењу заменика Председника СО Лапово.
Одлука о избору заменика Председника СО Лапово.
Одлука о разрешењу Председника Општине Лапово.
Одлука о избору Председника Општине Лапово.
Одлука о престанку мандата заменику Председника Општине Лапово.
Одлука о престанку мандата члановима ОВ Лапово.
Одлука о престанку мандата одборнику СО Лапово Бобану Миличићу

8.
9.
9
10
11
12
13
13
14

1
2
3

2.
3.
4.
5.
5.
5.
6.
6.
7.

ОСТАЛИ АКТИ
1

Решење о разрешењу помоћника Председника 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

14
.

