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145. 

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 

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 27.11.2017. године,  

донела је: 

О  Д  Л  У  К  У 

О ТРЕЋЕМ  РЕБАЛАНСУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

II  ПОСЕБНИ ДЕО   

  

Члан 1. 

 

          У члану 3. Одлуке, раздео 1. – Скупштина, глава 1.01 – Скупштина општине, 

Програм 2101, Програм 18 – Политички систем локалне самоуправе, ПА 0001, 

функционисање скупштине, функционална класификација 111 – Извршни и законодавни 

органи,  

- економска класификација 421, позиција 5/0, Стални трошкови, износ «15.650.000» 

динара, замењује се износом «16.650.000» динара, 

- економска класификација 423, позиција 7/0, Услуге по уговору, износ «4.250.000» 

динара, замењује се износом «4.750.000» динара, 

- економска класификација 424, позиција 8/0, Специјализоване услуге, износ 

«300.000» динара, замењује се износом «500.000» динара, 

- економска класификација 425, позиција 9/0, Текуће поправке и одржавање, износ 

«1.300.000» динара, замењује се износом «600.000» динара. 

         Укупно за главу 1.01 – Скупштина општине, износ «28.872.868» динара, замењује се 

износом «29.872.868» динара. 

Члан 2. 

 

          У члану 3. Одлуке, раздео 2. – Председник општине, глава 2.01 – Председник 

општине, Програм 2101, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, ПА 0002, 

функционисање извршних органа, функционална класификација 111 – Извршни и 

законодавни органи, економска класификација 423, позиција 19/0, Услуге по уговору, 

износ «850.000» динара, замењује се износом «1.500.000» динара. 

         Укупно за главу 2.01 – Председник општине, износ «4.130.064» динара, замењује се 

износом «4.780.064» динара. 

Члан 3. 

 

          У члану 3. Одлуке, раздео 3. – Општинска управа, глава 3.01 - Општинска управа, 

Програм 0602, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0002, функционисање 

локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130 – опште 

услуге,  
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- економска класификација 415, позиција 25/0, Накнаде трошкова за запослене, износ 

«1.500.000» динара, замењује се износом «580.000» динара, 

- економска класификација 421, позиција 27/0, Стални трошкови, износ «2.980.000» 

динара, замењује се износом «3.500.000» динара, 

- економска класификација 426, позиција 32/0, Материјал, износ «1.160.000» динара, 

замењује се износом «1.560.000» динара, 

- економска класификација 511, позиција 41/0, Зграде и грађевински објекти, износ 

«23.515.000» динара, замењује се износом «20.661.424» динара, 

        Укупно за главу 3.01 – Општинска управа, износ «67.248.130» динара,  мења се у 

износ «64.394.130» динара. 

Члан 4. 

 

          У члану 3. Одлуке, раздео 3. – Општинска управа, глава 3.03 Културно туристички 

центар, Програм 1201, Програм 13 – Развој културе и информисања, ПА 0001, 

функционисање локалих установа културе, функционална класификација 820 – услуге 

културе,  

- економска класификација 421, позиција 86/0, Стални трошкови, износ «875.000» 

динара, замењује се износом «999.000» динара, 

- економска класификација 423, позиција 88/0, Услуге по уговору, износ «940.000» 

динара, замењује се износом «1.000.000» динара. 

Укупно за главу 2.03 – Културно туристички центар, износ «5.818.110» динара, замењује 

се износом «6.002.110» динара. 

Члан 5. 

 

          У члану 3. Одлуке, раздео 3. – Општинска управа, глава 3.02  Предшколско 

образовање, Програм 2001, Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање , ПА 0001, 

функционисање предшколских установа, функционална класификација 911 – предшколско 

образовање,  

- економска класификација 415, позиција 68/0, Накнада трошкова за запослене, износ 

«250.000» динара, замењује се износом «225.000» динара, 

- економска класификација 421, позиција 70/0, Стални трошкови, износ «1.100.000» 

динара, замењује се износом «1.110.000» динара, 

- економска класификација 422, позиција 71/0, Трошкови путовања, износ «210.000» 

динара, замењује се износом «215.000» динара, 

- економска класификација 423, позиција 72/0, Услуге по уговору , износ «677.500» 

динара, замењује се износом «752.500» динара, 

- економска класификација 425, позиција 74/0, Текуће поправке и одржавање , износ 

«1.225.000» динара, замењује се износом «1.094.000» динара, 

- економска класификација 511, позиција 78/0, Зграде и грађевински објекти, износ 

«425.000» динара, замењује се износом «816.000» динара, 

- економска класификација 512, позиција 79/0, Машине и опрема износ «500.000» 

динара, замењује се износом «1.175.000» динара. 

 Укупно за главу 3.02 – Предшколско образовање и васпитање, износ «31.013.500» динара, 

замењује се износом «32.013.500» динара. 

 

Члан 6. 

 

          У члану 3. Одлуке, раздео 3. – Општинска управа, глава 3.04 Народна библиотека, 

Програм 1201, Програм 13 – Развој културе и информисања , ПА 0001, функционисање  

локалних установа културе, функционална класификација 820 – услуге културе, економска 

класификација 426, позиција 106/0, Материјал, износ «160.000» динара, замењује се 

износом «180.000» динара, 
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Укупно за главу 3.04 – Народна библиотека, износ «4.858.944» динара, замењује се 

износом «4.878.944» динара. 

Члан 7. 

 

           УКУПНИ РАСХОДИ, износ «241.706.692» динара не мења  се.    

 

                                                                      Члан 8. 

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

општине Лапово”. 

Скупштина општине Лапово 

 Број: 400-13/17-I-04 

                                                                                                                       Председник  

                                                                                                                    Небојша Милетић,ср. 
146. 

На основу члана 30.став 1. тачка 8.  Статута Општине Лапово („Службени гласник 

Општине Лапово“, бр.8/12,13/12,3/13 и 17/17) и чл. 7. Одлуке о преузимању оснивачких 

права Дома здравља Лапово(«Службени гласник Општине Лапово», бр. 7/06 и 4/11), 

Скупштина Општине Лапово, на седници одржаној дана 27.11.2017. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

        ДАЈЕ СЕ сагласност на измену Плана прихода и расхода Дома здравља 

Лапово, који се финансирају из буџета општине Лапово за 2017. годину, који је УО 

установе усвојио на седници одржаној дана 16.11.2017.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 ове Одлуке садржан је у  члану 7. Одлуке о 

преузимању оснивачких права Дома здравља Лапово («Службени гласник Општине 

Лапово», бр. 7/06 и 4/11)  који предвиђа да  Програм рада и развоја установе разматра 

оснивач, односно Скупштина општине Лапово,  као и у члану 30. став 1. тачка 8. Статута 

општине Лапово («Службени гласник Општине Лапово», бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17) 

којим  је прописано да Скупштина општина оснива службе, јавна предузећа, установе и 

организације и врши надзор над њиховим радом.  

                  Управни одбор Дома здравља Лапово је, у складу са чланом 15. Одлуке о 

преузимању оснивачких права Дома здравља Лапово и чланом 26. Статута,  на седници 

одржаној дана 16. новембра 2017. године усвојио измену Плана прихода и расхода који се 

финансирају из буџета општине Лапово за 2017.годину Дома здравља Лапово.                 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                       Број :020-238/17-I-04  

                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        Небојша Милетић,ср.  

 

147. 

На основу члана 81. став 6.Закона о буџетском систему( ,,СЛ. Гласнике РС.” 

Бр.54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/2014 68/2015-

др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 6. Правилника о заједничким критеријумима и 

стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског 

управљања и контроле у јавном сектору ( „Сл.гласник РС , бр. 99/2011 ) члана . 55 Статута 
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општине  Лапово (''Службени гласник општине Лапово'', бр. 8/12,13/12, 3/13 и 17/17 ), 

Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 27.11.2017. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

 О УСВАЈАЊУ СИСТЕМА ЗА ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛУ У 

ОПШТИНИ ЛАПОВО 

 

Члан 1. 

Усваја се Систем за финансијско управљање и контролу у општини Лапово за 2017. 

годину.  

Члан 2. 

Систем за финансијско управљање и контролу је саставни део Стратегије 

управљања ризицима у општини Лапово. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Лапово. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-239/17-I-04   

   

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

       Обрадила: 

                                                                                       Небојша Милетић,ср. 

Начелник општинске управе 

Светлана Велисављевић 

   

148. 

На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Службени 

гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 

78/2011, 57/2012-УС,47/2013и68/14), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о 

порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013 и 68/14) и члана 30. став 1. 

тачка 3. Статута општине Лапово (''Сл.гласник општине Лапово'' бр.8/12, 13/12, 3/13 и 

17/17 ), Скупштина општине Лапово дана 27.11.2017. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ 

НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине 

Лапово. 

Члан 2. 

 На територији Општине  Лапово одређене су три (3) зоне за утврђивање пореза на 

имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, 

саобраћајној повезаности са централним деловима Општине Лапово, односно са радним 

зонама и другим садржајима у насељу, и то:  Прва зона, Друга зона и Трећа зона, с тим да 

су  Прва зона и Друга зона утврђене за најопремљеније зоне. 

 Просечне цене квадратног метра непокретности (по основу три промета 

одговорајућих непокретности) за утврђивање пореза на имовину обвезника који води и 
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обвезника који не води пословне књиге  за 2018. годину на територији Општине Лапово  

износе: 

Групе непокретности 
Назив зоне 

I  II  III  

1. Грађевинско земљиште ----------------  ----------------  ---------------  

2. Пољопривредно земљиште   ----------------     ----------------     42дин  

3. Шумско земљиште     ----------------  ----------------  ---------------  

4. Станови ----------------  ----------------  ---------------  

5. Куће за становање ----------------  ---------------  ---------------  

6. Пословне зграде и други 

(надземни и подземни) грађевински 

објекти који служе  

за обављање делатности 

----------------  ---------------  ---------------  

7. Гараже и гаражна места ----------------  ------------  ---------------  

 

За врсте непокретности чија просечна цена квадратног метра није могла бити 

утврђена на основу најмање три промета одговарајуће непокретности , за обвезника 

који не води пословне књиге, основица пореза одговарајуће непокретности по зонама 

утврђен за 2017.годину, представља основицу пореза за 2018.годину.   

Члан 3 

За одговарајуће непокретности за које у чл.2.ове Одлуке нису утврђене просечне цене по 

метру квадратном, за утврђивање пореза на имовину обвезника који води књиге за 

2018.годину на територији општине Лапово, користиће се просечне цене одговарајућих 

непокретности, који се налазе у најопремљенијој зони и на основу који је за текућу годину   

утврђена основица пореза на имовину обвезника пореза који не води пословне књиге.   

 

1.Грађевинско земљиште 1400 

2.Пољопривредно земљиште 300 

3.Шумско земљиште 37 

4.Станови 45500 

5.Куће за становање 21800 

6.Пословне зграде и други (надземни и 

подземни ) грађевински објекти који 

служе за обављње делатности 

55400 

7.Гараже и гаражна места 4450 

 

Члан 4. 

Ову одлуку објавити на званичној интернет страни општине Лапово www.lapovo.rs. 

и у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

Члан 5. 

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

општине Лапово“, а примењује се од 01. јануара 2018. године.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-240/17-I-04 

                                                                                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК, 

Небојша Милетић,ср. 

149.   

На основу члана 7.а и члана 38.б Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, 

бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 

57/2012-УС, 47/2013 и 68/14), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима 

на имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013 и 68/14) и члана 30.став 1.тачка 3 

Статута општине Лапово, (¨Сл.гласник општине Лапово¨ 8/12, 3/12, 13/12 и 17/17) 

Скупштина општине Лапово,на седници одржаној дана  27.11.2017. године, донела је  

http://www.lapovo.rs/
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ОДЛУКУ  

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ  

У ОПШТИНИ ЛАПОВО 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се коефицијенти за утврђивање пореза на имовину за 

непокретности обвезника који воде пословне књиге, које се налазе на територији општине 

Лапово. 

Члан 2. 

На територији општине Лапово, одређене су три  зоне за утврђивање пореза на имовину, и 

то: Прва зона, Друга зона и Трећа зона, с тим да су  Прва  зона и  Друга зона утврђене за 

најопремљеније зоне. 

 

Коефицијенти на територији општине износе: 

1) за Прву зону  1,00 % 

2) за Другу  зону  1,00 % 

3) за Трећу зону  0,80 % 

Члан 3. 

Ову одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“ и на званичној иинтернет 

страни  Општине Лапово www.lapovo.rs. 

  

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику 

општине Лапово»  а примењује се од 01. јануара 2018. године.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-241/17-I-04 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК                                                                     

                                                                                                             Небојша Милетић,ср. 

                      

 150. 

 На основу члана 38.став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Србије“ бр. 15/16), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014- др.закон и 101/16) и члана 30. став 1. тачка 

9. Статута општине Лапово, („Службени гласник  општине Лапово“ бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 

17/17),Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 27.11.2017. године,  донела 

је  

 

О Д Л У К У  

о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комунално стамбеног 

предузећа ''Морава'' Лапово 

 

1. Покреће се поступак за избор директора Јавног комунално стамбеног предузећа 

''Морава''Лапово. 

 

2. Поступак из тачке 1. ове одлуке спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа чији је оснивач општина Лапово ( у даљем тексту: Комисија), 

на основу Огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног стамбеног 

предузећа ''Морава''Лапово у складу са Законом о јавним предузећима и Уредбом о 

мерилима за именовање директора јавног предузећа ( ''Службени гласник РС'', број 65/16).  

 

http://www.lapovo.rs/
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3. Огласом о јавном конкурсу , који је саставни део ове одлуке, наведени су услови за 

именовање директора утврђени Законом о јавним предузећима и Статутом предузећа.  

 

4. Оглас о јавном конкурсу објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Србије'', 

''Службеном гласнику општине Лапово'', једним дневним новинама које се дистрибуирају 

на целој територији Републике Србије и на интернет страници општине Лапово, у року од 

8 дана од дана доношења ове Одлуке.  

 

5. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-242/17-I-04    

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

 

                   Небојша Милетић,ср.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор 

директора Јавног комуналног стамбеног предузећа ''Морава'' Лапово( у даљем тексту: 

Одлуке) садржан је у одредбама члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( 

''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16) и члана 30. став 1. тачка 9. Статута 

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

прописано да орган једнице локалне самоуправе надлежан за именовање директора јавног 

предузећа, односно Скупштина општине доноси одлуку о спровођењу јавног конкурса за 

избор директора јавног предузећа чији је оснивач.  

 Разлог за доношење ове одлуке садржан је у потреби спровођења процедуре избора 

директора ЈКСП ''Морава''Лапово.  

 Поступак избора директора спровешће Комисија за спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа чији је оснивач општина Лапово.  

 Саставни део ове одлуке је текст Огласа о јавном конкурсу за избор директора 

Јавног комунално стамбеног предузећа ''Морава''Лапово. 

  

 Скупштина општине Лапово, на основу члана 36. став 3. и чл. 37. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике Србије”, број 15/16) и Одлуке о спровођењу 

јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног стамбеног  предузећа '' Морава'' 

Лапово , број: 020-242/17-I-04   од 27.11.2017. године, објављује  

 

 

ОГЛАС 

о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног стамбеног  предузећа '' 

Морава'' Лапово 

 

1. Расписује се јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног стамбеног  предузећа 

''Морава'' Лапово, чији је оснивач општина Лапово ради именовања на период од четири 

године.  

 

2. Подаци о јавном предузећу:  

Јавно комунално стамбеног  предузећа ''Морава'' Лапово послује под пословним 

именомом: Јавно предузеће за снабдевање водом за пиће и пружање услуга пречишћавања 

и одвођења атмосферских и отпадних вода ''Морава''.  

Скраћено пословно име: ЈКСП ''Морава''.  

Седиште: Лапово, ул. Ратника Солунског фронта бб.  
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Матични број: 7149581  

ПИБ: 101888403.  

 Пословање Јавног предузећа уређено је Одлуком о усклађивању Јавног комуналног 

стамбеног предузећа ''Морава'' Лапово ( ''Службени гласник општине Лапово'', број 13/16) . 

Претежна делатност предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 

(шифра 36.00). 

 

3. Јавни конкурс се спроводи за радно место:  

 Директор Јавног комунално стамбеног  предузећа ''Морава'' Лапово. 

 Директор се именује на период од четири године.   

 

4. Услови за именовање директора Јавног предузећа :  

 Кандидат за избор, односно именовање директора Јавног комунално стамбеног  

предузећа ''Морава'' Лапово мора испунити следеће услове:  

- да је пунолетно и пословно способно лице;  

- да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири 

године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама или специјалистичким струковним студијама;  

- да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из алинеје 2 ове тачке;  

- да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима 

Јавног предузећа;  

- да познаје област корпоративног управљања;  

- да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;  

- да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке;  

- да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;  

- да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична 

дела, и то: а) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;  

б) обавезно психијатријско лечење на слободи;  

в) обавезно лечење наркомана;  

г) обавезно лечење алкохоличара;  

д) забрана вршења позива, делатности и дужности.   

 

 

5. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном 

поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, 

писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама 

рада Јавног предузећа, у складу са Законом  којим се уређује правни положај јавних 

предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени 

гласник РС”, бр. 65/16).  

 

6. Место рада: Лапово, на адреси седишта Јавног предузећа.  

 

7. Рок за подношење пријава : 30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у 

„Службеном гласнику РС“.  

 

8. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, 

адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и 

дужини радног искуства , податке о познавању корпоративног управљања и податке о 

посебним областима знања.  
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 Уз пријаву са личном и радном биографијом (са навођењем на којим пословима, са 

којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство до подношења пријава 

) прилажу се докази о испуњености услова у оригиналу или овереној фотокопији, и то:  

 

- Извод из матичне књиге рођених ( издат у складу са Законом о матичним књигама),  

- Уверење о пословној способности (издато од стране надлежног центра за социјални рад),  

- Уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у односу на дан објављивања 

јавног конкурса у ''Службеном гласнику РС),  

- Диплома о стручној спреми,  

- Доказ о радном искуству  (потврде или други акти којима се доказује најмање пет година 

радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање, односно да има 

најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног 

предузећа, као и да има искуство у организовању рада и вођењу послова); 

- Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа 

политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу 

политичке странке,  

- уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест 

месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са 

законом којим се уређују кривична дела, и то:  

a) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;  

б) обавезно психијатријско лечење на слободи;  

в) обавезно лечење наркомана,  

г) обавезно лечење алкохоличара;  

д) забрана вршења позива, делатности и дужности.  

 

 Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 

докази, Комисија ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.  

 

 

9. Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава на јавни конкурс са документацијом и 

доказима подносе се у запечаћеној коверти, препорученом пошиљком путем поште или 

лично преко писарнице општинске управе општине ,  на адресу:  

 

Скупштина општине Лапово 

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних  предузећа чији је 

оснивач општина Лапово, са назнаком: Пријава на јавни конкурс за директора ЈКСП 

„Морава“Лапово 

Ул. Његошева бр. 18.  

34220 Лапово 

 

10. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Зорица Миличић, 

секретар Комисије , e-mail adresa: zastita.lapovo@gmail.com:, телефон број 034/ 6851-363 

сваког радног дана од 8 до 15 часова. 

 

151. 

Скупштина општине Лапово, на основу чл. 32. ст. 1. тач. 8. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др. закон), члана 30. став 

1. тачка 8. Статута општине Лапово (Службени гласник општине Лапово број 8/12, 13/12, 

3/13 и 17/17), члана 65. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 15/16) и члана 30.  ст. 1 алинеја 3.  Одлуке о усклађивању пословања Јавног 

комуналног стамбеног предузећа „ Морава“  Лапово са Законом о јавним предузећима 

(Службени гласник општине Лапово бр.13/16) на седници одржаној дана 27.11.2017. 

године, донела је 
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З А К Љ  У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ Извештај о пословању предузећа са финансијским извештајем и 

Извештајем о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2016.годину, 

ЈКСП“Морава“Лапово, које је Надзорни одбор Јавног комуналног стамбеног предузећа 

„Морава“  Лапово, на седници одржаној дана 27.06.2017.године усвојио под бројем 1355 и 

1356.  

Члан 2. 

 

Овај закључак објавити у ''Службеном гласнику општине Лапово“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Закључка о прихватању Извештаја о пословању 

предузећа са финансијским извештајем и Извештајем  о извршеној ревизији Финансијских 

извештаја за 2016.годину, ЈКСП“Морава“Лапово, садржан је у  чл. 32. ст. 1. тач. 8. Закона 

о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др. закон) 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 Скупштина општина оснива јавна 

предузећа и врши надзор над њиховим радом. 

Чланом 65. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', 

број 15/16) прописано је да јавно предузеће мора имати извршену ревизију финансијских 

извештаја од стране овлашћеног ревизора и да Финансијски извештај са извештајем 

овлашћеног ревизора јавно предузеће доставља надлежном органу јединице локалне 

самоуправе, ради информисања. 

Чланом 30.  ст. 1 алинеја 3.  Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног 

стамбеног предузећа „ Морава“  Лапово са Законом о јавним предузећима прописано је да 

оснивач има право да буде информисан о пословању Јавног предузећа. 

Надзорни одбор Јавног комуналног стамбеног предузећа „ Морава“  Лапово, на 

седници одржаној дана 27.06.2017.године донео је Одлуку  број 1355 и 1356 о усвајању 

Извештај о пословању предузећа са финансијским извештајем и Извештајем  о извршеној 

ревизији Финансијских извештаја за 2016.годину, ЈКСП“Морава“Лапово.  

Из свега наведеног, доноси се Закључак као у диспозитиву . 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број :020-243/17-I-04 

                 ПРЕДСЕДНИК 

  
Небојша Милетић,ср. 

152.                 

 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, 3/13 и 17/17) Скупштина општине Лапово, на 

седници одржаној дана 27.11.2017. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о измени одлуке 

о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик 

у систему јединице локалне самоуправе општине Лапово за 2017.годину 
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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 запослених на 

неодређено време 

Општинска управа општине Лапово 25 

ЈКСП „Морава“Лапово 34 

КТЦ„Стефан Немања“Лапово 2 

Библиотека „Слово“Лапово 3 

Предшколска установа „Наша 

младост“ Лапово 

29 

УКУПНО: 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 броја запослених у складу са Законом и подзаконским актима 

који регулишу ову област. 

 

VІІ  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  „Службеном 

гласнику општине Лапово“. 

 

     VIII     Даном доношења ове одлуке престаје да важи одлука бр. 020-211/17-I-04 

      од 31.10.2017.године. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

              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. 



29.11.2017                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   19   - страна 12 

 

8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), 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: 020-244/17-I-04 

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

         Небојша Милетић,ср.   
153. 

 На основу члана 27. став 10. и чл.29 ст.4 Закона о јавној својини („Службени 

гласник РС“, бр. 72/2011, 88/13, 105/14, 104/16 –др.закон и 108/2016), члана 2. и члана 3. став 1. 

тачка 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, 

давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда („Сл. гласник РС“, бр.24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017) и члана 30 ст.1. тачка 15 Статута 

општине Лапово („Сл. Гласник општине Лапово“, бр.8/12, 13/12. 3/13 и 17/17) Скупштина општине 

Лапово, на седници одржаној дана 27.11.2017. године, донела je 

О Д Л У К У 

о приступању прибављања кп.бр.6685/2  у јавну својину општине Лапово  

непосредном погодбом 

 

I    ПРИСТУПА СЕ прибављању непокретности непосредном погодбом, у јавну својину општине 

Лапово, и то: 

         -  Катастарске парцеле бр. 6685/2  уписане у ЛН бр.3163 КО Лапово, њива 1. класе, потес 

Велике орнице, у површини од 0.17,26 ха, која је у власништву Зорице Николић и Горице 

Јеленковић из Лапова.   

II     Поступак прибављања непокретности из поглавља I ове Одлуке спровешће се сагласно 

одредбама Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011,88/13 и 105/14104/16 –др.закон и 

108/2016) и Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, 

давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012, 48/15, 99/2015 и 42/2017). 

III    Непокретност из поглавља I прибавиће се у јавну својину општине Лапово по процењеној 

тржишној вредности непокретности утврђеној актом надлежног пореског органа, или нижој,у 

складу са законом. 

           Средства за прибављање напред наведене непокретности обезбедиће се у буџету општине 

Лапово. 

IV    Образује се Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе, у саставу: 

 

1. Ивана Кнежевић - председник 

2. Мирјана Петковић - члан 

3. Светлана Велисављевић- члан. 

Задатак Комисије је да на основу потврде од надлежног пореског органа о тржишној 

вредности непокретности из поглавља I ове Одлуке прибави, од власника непокретности, понуду за 

продају и на основу прибављене понуде и извештаја надлежног пореског органа сачини Записник 
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са одговарајућим предлогом и исти достави Скупштини општине Лапово на разматрање и 

одлучивање. 

V     Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-245/17-I-04    

 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

 

                   Небојша Милетић,ср. 

 

 154. 

На основу чл.8.ст.2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (Сл.гласник РС“, 

бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-др.закон и 9/2016- 

одлука УС) и чл.55. 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 

24.11.2017.године, донело је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

САОБРАЋАЈА  

ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

Члан 1. 

 

 Мења се Одлука о оснивању Савета за безбедност саобраћаја општине Лапово 

бр.020-128/16-III-04 у члану3. Став 2. Тачка 1. и 2.и сада гласи: 

 1.Бобан Миличић-председник Савета, 

 2.Драгана Генчић-секретар Савета. 

 

Члан 2. 

 

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

општине Лапово». 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПОШТИНЕ ЛАПОВО 

Бр: 020-234/17-III-04 

   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                Бобан Миличић ,ср. 

 
 155. 

На основу члана 81став 6.Закона о буџетском систему( ,,СЛ. Гласнике РС.” 

Бр.54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана 6. 

Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, 

функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном 

сектору ( „Сл.гласник РС , бр. 99/2011 ) члана . 55 Статута општине  Лапово (''Службени 

гласник општине Лапово'', број бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17 ), Општинско веће општине 

Лапово , на седници одржаној дана 24.11.2017. године, донело је 

 

О Д Л У К У 

 О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

Члан 1. 

 

Усваја се Стратегија управљања ризицима општине Лапово донета од стране  

Председника општине Лапово за 2017. годину.  
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Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Лапово. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-233/17-III-04 

 

Обрадила  

Наченик општинске управе 

Светлана Велисављевић 

                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                               Бобан Миличић,ср. 
 

 

156. 

На основу чл.7. ст.1. а у вези са чл.8. ст.2. Одлуке о стимулисању и награђивању ученика и 

студената са територије општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“, бр.13/15), 

Општинско веће општине Лапово, на седници одржаној дана  24.11. 2017.године  , донело 

је 
 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАКНАДА-СТИМУЛАЦИЈА 

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Након спроведеног Конкурса за доделу новчаних накнада-стимулација најуспешнијим 

ученицима и студентима са територије општине Лапово за 2017/2018. годину, број 020-

199/17-III-04 од 26.10.2017. године, утврђене ранг листе и Предлога Комисије, новчане 

накнаде-стимулације, додељују се следећим ученицима и студентима: 
 

•Александра Јанкоски - Прва техничка школа Крагујевац  2 разред 

•Марија Живковић - Медицинска школа Крагујевац 1 разред 

•Игор Станковић - Прва техничка школа Крагујевац  1 разред 

•Вукашин Пауновић - Политехничка школа Крагујевац  3 разред 

•Јелена Петровић - Медицинска школа Чачак 2 разред 

•Анђела Ђорђевић - “Никола Тесла” Баточина  4 разред 

•Лазар Траиловић - Трговинско-угоститељска школа Крагујевац  2 разред 

•Катарина Спасојевић - Архитектонски факултет Београд I година 

•Анђела Јанкоски- Економски факултет Крагујевац I година 

•Бојана Пантић - Интегрисане студије фармације Крагујевац I година 

•Ивана Прешић - Факултет безбедности Београд I година 

•Невена Јоцић - Стоматолошки факултет Београд I година 

•Борис Богдановић - Висока железничка школа Београд I година 

•Небојша Николић -Медицински факултет Крагујевац I година 

•Невена Тошиновић - Филозофски факултет Београд I година 

•Дарко Милановић - Машински факултет Београд I година 

•Ружица Спасојевић - Медицински факултет  Ниш I година 

•Марија Николић - Висока железничка школа Београд I година 

•Јелена Томашевић - Факултет Педагошких наука Јагодина I година 

•Катарина Трајковић - Факултет Педагошких наука Јагодина I година 

•Милена Томашевић - Факултет Педагошких наука Јагодина I година 

•Дарија Стојановић - Фармацеутски факултет Београд V година 
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•Валентина Милановић - Медицински факултет Београд IV година 

•Милица Ђорђевић - Факултет за хотелијерство и туризам В. Бања III год. 

•Анђела Анђелковић - ФИЛУМ Крагујевац енглески језик II година 

•Јелена Ђорђевић - Филозофски факултет у Приштини IV година 

•Јелена Вељковић -  Факултет Педагошких наука Јагодина  III год. 

•Невена Ђорђевић - Економски факултет Крагујевац III година 

•Марко Солунац - Факултет Медицинских наука Крагујевац II година 
 

Члан 2. 

 Новчана накнада-стимулација из чл.1. Одлуке исплаћиваће се у девет једнаких 

месечних рата,  најкасније до 10 –ог у месецу за претходни месец, почев од 

01.10.2017.године до 30.06.2018.године, за школску 2017/2018. годину. 
 

 

Члан 3. 

Месечни новчани износ накнаде-стимулације одређен је Одлуком о стимулисању и 

награђивању ученика и студената са територије општине Лапово („Сл.гласник општине 

Лапово“, бр.13/15) и износи 5.000 динара. 
 

Члан 4. 

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

послове општинске управе општине Лапово. 
 

Члан 5. 

По ступању на снагу ове Одлуке, Председник општине Лапово,  са сваким 

корисником из чл.1. Одлуке закључиће Уговор, којим ће се регулисати међусобна права и 

обавезе даваоца и корисника новчане накнаде-стимулације. 
 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл.гласнику општине 

Лапово“, на званичној интернет страници општине Лапово www.lapovo.rs и огласној табли 

општине Лапово.   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-232  /17-III-04 од  24.11.2017.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Бобан Миличић,ср. 

  

157. 

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама 

локалне самоуправе (,,Службени гласник РС'', број 21/2016), члана 65. став 2. Статута 

општине Лапово («Сл. гласник општине Лапово» бр.8/12, 13/12 и 3/13),  Уредбе о 

критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места 

службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, број 88/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и 

мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (,,Службени гласник РС'', број 88/2016), чл. 26. Одлуке о општинској 

управи ("Службени гласник Општине Лапово" бр. 5/2017), Одлуке о измени одлуке о 

максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у 

систему јединице локалне самоуправе општине Лапово за 2017.годину број 020-244/17-I-04 

од 27.11.2017.године на предлог начелника Општинске управе Лапово, Општинско веће 

општине Лапово, дана 29.11.2017. године, доноси 
 

www.lapovo.rs
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П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 

Члан 1. 

Члан 4. Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској 

управи општине Лапово број 110-6/2017-III-04 од 26.10.2017.г (у даљем тексту: 

Правилника) мења се и гласи: 

У Правилнику су систематизована следећа радна места: 

 

Функционери - изабрана и 

постављена лица 

2 

Службеник на положају –  

I група 

1 радно место 1 службеник 

Службеник на положају – 

II група 

/радних места / службеника 

 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 4 5 

Саветник 6 5 

Млађи саветник 2 2 

Сарадник 5 5 

Млађи сарадник 2 2 

Виши референт 5 5 

Референт / / 

Млађи референт / / 

Укупно: 25 радних места 25 службеника 

 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места / / 

Друга врста радних места / / 

Трећа врста радних места / / 

Четврта врста радних места 1 1 

Пета врста радних места 1 1 

Укупно: 2 радна места 2 намештеника 

 

Члан 2. 

 

Члан 5. Правилника мења се и гласи: 

 

Укупан број систематизованих радних места у Општинској управи је 25 и то: 

- 1   службеник на положају,  

- 22 службеника на извршилачким радним местима и  

- 2   на радним местима намештеника. 

 

Укупан број систематизованих радних места у Кабинету председника општине је 4 

и то: 

- 2   функционера и 

- 2   службеника на извршилачким радним местима  
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Члан 3. 

  

У члану 19. Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

општинској управи општине Лапово број 110-6/2017-III-04 од 26.10.2017.г у оквиру става 

II ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ И СТАМБЕНО- 

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, после радног места под редним бројем 13. Послови урбанизма, 

додаје се ново радно место:  

 

14.Управљање и вођење инвестицијама 

у  инфраструктури и послови саобраћаја  

 

Звање: Самостални Саветник  број службеника: 1 

 
Опис послова: Врши послове око прибављања свих потребних дозвола и сагласности у 

складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о јавним путевима, израђује радне 

скице и прибавља потребне подлоге за потребе Општинске управе Врши надзор над 

реализацијом радова на редовном одржавању путева и улица и координира израду планова 

у домену путне инфраструктуре, Координира у пословима око израде и реализације 

пројекта из области путне инфраструктуре који се односе на државне путеве који пролазе 

преко територије општине Лапово (експропријација, услови и сл.), Координира са вишим 

републичким органима и ресорним министарствима из области инфраструктуре, туризма, 

привреде и сл., планира инвестиције у путној инфраструктури уз сарадњу са надлежним 

органима управе. 

Стара се о стању улица у насељу и мрежи oпштинских и некатегорисаних путева на 

територији општине и редовно ажурира, врши послове око измене режима саобраћаја на 

уличној мрежи и мрежи општинских путева у посебним условима, врши послове око 

давања сагласности за грађење односно постављање водовода, канализације, 

телекомуникационих и електро - водова, инсталација, постројења и сл. на јавним путевима 

(општинским и некатегорисаним) и улицама, учествује у изради одлука о приступању 

изради урбанистичких планова везано за саобраћајне токове и других Одлука у области 

саобраћајне инфраструктуре, врши надзор над нискоградњом и високоградњом, припрема 

радње везане за инфраструктуру, планира инвестиције у комуналној делатности – 

инфраструктури, прати и извештава инспектора у вези уклањања недостатака на путевима 

који угрожавају безбедност саобраћаја, учествује у комисијама формираним поводом 

елементарних непогода, а које су довеле до оштећења општинских и некатегорисаних 

путева, врши послове надзора - прати реализацију и врши контролу над извођењем радова, 

испоруком добара и извршењем услуга у складу са закљученим уговорима  и предмерима 

и предрачунима и спецификацијама који су саставни делови уговора у свим случајевима 

где није именован стручни надзор посебним решењем, врши контролу исправности 

хоризонталне, вертикалне и светлосне саобраћајне сигнализације и надзор над вршењем 

послова везани за саобраћајну сигнализацију. 

Услови: стечено високо образовање из области саобраћаја, грађевине или права на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 

стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци. 

 

Члан 4. 

  

У члану 19. Правилника у оквиру става II  ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 

ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ И СТАМБЕНО- КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЕК ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ мења се радно место 14.Шеф одсека за инспекцијске 

послове, изградњу и комуналне делатности, тако да сада гласи: 



29.11.2017                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   19   - страна 18 

 

  

15. Шеф одсека за инспекцијске послове  

Звање: Самостални саветник  број службеника: 1 

 

Опис послова: руководи, организује и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, 

координира и надзире рад запослених, прати извршавање послова из делокруга одсека у 

складу са прописима, стара се о законитом, благовременом и квалитетном обављању 

послова и задатака; учествује о раду Општинског већа и Скупштине општине у својству 

известиоца. Израђује Годишње планове инспекцијског надзора, стара се о њиховом 

спровођењу и објављивању, израђује извештаје о раду, издаје писане налоге за 

инспекцијски надзор.  
Обавља поверене послове инспекцијског надзора за саобраћај и путеве, врши контролу: 

ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за 

сопствене потребе лица и ствари и ауто такси превоза, врши инспекцијски надзор над 

извршавањем закона о јавним путевима и прописа донетих на основу овог закона, врши 

регистрацију и оверу реда вожње за линијски превоз путника на територији општине; 

подноси захтеве за покретање прекршајног поступка и пријаве за привредни преступ. 

Доноси решење о предузимању потребних мера и радњи из своје надлежности; врши и 

друге послове који су му поверени општинском одлуком. Израђује све потребне извештаје 

у складу са законом и подзаконским актима и у року их доставља надлежним 

институцијама. 

Услови: стечено високо образовање из области друштвених, природних или техничких 

наука на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит и најмање 5 година радног искуства у струци. 

   

Члан 5. 

 У члану 19. Правилника у оквиру става II  ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 

ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ И СТАМБЕНО- КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЕК ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  радно место 17.Инспектор за саобраћај и путеве се 

брише. 

                                                           Члан 6. 

У члану 19. истог Правилника у оквиру става  III. ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, 

ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ радно место 20. Послови матичне евиденције у сточарству у 

звању: Млађи саветник се брише.   

                                                           Члан 7. 

 У свему осталом одредбе Правилника о организацији и систематизацији радних 

места у општинској управи општине Лапово број 110-6/2017-III-01 од 26.10.2017.г .остају 

непромењене. 

Члан 8. 

 Распоређивање службеника извршиће се најкасније у року од 15 дана од дана 

ступања на снагу Правилника. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Лапово“.  

 

.                                     ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 110-008/17-III-04 од 29.11.2017.године 
        

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                     Бобан Миличић,ср. 
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  бр. 18 

Главни и одговорни уредник - Марина Спасојевић, телефон: 853-159 

Гласник је регистрован код Министарства 
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