
 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
ГОДИНА   XIII       БРОЈ  11    ЛАПОВО 23. ОКТОБАР 2013. год.. 

ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА. ГОДИШЊА  ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  Д. 

 86. 

На основу члана 55. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 

Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13), и чланова 5., 6. и 7. Правилника о коришћењу средстава за 

репрезентацију општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“, бр. 1/2013), Општинско 

веће општине Лапово, на седници одржаној 21.10. 2013. године, донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

Члан 1. 

ОДОБРАВА СЕ службени пут у иностранство – Брно, Република Чешка, 

Председнику Скупштине општине Лапово, у временском периоду од 28.10.2013. год. до 

31.10.2013. године. 

Члан  2. 

ОДОБРАВА СЕ Председнику Скупштине општине Лапово трошење средстава 

репрезентације у складу са чл. 6. и 7. означеног Правилника. 

 

Члан 3. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лапово“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-166/2013-III-04 

 

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                  Небојша Милетић,с.р. 

87. 

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службни гласник РС“, 

бр. 129/07), члана 2. Одлуке о Општинском већу („Службни гласник општине Лапово“, бр. 

8/12) и члана 65. став 2. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, 

бр. 8/12, 13/12 и 3/13), Општинско веће на седници одржаној дана 21. 10. 2013. године, 

донело је 

О  Д  Л  У  К  У 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измени и допуни Правилника о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места Општинске управе опшине Лапово, број 110-

5/13-IV-01 од 15.10.2013. године. 

Члан 2. 

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

општине Лапово“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-167/13-III-04 

 

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                  Небојша Милетић,с.р. 
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88. 

На основу члана 7. став 2. Одлуке о стимулисању и награђивању ученика и 

студената са територије општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, број 

8/13), Опшинско веће општине Лапово, на седници одржаној 21.102013. расписало је: 

К О Н К У Р С 

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАКНАДА-СТИМУЛАЦИЈА НАЈУСПЕШНИЈИМ 

УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 

2013/2014. ГОДИНУ 

 

I –У С Л О В И 

 Право на новчану накнаду - стимулацију остварују ученици средњих школа уз 

испуњавање следећих услова: 

- да имају пребивалиште на територији опшине Лапово, 

- да имају просечну оцену 5,00 током целог школовања, 

- да су током претходне школске године били носиоци прве, друге или треће 

  награде на међународном или републичком такмичењу из наставних предмета 

  које прописује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 

- да су слабијег материјалног стања са ниским примањима по члану домаћинства. 

 Право на новчану накнаду - стимулацију остварују студенти високошколских 

установа уз испуњавање следећих услова: 

- да имају пребивалиште на територији опшине Лапово, 

- да су уписали другу, трећу или четврту годину основних академских односно 

  струковних студија I степена, које су према наставном плану високошколске 

  установе изражени у обиму од најмање 180 ESPB односно 240 ESPB, 

- да су на претходној години студија остварили просечну оцену најмање 8,50, 

- да су слабијег материјалног стања са ниским примањима по члану домаћинства. 

Изузетно од горе наведених услова новчана помоћ-стимулација може се  

доделити и ученицима и студентима који не испуњавају услове у погледу просечне оцене а 

школују се у занимањима и струкама које су од интереса за развој општине Лапово. 

 Право на новчану помоћ-стимулацију немају ученици и студенти који су остварили 

право на стипендију у складу са одлукама надлежних органа, студенти војне или 

полицијске академије и других сличних факултета за чије студирање трошкове сноси 

Република Србија у складу са посебним законима, као ни студенти Високе школе за 

пословну економију и предузетништво у Београду – Одељење у Лапову, који право на 

стипендију остварују у складу са уговором између општине Лапово и овом 

високошколском институцијом. 

 

II – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 

       Ученици подносе: 

- фотокопију личне карте ученика, односно родитеља – старатеља као доказ 

пребивалишта (ако је лична карта са чипом мора бити очитана), 

- потврду средње школе о уписаном разреду за школску 2013/2014. годину, 

- сведочанства из претходних школских година, 

- доказе о оствареним нградама са такмичења, 

- уверење о приходима по члану домаћинства (издаје се на писарници Општине). 

Студенти подносе: 

- фотокопију личне карте студента, као доказ пребивалишта,  (ако је лична  

      карта са чипом мора бити очитана), 

- потврду високошколске установе о уписаном семестру за школску 2013/2014. уз 

уверење о просечној оцени, 

- уверење о приходима по члану домаћинства (издаје се на писарници Општине). 

Сви документи се предају у оригиналу или овереној фотокопији. 
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III – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

 Рок за подношење пријава и конкурсне документације је од 23.10. до 01.11.2013. 

год. (10 дана ). 

 Пријаве се шаљу на адресу Општине Лапово, ул. Његошева бр. 18. са назнаком „за 

конкурс за доделу новчаних накнада – стимулација“ или предају непосредно на писарници 

општине Лапово. 

 Сва обавештења о Конкурсу могу се добити на број телефона 034/853-516 локал 

107.  

 

IV – БРОЈ КОРИСНИКА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

         РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА 

 Општина Лапово ће за школску 2013/2014. годину доделити укупно 14 стимулација. 

 На основу поднетих пријава Комисија за спровођење конкурса сачиниће ранг листу 

по следећим критеријумима: 

- висина просечне оцене, 

- материјално стање ученика-студента, 

- дефицитарност кадрова у општини Лапово. 

У случају да број пријављених кандидата дозвољава Комисија ће на ранг 

 листу уврстити и оне кандидате који не испуњавају услове у погледу просечне оцене, до 

попуњавања укупног броја одобрених новчаних накнада – стимулација. 

Корисник новчане накнаде је у обавези да у општини Лапово, јавним  

предузећима и установама чији је оснивач Општина проведе најмање двоструки временски 

период за који је остваривао право на стимулацију, ако постоји потреба за његовим радним 

ангажовањем. 

 Права и обавезе даваоца и корисника новчане накнаде – стимулације регулисаће се 

посебним уговором који ће у име општине са сваким корисником закључити Председник 

општине Лапово. 

 Конкурс ће се објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“, огласној табли и 

званичној интернет страници www.lapovo.rs. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 Број: 020-168/13-III-04 

                                                                                      

                                                                               ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                            Небојша Милетић.с-р- 

 89. 

На основу члана 8. Одлуке о стимулисању и награђивању ученика и студената са 

територије општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, број 8/13), Опшинско 

веће општине Лапово, на седници одржаној 21.10.2013. донело  је: 

 

Р Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ 

НОВЧАНИХ НАКНАДА – СТИМУЛАЦИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Именује се Комисија за спровођење Конкурса за доделу новчаних накнада – 

стимулација најуспешнијим ученицима и студентима са територије општине Лапово за 

2013/2014. годину у следећем саставу: 

 1. Дејан Којанић      -    Председник 

 2. Тијана Мујковић  -         члан  

 3. Драгица Мајски    -        члан 

Члан 2. 

 Комисија се именује са задатком да прикупи и размотри поднете пријаве кандидата, 

сачини Ранг листу у складу са критеријумима утврђеним конкурсом за доделу стимулација 

http://www.lapovo.rs/
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за школску 2013/2014. годину и достави извештај о резултатима конкурса са предлогом 

Одлуке о додели новчане накнаде - стимулације Општинском већу општине Лапово. 

 

Члан 3. 

 Комисија ће Извештај са предлогом Одлуке Општинском већу доставити најкасније 

8 дана од истека рока за пријаве на конкурс. 

 

Члан 4. 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

оштине Лапово“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-169/13-III-04 

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                         Небојша Милетић,с.р. 

 90. 
На основу чл. 20.став 1. тачка 39. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 

бр. 129/07), члана 46. Закона о ветеринарству („Сл.гласник РС“, бр. 91/05 и 30/10) и члана 

13. Одлуке о Општинском већу општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, 

бр. 8/12), а у складу са Законом о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/11), 

Општинско веће општине Лапово, дана 21.10.2013. године, донело је 

 

ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА 

ЗАХТЕВА ГРАЂАНА И МЕРИЛИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗА 

ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА 

 

Члан 1. 

У Правилнику о поступку и начину решавања захтева грађана и мерилима за 

одређивање новчане накнаде за штету насталу услед уједа напуштених животиња 

(''Службени гласник општине Лапово'' бр.10/13) члан 3. мења се и гласи: 

''Оштећено лице може да поднесе захтев за накнаду штете Комисији за утврђивање 

основаности захтева и висини накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња (у 

даљем тексту:Комисија) путем писарнице Општинске управе Лапово (образац захтева је 

саставни део овог Правилника).'' 

Члан 2. 

У члану 5. ставу 1. додаје се нова алинеја 3. која гласи: 

'' – уверење о пријави догађаја Полицијској станици у Лапову,'' 

 

Досадашње алинеје 3, 4, и 5 постају алинеје 4, 5, и 6 истог става истог члана 

Правилника. 

Члан 3. 

У члану 6. став 1. се брише. 

Став 2. истог члана исправља се у тексту тако да после речи ''Комисију'' стоји:  

'' из члана 3. овог Правилника.'' 

Члан 4. 

У члану 7. став 1. мења се и гласи: 

''Комисија по разматрању примљеног захтева упућује предлог решења Председнику 

општине Лапово.'' 

Члан 5. 

У члану 8. став 1. мења се и гласи: 

''Комисија је дужна да примљене захтеве размори и упути предлог решења 

Председнику општине најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева на 

разматрање.'' 
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Члан 6. 

Члан 9. мења се и гласи: 

''Ако се током поступка са сигурношћу може утврдити идентитет власника односно 

држаоца који је животињу напустио супротно одредбама Закона о добробити животиња, 

оштећеном лицу Комисија пружа сву потребну помоћ да право на накнаду штете оствари 

од несавесног власника, односно држаоца.'' 

Члан 7. 

У члану 10. став 1. мења се и гласи: 

''Председник општине ће у року који не може бити дужи од 15 дана од дана пријема 

предлога Комисије, са оштећеним лицем да закључи вансудско поравнање.'' 

 

Став 2. истог члана се мења и гласи: 

''Уколико оштећено лице није сагласно са понуђеним износом накнаде штете, на 

захтев Председника општине, Комисија може поново размотрити захтев ради постизања 

правичнијег износа накнаде штете.'' 

Члан 8. 

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Лапово''. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:020-170/13- III-04 

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                              Небојша Милетић,с.р. 

 91. 

 На основу члана 6. став 2. Правилника о поступку и начину решавања захтева 

грађана и мерилима за одређивање новчане накнаде за штету насталу услед уједа 

напуштених животиња („Службени гласник општине Лапово“, бр. 10/13), Општинско веће 

општине Лапово, на седници одржаној  дана 21.10.2013. донело је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВАНОСТИ ЗАХЕВА И 

ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНИХ 

ЖИВОТИЊА 

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом Одлуком образује се Комисија за утврђивање основаности захтева и висине 

накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња (у даљем тексту: Комисија) са 

задатком поступања по захтевима грађана поднетим ради накнаде штете настале услед 

уједа напуштених животиња на територији општине Лапово. 

 

II – НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ 

Члан 2. 

 Комисија прикупља и разматра поднете захтеве за накнаду штете и по разматрању 

поднетих захтева упућује предлог решења Председнику општине Лапово да захтев:  

1. прихвати и са оштећеним лицем закључи вансудско поравнање о накнади штете на 

висину износа који је комисија предложила – ако је захтев основан, 

2. одбије - ако је захтев неоснован, 

3. одбаци - ако је захтев неблаговремен, непотпун или неразумљив 

 

Предлог решења из става 1. овог члана мора бити образложен. 

                                                                    Члан 3. 

Комисија је дужна да примљене захтеве размотри и упути предлог решења 

Председнику општине Лапово најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева. 
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     Члан 4. 

 У сврху прибављања додатних података и утврђивања релевантних чињеница 

Комисија може позивати оштећено лице, узимати изјаве од сведока догађаја и вршити 

провере и консултације са надлежним установама и организацијама. 

     Члан 5. 

 Приликом утврђивања предлога висине накнаде штете Комисија је дужна да узме у 

обзир критеријуме прописане Правилником о поступку и начину решавања захтева 

грађана и мерилима за одређивање новчане накнаде за штету насталу услед уједа 

напуштених животиња, како би висина материјалне, односно нематеријалне штете била 

правично одређена. 

 У случају тежих облика повреда Комисија може утврдити накнаду чија висина 

прелази износ прописан Правилником из става 1. овог члана, како би се у складу са 

законским и подзаконским актима одредио правичан износ. 

 

III – БРОЈ ЧЛАНОВА И САСТАВ КОМИСИЈЕ 

  Члан 6. 

 Комисија има четири члана у следећем саставу: 

1. Срђан Мујковић    - лекар 

2. Марија Николић    - секретар СО Лапово 

3. Иван Гајић – дипл.агроном 

4. Драгица Мајски   - члан Општинског већа зад.за област здравства 

 

 Чланови Комисије ће на првој седници изабрати председника и заменика 

председника из свог састава. 

 Прву седницу Комисије сазива Председник Општинског већа. 

 

IV – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања  у „Службеном гласнику Општине 

Лапово“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-171/13-III-04 

                                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                  Небојша Милетић,с.р. 

 92. 
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 21.10.2013. године, донело је 

 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм „А.С.А“ ВРБАК д.о.о. Лапово о сакупљању, 

одвожењу и депоновању смећа  за  2014. годину. 

Члан 2. 

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

општине Лапово“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:202-172/13-III-04 

                                                                       ПРЕДСЕДНИК,   

                                                                      Небојша Милетић,с.р. 
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93. 

На основу члана 55. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 

Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13), и чланова 5., 6. и 7. Правилника о коришћењу средстава за 

репрезентацију општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“, бр. 1/2013), Општинско 

веће општине Лапово, на седници одржаној 21.10. 2013. године, донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

Члан 1. 

ОДОБРАВА СЕ службени пут у иностранство – Брно, Република Чешка, 

Председнику општине Лапово, у временском периоду од 19.11.2013. год. до 22.11.2013. 

године. 

Члан  2. 

ОДОБРАВА СЕ Председнику општине Лапово трошење средстава репрезентације 

у складу са чл. 6. означеног Правилника. 

Члан 3. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лапово“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-173/2013-III-04 

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                  Небојша Милетић,с.р. 

94. 

На основу чл. 55. Статута општине Лапово („Служени гласник општине Лапово“, 

бр. 8/12,13/12 и 3/13) и чл. 2. Одлуке о Општинском већу („Служени гласник опшине 

Лапово“, бр. 8/12), Општинско веће Општине Лапово, на седници одржаној 21.10.2013. 

године, донело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

I – ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за управљње миграцијама и трајна решења (у даљем 

тексту: САВЕТ). 

 

II – У Савет се одеђују: 

1. Зоран Павловић ,Заменик Председника општине Лапово - Председник 

2. Марина Спасојевић, Заменик повереника за избеглице – секретар 

3. Јелена Кумрић, Представник Црвеног крста – члан 

4. Владица Ђурђевић, члан Општинског већа – члан 

5. Радојка Раденковић, представник Центра за социјални рад у Лапову – члан 

 

 

III – Задатак Савета је предузимање активности које имају за циљ осмишљавање, 

израду и реализацију стратешких докуменаа која се односе на унапређење положаја, 

интеграцију и друга трајна решења за збрињавање избеглих и интерно расељених лица. 

 

IV – Даном доношења овог Решења, престаје да важи Решење број 020-111/12-III-04 

од 06.08.2012. године („Службени гласник оштине Лапово“ бр. 10/12). 

 

V – Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Лапово“. 

 

ОПШТИНСИО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-175/13- III-04 

 ПРЕДСЕДНИК, 

                      Небојша Милетић,с.р. 
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С   А   Д   Р   Ж   А   Ј 

 

 

 

 
 

Ред. 

број 
НАЗИВ       АКТА 

стр. 

бр. 

1 Решење о одобравању службеног пута у иностранство Брно-Република Чешка Председнику 

Скупштине општине 

1 

2 Одлука о давању сагласности на Правилник о измени и допуни Правилника о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места Општинске управе општине Лапово 

1 

3 Конкурс за доделу ноивчаних накнада-стимулација најуспешнијим ученицима и 

студентима са територије општине Лапово за 2013/2014. годину 

2 

4 Решење о именовању Комисије за спровођење конкурса за доделу новчаних накнада-

стимулација за школску 2013/2014. годину 

3 

5 Правилник о измени и допуни Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана 

и мерилима за одређивање новчане накнаде за штету насталу услед уједа напуштених жив. 

4 

6 Одлука о образовању Комисије за утврђивање основаности захтева и висини накнаде штете 

настале услед уједа напуштених животиња 

5 

7 Одлука о давању сагласности на Програм  „А.С.А.“ ВРБАК д.о.о. Лапово о сакупљању, 

одвожењу и депоновању смећа за 2014. годину 

6 

8. Решење о одобравању службеног пута у иностранство - Брно Република Чешка, 

Председнику општине Лапово од 19.11. до 22.11.2013.године 

7 

9 Решење о образовању Савета за управљање миграцијама и трајна решења 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Службени гласник издаје и штампа Скупштина општине Лапово, ул. Његошева  

  бр. 18 

Главни и одговорни уредник - Марина Спасојевић, телефон: 851-363 

Гласник је регистрован код Министарства за информисање Србије бр. 1800 
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