
 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

ГОДИНА   XIII       БРОЈ   1     ЛАПОВО,    27. фебруар 2009.  год. 
ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА. ГОДИШЊА  ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  Д. 

  
 1. 

На основу члана 30. став 1. т.2. Статута општине Лапово („Службени гласник 
општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08) и препоруке Министарства финансија Републике 
Србије, Управе за трезор, Београд 06 бр.401-00-226/2007. од 20.02.2007. године, 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 24.02.2009. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О НЕАНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО ЗА 2008. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 НЕ АНГАЖУЈЕ СЕ ревизор Завршног рачуна буџета општине Лапово за 2008. 
годину. 

Члан 2. 
 Одлука о Завршном рачуну буџета општине Лапово за 2008. годину, неће садржати 
извештај екстерне ревизије о финанијским ивзештајима који су саставни део Завршног 
рачуна буџета општине Лапово за 2008. годину. 
 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-9/09-I-04 

 
                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                       Небојша Милетић,с.р. 
 
 2. 
 Скупштина општине Лапово  на основу чл. 52. и 53. Закона о основима система 
образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 62/06, 62/04) и чл. 30. Статута општине 
Лапово, на седници одржаној дана 24.02. 2009.год., донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВ А ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЛАПОВО 

Члан 1. 
 За чланове Школског одбора Средње школе Лапово, именују се: 
 А) Испред јединице локалне самоуправе: 
 1. ЈАСМИНА МУЈКОВИЋ, К.Милоша 1. 
 2. ЕВИЦА ГАЈИЋ, С.Марковића 77. 
 3. КУМРИЋ САША, М.Обилића  29. 
 Б) Испред Савета родитеља 
 1. СНЕЖАНА ЈОВАНОВИЋ, Шумадијска 13. 
 2. ГОРДАНА МИЉИЋ, Југ Богданова 14. 
 3. ЉИЉАНА МИЛОЈКОВИЋ, Л.Толстоја 52. 
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 Ц) Испред запослених: 
 1. ПЕТРОВИЋ МИРОСЛАВ, Карађорђеа 65. 
 2. ДРАГИЦА МАТЕЈИЋ, Солунска 71. 
 3. ДУШИЦА ЋУРЧИЋ, Марић Бранка Града Караре 11. Крагујевац 

Члан 2. 
 Чланови Школског одбора бирају се на мандатни период од 4 године. 
 Права и дужности именованих у Школском одбору утврђена су Законом о основама 
система образовања и васпитања и Статутом. 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-1/09-I-04 

 
                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                       Небојша Милетић,с.р. 
 3. 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07) и 
чл. 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 24.02. 2009. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА 

ЛАПОВО 
 

Члан 1 
 ЗОРИЦА ПЕТКОВИЋ из Лапова, ул. Милоша Обилића 14. РАЗРЕШАВА СЕ 
чланства у Управном одбору Дома здравља Лапово, испред оснивача. 

 
Члан 2. 

 СЛАЂАН СТАНИСАВЉЕВИЋ, из Лапова ул. Његошева 51/11, ИМЕНУЈЕ СЕ  
за члана Управног одбора Дома здравља Лапово, испред оснивача. 
 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-15/09-I-04 

 
                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                   Небојша Милетић,с.р. 
 4. 

На основу чл. 13 и 14. Закона о локалним изборим („Сл.гласник РС“, бр.129/07), 
члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово бр. 5/08) 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 24.02.2009. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНСКЕ 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
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Члан 1. 

 ЗОРАН ДОБРОСАВЉЕВИЋ, дипл.правник из Лапова, М. Обилића бр. 63, 
РАЗРЕШАВА СЕ дужности заменика председника Општинске Изборне комисије Лапово. 

 
Члан 2. 

 ЗОРИЦА МИЛИЧИЋ, дип.правник из Лапова, К.Петра I бр. 62. ИМЕНУЈЕ СЕ 
за заменика председника Општинске изборне комисије Лапово. 
 

Члан 3. 
 Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
                                                       Број: 020-4/09-I-04 

 
                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                   Небојша Милетић,с.р. 
 5. 

На основу чл. 32. ст.1. тач.6. Закона о локалној самоуправи /“Службени гласник 
РС“, бр.129/07/, чл. 60а. у вези са чл.6. Закона о финансирању локалне самоуправе / 
„Службени гласник РС“, бр. 62/06/ и чл. 30. ст.1. тач.6. Статута општине Лапово 
/“Службени гласник општине Лапово“, бр.5/08 и 7/08/, Скупштина општине Лапово, на 
седници одржаној 24.02.2009. године, донела је 
 

О Д  Л У  К  У 
О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ 

ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА 
 

          Члан 1. 
Овом Одлуком одређују се услови, обим и поступак отписа обрачунате а неплаћене 

камате на обавезе доспеле за плаћање до 31. децембра 2007. године, (у даљем тексту: 
камата) по основу локалних јавних прихода, и то: 

1) пореза на имовину правних лица; 
2) пореза на имовину физичких лица; 
3) локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору; 
4) накнаде за коришћење грађевинског земљишта, 
5) накнаде по основу ранијег самодоприноса. 

    
       Члан 2. 

Право на отпис камате на обавезе по основу локалних јавних прихода из чл. 1. ове 
Одлуке (у даљем тексту: обавезе) остварује се на основу захтева обвезника, односно лица 
одговорног за испуњење обавезе обвезника (у даљем тексту: подносилац захтева), који се 
подноси  по испуњењу услова прописаних овим чланом, најкасније до 31. јула 2009. 
године. 
 

Уз захтев се подноси документација из које произилази да су испуњени прописани 
услови за отпис камате (доказ  о уплати главног дуга по основу обавеза на прописаним 
уплатним рачунима  локалних јавних  прихода). 

Захтев се подноси за сваку врсту обавеза из чл.1. ове Одлуке, Оделењу за привреду, 
финансије и заједничке послове општине Лапово – Одсеку за послове пореске 
администрације (у даљем тексту: надлежни орган). 

Отпис камате у складу са овом Одлуком, врши се подносиоцу захтева –резиденту 
Републике Србије, који је: 
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1) на прописане уплатне рачуне локалних јавних прихода уплатио главни дуг по 
основу из чл.1. ове Одлуке за које подноси захтев за отпис камате и споредна пореска 
давања по основу тих обавеза осим камате, доспелих за плаћање до 31. децембра 2007. год; 
 

2) на прописане уплатне рачуне локалних јавних прихода уплатио главни дуг по 
основу обавеза из чл.1.ове Одлуке за које подноси захтев за отпис камате и споредна 
пореска давања по основу тих обавеза, доспелих за плаћање до 1. јануара 2008. године, до 
дана подношења захтева. 
 

        Члан 3. 
Подносиоцу захтева који је испунио услове из чл. 2. ове Одлуке отписаће се камата 

по основу обавезе коју је уплатио, и то: 
1) 100% камате, ако је уплату у складу са чл. 2. ст. 4. ове Одлуке извршио 

најкасније до 1. априла 2009. године, 
2) 75% камате ако је уплату у складу са чл. 2. ст. 4. ове Одлуке извршио најкасније 

до 15. маја 2009. године, 
3) 50% камате ако је уплату у складу са чл. 2. ст. 4. ове Одлуке извршио најкасније 

до 31. јула 2009. године. 
 

      Члан 4.  
Право на отпис камате утврђује се решењем надлежног Одсека за послове локалне 

пореске администрације, у складу са законом. 
Одсек за послове локалне пореске администрације  води евиденцију о остваривању 

права у складу са овом Одлуком и стара се о спровођењу ове Одлуке. 
 

      Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лапово“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:  020-8/09-I-04 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                        Небојша Милетић,с.р. 
 
 6. 

На основу чл. 45. Закона о државном премеру и катастру и уписима права на 
непокретностима (“Сл.гласник РС“, бр. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 34/01 и 
25/02), чл. 32. ст. 1. т. 6. Закона о локалној самоуправи /“Сл.гласник РС“, бр. 129/07), чл. 
30. ст. 1. т. 6. Статута општине Лапово (“Сл.гласник општине Лапово“, бр.5/08 и 7/08), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној  24.02. 
2009. године, донела је  
 

               Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на промену границе КО Лапово према КО 

Марковац 
 

ДАЈЕ СЕ  сагласност  за промену границе Катастарске општине Лапово, према 
Катастарској општини Марковац, јер су разграничењем прешле у суседну општину КО 
Марковац и избрисане, угашене, у Елаборату за КО Лапово и достављене на упис КО 
Марковац и то за следеће катастарске парцеле: 
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кп.бр.19,20,21/2,27/1,30/1,32/1,34/1,52,53/3,53/4,54/1,55,56/1,58/1,59/1,88,89,90/1,91/1,91/2,9
6/1,96/2,100,101/1,101/2,107/1,108/2,109/2,113,126/1,129/1,130/28,140/1,145,146/1,146/4,146/
5,146/6,147,148, 
149,150,151,152/1,152/2,153,154,155,156,157,158,159,160/1,160/2,161,162,163,164,165/1,165/
2,166/1, 
167,168,169/1,169/2,170/1,203/1,204,205/1,205/2,206/2,207/1,207/2,208/1,210,211,212,213,214
,215,  
216,217,218/1,218/2,219/1,219/2,219/3,220/1,233/1,237/1,237/2,238/2(део),245/2785/4,790/2,7
93/8,795/2,797/2,799/2,800/2,801/2,802/2 и 1644/2., као и сагласност да катастарске парцеле, 
које су разграничењем прешле у КО Лапово и избрисане и угашене у Елаборату КО 
Марковац, и достављене за упис у КО Лапово и то следеће катастарске парцеле: 
 
кп.бр.5320/1,5321,5322,5323/1,5323/5,5326/6,5688,5689/3,5690/3,5697/2,5697/3,5697/4,5699/
4,5953/3, 
5953/4,5954/3,5971/2,5972/2,6013/1,6325,6326,6327,6328,6329,6330,6331,6332,6333,6334,633
5, 6343/2,6344/2,6344/36344/6,6344/8,6391,6392/2,6393/2,6394/2 и 7402/2. 
 

Даљи поступак за промену граница КО Лапово према КО Марковац, спровешће се у 
складу са законом. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-14/09-1-04 

 
       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                    Небојша Милетић,с.р.  
 7 

На основу члана 30. Статута општине Лапово («Службени гласник општине 
Лапово» број 5/08 и 7/08), скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 24.02. 
2009. године донела је следеће  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању стручне Комисије за израду годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

 
 
I 

Образује се стручна Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у општини Лапово (у даљем тексту: Комисија). 
 

II 
Комисију чини председник и 4 члана и то: 

      председник Комисије 
1. Иван Гајић, дипл.инг.агрономије 
   
 чланови Комисије 
1. Миливоје Анђелковић, инг.геодезије 
2. Дарко Благојевић, дипл. економиста 
3. Добривоје Пајкић, пољопривредник 
4. Зоран Вељковић, дипл.ветеринар 
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III 
  Задатак Комисије је да изради Предлог годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба 
извршити у 2008/2009. години, динамику извођења радова и улагања средстава, а посебно 
утврдити податке који се односе на пољопривредно земљиште у државној својини у складу 
са чланом 14. став 7. Закона о пољопривредном земљишту ( «Службени гласник Републике 
Србије», број 62/06) и прибави мишљење Комисије из члана 14. став 5. Закона о 
пољопривредном земљишту.  

IV 
Комисија је дужна да Предлог годишњег програма из тачке III овог решења изради 

и достави Скупштини на усвајање у року од 45 дана од дана именовања. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-16/09-1-04 

 
                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  Небојша Милетић,с.р. 
  
 8                 

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' 
бр.47/03 и 34/06), члана 30. Статута општине Лапово (''Сл.гласник општине Лапово'' 
бр.5/08 и 7/08) и Мишљења Комисије за планове СО Лапово од 05.02.2009.г.  Скупштина 
општине Лапово је на својој седници одржаној 24.02.2009.г.  донела следећу  
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА “ЛАПОВО 2020“ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради Генералног плана  „ЛАПОВО 2020“. 
 
Члан 2. 

 Правни основ за израду Генералног плана „ЛАПОВО 2020“ , је Закон о планирању 
и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.47/03 и 34/06) и  Правилник о садржини, начину израде, 
начину вршења стручне контроле урбанистичког плана, као и условима и начину стављања 
плана на јавни увид („Сл.гласник РС“ бр.12/04). 

Плански основ за израду Генералног плана „ЛАПОВО 2020“ ,  је Просторни план 
Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.13/96) и Просторни план подручја 
инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш („Сл.гласник РС“ 
бр.69/03).   

 
Члан 3. 

Циљ израде плана је одређивање дугорочне пројекције развоја и просторног 
уређења територије општине Лапово. 

 
               Члан 4. 

 Подручје обухвата Генералног плана „ЛАПОВО 2020“ је цела терирорија општине 
Лапово, коју чини једна катастарска општина, укупне површине од око 5.502 ха.  
 

        
 
    Члан 5. 
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Генералним планом „ЛАПОВО 2020“ ће се уредити  и утврдити, грађевински 
реони, намене површина које су претежно планиране у грађевинском реону, правци, 
коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу 
инфраструктуру, зоне или целине за које ће се радити урбанистички планови и зоне или 
целине за које генерални план садржи иста правила грађења. 

Генерални план  „ЛАПОВО 2020“ ће представљати плански основ за израду 
планова детаљне регулације, урбанистичких пројеката и издавања извода из плана. 

     Члан 6. 
Израду Генералног плана „ЛАПОВО 2020“, финансира општина Лапово и 

Република Србија, преко Министарства животне средине и просторног планирања. 
Члан 7. 

 Носилац израде Генералног плана „ЛАПОВО 2020“  је Јавно предузеће Дирекција 
за урбанизам Крагујевац„ из Крагујевца, ул. Краља Петра Првог бр.23. на основу Уговора 
бр.350-14/07-II од 17.04.2007.г. закљученим са општином Лапово. 
                Члан 8.  

Рок за израду Нацрта Генералног плана је три месеца од дана доношења Одлуке о 
изради Генералног плана „ЛАПОВО 2020“. 
 
                Члан 9.   
 Пре стручне контроле  од стране Комисије за планове СО Лапово, нацрт Генералног 
плана „ЛАПОВО 2020“ се упућује Министарству животне средине и просторног 
планирања Републике Србије, ради контроле усклађености планских решења са Законом и 
просторним плановима ширих просторних целина. 
 Излагање нацрта Генералног плана „ЛАПОВО 2020“ на јавни увид извршиће се 
после  стручне контроле од стране Комисије за планове СО Лапово. 
 Комисија за планове доноси Одлуку о упућивању Нацрта Генералног плана 
„ЛАПОВО 2020“  на јавни увид и о графичким и текстуалним деловима Плана који се 
јавно излажу.  

О спровођењу јавног увида стараће се Општинска управа Лапово-одељење за 
урбанизам, имовинско-правне и стамбено-комуналне делатности. 

Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном, односно регионалном листу. 
Излагање Плана на јавни увид биће у просторијама СО Лапово. 
После обављеног јавног увида Комисија за планове СО Лапово, саставља Извештај, 

који садржи податке о извршеном јавном увиду, са прихваћеним примедбама и ставовима 
по примедбама. 
 
               Члан 10. 

Саставни део ове Одлуке  је Програм за израду Генералног плана „ЛАПОВО 2020“.  
               Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Лапово''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-11/09-1-04 
         
            ПРЕДСЕДНИК  
                Небојша Милетић,с.р. 
 
 9. 
На основу члана 5. и 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину  

(''Сл.гласник РС бр.135/04),  члана 30. Статута општине Лапово, (''Сл.гласник општине 
Лапово'' бр. 5/08 и 7/08), и Мишљења одељења за привреду, финансије и заједничке 
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послове, општинске управе Лапово бр.501-5/09-03 од 13.02.2009.г. Скупштина општине 
Лапово,  је на својој  седници одржаној дана 24.02. 2009.г. донела следећу  
    

О   Д   Л   У   К   У 
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА „ЛАПОВО 2020“  
 

Члан 1. 
 Доноси се Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину  
Генералног плана „ЛАПОВО 2020“, у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на 
животну средину (''Сл.гласник РС'' бр.135/2004) и Мишљењем Одељења за привреду, 
финансије и заједничке послове, општинске управе Лапово, бр.501-5/09.03  од 13.02.2009.г. 
о потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину Генералног плана 
„ЛАПОВО 2020“. 

Члан 2. 
Генерални план ''ЛАПОВО 2020'' , је основни урбанистичко плански документ на 

локалном нивоу који у просторни развој укључује економске, социјалне и еколошке 
компоненте развоја и даје смернице за непосредну примену и разраду планских решења и 
успостављају оквир за одобравање и реализацију пројеката у погледу локација, природе, 
обима и услова функционисања. 
 Разлог вршења стратешке процене утицаја на животну средину Генералног плана 
„ЛАПОВО 2020“  и израде Извештаја о стратешкој процени је да се утврди: могући 
утицаји планских решења на квалитет ваздуха, глобалну промену климе, квалитет вода, 
хидрогеологију, квалитет земљишта, предеоне карактеристике, природна станишта и 
биодиверзитет, заштићена културна добра, здравље становништва, становништво и 
насеља, запосленост, развој пољопривреде, развој енергетике, водопривредна 
инфраструктура, саобраћајна инфраструктура, као и значај Генералног плана за заштиту 
животне средине и одрживи развој планског подручја. 
              

Члан 3. 
Стратешка процена ће се вршити у складу са Законом о стратешкој процени утицаја 

на животну средину и према критеријумима дефинисаним у прилогу истог. 
Стратешком проценом ће бити обухваћен простор целе територије општине 

Лапово, коју чини једна катастарска општина, површине од око 5.502 ха, дефинисана 
Одлуком о изради Генералног плана „ЛАПОВО 2020“, а стратешка процена мора бити 
усаглашена са стратешким принципима заштите животне средине садржаним у 
Просторном Плану подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд-
Ниш  и Законом о заштити животне средине. 
           

Члан 4. 
У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину размотрити: постојеће 

стање животне средине, заштиту, унапређење, коришћење и управљање природним 
ресурсима, планирање, изградњу, уређење подручја Плана, избор могућих пројеката и 
технологија, посебне програме и приоритетне задатке који су у функцији заштите и развоја 
подручја Плана. 

Извештај о стратешкој процени утицаја мора садржати: полазне основе, опште и 
посебне циљеве, избор индикатора, процену могућих утицаја са обавезним смерницама са 
описом мера предвиђених за смањење утицаја на животну средину, приказ варијантних 
решења, програм праћења стања животне средине, приказ начина одлучивања и закључке 
до којих се дошло током израде извештаја. 
          Члан 5. 
 Израду Извештаја о стратешкој процени финансира општина Лапово. 
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Носилац израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину 
Генералног плана „ЛАПОВО 2020“  је Јавно предузеће Дирекција за урбанизам 
Крагујевац„ из Крагујевца, ул. Краља Петра Првог бр.23. на основу Уговора бр.350-14/07-
II од 17.04.2007.г. закљученог са општином Лапово. 
 Рок за израду Извештаја о стратешкој процени је 3 месеца, од доношења Одлуке о 
изради Генералног плана  „ЛАПОВО 2020“.   
          Члан 6.  
 Орган надлежан за припрему плана ће обезбедити учешће заинтересованих органа, 
организација и јавности у поступку прибављања сагласности на Извештај о стратешкој 
процени. 
 Извештај о стратешкој процени биће изложен на јавни увид заједно са Нацртом 
Генералног плана  ''ЛАПОВО 2020'' у Лапову. 
 Обавештење о јавном увиду, време и место одржавања јавне расправе, као и трајање 
јавног увида, по обављеној стручној контроли од стране Комисије за планове СО Лапово, 
биће  објављено  у средствима јавног информисања. 
          Члан 7. 
 Одлука о изради Стратешке процени утицаја на животну средину  Генералног плана 
„ЛАПОВО 2020'' , представља саставни део Одлуке о приступању изради Генералног 
плана  ''ЛАПОВО 2020''. 
           Члан 8. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у ''Службеном 
гласнику општине Лапово''. 
    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
                                               Број   020-12/09-1-04                            
             
                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
           Небојша Милетић,с.р.  

10. 
 На основу члана  30. Статута Општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово на седници одржаној 24.02.2009. 
године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 
Члан 1. 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске управе Лапово за 2008. годину, као у 
материјалу.. 

Члан 2. 
 Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-10/09-I-04 

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                      Небојша Милетић,с.р. 

 11. 
 На основу члана  30. Статута Општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово на седници одржаној 24.02.2009. 
године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
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 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Спортског савеза Општине Лапово за 2008. годину, 
као у материјалу, са констатацијом, да спортска друштва у саставу Спортског савеза су у 
обавези да за свако тромесечје Спортском савезу подносе Извештај о утрошку средстава, 
како би могли да остваре право на средстава за наредно тромесечје. 
 

Члан 2. 
 Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-13/09-I-04 

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                      Небојша Милетић,с.р. 

  12. 
 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/07), члана 55. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, 
бр. 5/08 и 7/08), и чл. 2. ст.1. т.12. Одлуке о Општинском већу („Службени гласник 
општине Лапово“, бр. 5/08), Општинско веће општине Лапово на седници одржаној 
20.02.2009. године, донело је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Предлог Одлуке Управног одбора Установе за децу 
предшколског узраста „Наша младост“ Лапово, број: 303/08, од 04.11.2008. године, 
о повећању цена услуга Установе: целодневни боравак, целодневни боравак два 
детета, целодневни боравак до 12 часова и самохране мајке – очеви. 

Члан 2. 
 Постојећи досадашњи важећи ценовник услуга за сваку наведену услугу из 
члана 1. ове Одлуке увећати у износу од 20%. 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу 01.03.2009. године,када почиње њена примена и 
објавиће се у „Служеном гласнику општине Лапово“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 1. Представка Установе „Наша младост“ Лапово, бр. 05/09, од 19.01.2009. 
године и Изјашњење бр. 6/09, од 21.01.2009. године, на Решење Одбора за 
урбанизам, привреду и ван привредне делатности Скупштине општине Лапово, бр. 
16/08-I-04, од 22.12.2008. године која се односи на повећање цена услуга, није 
разматрано, јер Одбор као скупштинско тело није надлежан да одлучује о ценама а 
давање сагласности на цене које је у искључивој надлежности Општинског већа. 
 2. Општинско веће Општине Лапово, сходно овлашћењима из Закона, 
Статута општине Лапово,  Одлуке о Општинском већу, донело је Одлуку као у 
диспозитиву. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-7/09-III-04 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                Драган Златковић,с.р. 

 
 
 
 
 
 
 



10.12.2010                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број  1   - страна 11 
 
 
 
 
 

С   А   Д   Р   Ж   А   Ј 
 

Ред. 
број НАЗИВ       АКТА стр. 

бр. 
1. Одлука о неангажовању ревизора Завршног рачуна буџета општине Лапово за 2008. годину 1 
2. Одлука о именовању чланова Школског одбора Средње школе Лапово 1 
3. Одлука о разрешењу и избору чланова УО Дома здравља Лапово 2 
4. Решење о разрешењу и именовању Заменика председника општинске изборне комисије у 

сталном саставу општине Лапово 
3 

5. Одлука о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених локалних јавних прихода  3 
6. Решење о давању сагласности на промену границе КО Лапово према КО Марковац 5 
7. Решење о образовању Стручне комисије за израду Годишњег Програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта 
5 

8. Одлука о изради Генералног плана „Лапово 2020“ 6 
9.  Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Генералног плана 

„Лапово 2020“ 
8 

10. Одлука о усвајању Извештаја о раду Општинске управе Лапово за 2008. годину 10 
11. Одлука о усвајању Извештаја о раду Спортског савеза општине Лапово за 2008.годину 10 
12. Одлука о давању сагласности на Предлог Одлуке УО Установе за децу „Наша младост“ 

Лапово на повећање цена услуга 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


