
 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

ГОДИНА   XXI       БРОЈ   1     ЛАПОВО,    13.  фебруар  2015.  год. 
ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА. ГОДИШЊА  ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  Д. 

1. 
На основу чл.4. ст.2 Правилника о начину и поступку за 

финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења и друге 
организације цивилног друштва из буџета општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“ 
бр.11/14) и чл.53 Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, број 
8/12,13/12 и 3/13) Председник општине Лапово дана 28.01.2015.год. доноси  

 
РЕШЕЊЕ 

I - Образује се Конкурсна комисија за избор програма које реализују удружења која се 
финансирају/суфинансирају из буџета општине Лапово за 2015.годину (у даљем 
тексту:Комисија), са раздела 3. функција 130, позиција 42. економска класификација 481 - 
дотације невладиним организацијама, у укупном износу од 4.100.000,00 динара, за 
финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења и друге 
организације цивилног друштва, у следећем саставу:  

Марија Антих, секретар СО Лапово – председник 
Иван Гајић, струч.сарад. за послове пољоп.,шум. и водопр. - члан 
Горица Јеленковић, шеф одс.за буџет и књиговод.послове – члан 
Зорица Петковић, књиговођа-администратор - члан 
Марија Недељковић, мастер економиста - члан 

II - Задаци конкурсне комисије су следећи:  
• Расписивање јавног конкурса у року од максимално осам дана од дана доношења 
овог решења. Конкурс обавезно садржи: 

-област за коју се расписује  
- обим средстава која се додељују 
- трајање програма  
- означење ко може бити учесник конкурса 
- ближа мерила и допунске критеријуме на основу којих ће се вршити одабир и 
рангирање пријављених програма 
- рок за подношење пријава и предлога програма 
• Спровођење конкурса, сачињавање листе вредновања и рангирања пријављених 
програма у року од максимално 60 дана од дана објављивања конкурса 

• Одлучивање о евентуалним приговорима на листу вредновања и рангирања 
пријављених програма у року од осам дана од дана пријема приговора; 

• Израда предлога Одлуке о избору програма и достављање Општинском већу на 
усвајање. 

III - За извршавање напред наведених послова председник и чланови Комисије имају право 
на једнократну накнаду од 5.000,00 динара. 
IV – Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 

                      ПРЕДСЕДНИК 
                   Јасна Јовановић,ср. 

2. 
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 05.02.2015. године, донело је 
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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  2015. годину. 
 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-4/15-III-04                                                                                  

      
ПРЕДСЕДНИК 

 
     Јасна Јовановић,ср. 

 
3. 

На основу члана 100. ст. 4. и 5. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник 
РС“, бр. 135/04, 36/09,-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11 Одлука УС), чл. 12. тач.11. и чл.ана 
30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13) 
и чл. 8. Одлуке о оснивању Фонда за заштиту животне средине општине Лапово 
(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/09), Скупштина општине Лапово, на седници 
одржаној дана 12.02.2015. године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 
Члан 1.  

УСВАЈА СЕ Извештај о утрошку средстава Фонда за заштиту животнe срeдине 
општине Лапово, као у тексту за 2014. годину, а који чини саставни део ове Одлуке. 
 

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

општине Лапово“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 Број: 020-5/15-I-04 
 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК   
                                                                                                     Дејан Којанић,ср. 

 4. 
На основу члана 32. став 1. тачка 14. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“ бр.129/07 и 83/14), члана 97. став 2. 7. и 8. Закона о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС" бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), 
чланова 28. и 29. Закона о легализацији („Сл.гласник РС“ бр.95/13 и 117/14) и члана 30. 
Статута Општине Лапово ("Службени гласник Општине Лапово" бр. 8/12, 13/12 и 3/13), 
Скупштина Општине Лапово је на седници одржаној  12.02.2015.г. донела  

 
О  Д  Л  У  К  У 

о доприносу и накнади за уређење грађевинског земљишта 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком прописује се поступак обрачуна и наплате доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, зоне и врсте намена објеката, износи коефицијената зоне и 
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намене, критеријуми, износ и поступак умањивања доприноса, посебна умањења за 
недостајућу инфраструктуру, услови и начин обрачуна умањења за трошкове 
инфраструктурног опремања средствима инвеститора, као и начин обрачуна накнаде за 
уређење грађевинског земљишта у поступку легализације. 
 

Члан 2. 
Допринос за уређење грађевинског земљишта плаћа инвеститор изградње, односно 

доградње објекта, а накнаду за уређење грађевинског земљишта плаћа инвеститор који 
легализације објекат, у складу са овом Одлуком. 
 

Члан 3. 
Уређивање грађевинског земљишта обухвата припремање за изградњу и комунално 

опремање земљишта, према утврђеном садржају у средњорочном и годишњем програму 
уређења земљишта. 

Програм из претходног става доноси Скупштина Општине на предлог органа које 
уређује грађевинско земљиште, а у складу са потребама грађана. 

Средства прикупљена на основу доприноса и накнаде за уређење грађевинског 
земљишта употребиће се за уређење грађевинског земљишта, за изградњу и одржавање 
објеката комуналне инфраструктуре, прибављање грађевинског земљишта у јавну својину 
и за израду планских докумената. 

 
Члан 4. 

Висина доприноса и накнаде  за уређење грађевинског земљишта, утврђује се у 
зависности од степена комуналне опремљености земљишта, односно зоне, где се објекат 
гради-легализује, намене и површине објекта и програма уређења грађевинског земљишта. 

 
Члан 5. 

Основицу за обрачун доприноса и накнаде представља просечна цена квадратног 
метра станова новоградње у Републици Србији, приказана према категорији просека у 
свим јединицама локалне самоуправе истог степена развијености, у складу са законом 
којим се уређује регионални развој, а који објављује надлежни Републички Завод за  
статистику за друго полугодиште претходне, односно прво полугодиште текуће године. 

Износ доприноса се утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе, а на основу 
обрачуна доприноса који врши надлежни орган јединице локалне самоуправе, тако што се 
основица из предходног става помножи са укупном нето површином објекта који је 
предмет градње, изражено у метрима квадратним и са коефицијентом зоне и 
коефицијентом намене утврђеним овом Одлуком. 

 
     Члан 6. 
Утврђени износ доприноса инвеститор плаћа пре издавања решења о грађевинској 

дозволи а најкасније до подношења пријаве почетка радова, у складу са обрачуном 
надлежног органа, а према параметрима који важе у тренутку обрачуна. 

 
     Члан 7. 
Када надлежни орган по захтеву инвеститора изда грађевинску дозволу услед 

промена у току грађења, саставни део тог решења је нови обрачун доприноса који 
инвеститор плаћа пре издавања решења. 

Саставни део решења о употребној дозволи је коначни обрачун доприноса који 
инвеститор плаћа пре издавања употребне дозволе. 

 
     Члан 8. 
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта се умањује за трошкове 

инфраструктурног опремања грађевинског земљишта средствима инвеститора, на основу 
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уговора закљученог са ЈП „Нови Век“ Лапово, а у складу са чланом 92. Закона о 
планирању и изградњи. 

     Члан 9. 
Скупштина Општине Лапово ће најкасније до 30. новембра текуће године утврдити 

коефицијенте зоне и коефицијенте намене објеката. 
 
     Члан 10. 
Инвеститор који плати допринос за уређење пре издавања грађевинске дозволе, 

односно пре пријаве почетка грађења у целости, остварује право на попуст од 30% од 
износа утврђеног обрачуном надлежног органа. 

 
Члан 11. 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне 
намене у јавној својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и 
складишне објекте, подземне етаже објеката високоградње (простор намењен за 
гаражирање возила, подстанице, трафостанице, оставе и вешернице и сл.), осим за делове 
подземне етаже које се користе за комерцијалне делатности, отворена дечја игралишта, 
отворене спортске терене и атлетске стазе. 

 
     Члан 12. 
Допринос за уређивање грађевинског земљишта се плаћа када се мења намена 

објекта за намену за коју је прописан већи износ доприноса. 
За доградњу објекта, износ накнаде из члана 5. се умањује за 50%, уколико обим 

планираних  радова није већи од постојећег и уколико се не мења намена објекта. 
За стамбено-пословне објекте плаћа се допринос за уређење грађевинског 

земљишта по припадајућим површинама у објекту. 
За пословно-комерцијалне објекте за које не могу да се примењују наведени 

параметри, допринос за уређење грађевинског земљишта плаћа се у висини од 1,5% од  
инвестиционе вредности по пројекту за грађевинску дозволу. 

  
     Члан 13. 
Инвеститор који уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом, у 

циљу изградње новог објекта на истој локацији, плаћа допринос за уређивање 
грађевинског земљишта само за разлику у броју квадрата нето површине објекта који се 
планира да изгради и објекта који се уклања у складу са подацима из пројекта за 
грађевинску дозволу.  

 
 
Члан 14.  

У сврху утврђивања доприноса и накнаде за уређење грађевинског земљишта 
утврђују се три зоне: Екстра, прва и друга зона. 

 
ЕКСТРА   ЗОНА 

 
Обухвата простор дуж аутопута Београд - Ниш, дефинисан ГП-ом "Лапово 2020.-те 

год.", као  ОМВ-1 и ОМВ-2,  односно простор дефинисан кп.бр. 4369/1 са једне стране и 
кп.бр. 4369/2 са друге стране аутопута и простор омеђен са источне стране аутопутем, са 
северне стране реком Лепеницом до пруге Београд-Ниш, са западне стране пругом 
Београд-Ниш и јужне стране границом  КО Лапово. 

 
ПРВА    ЗОНА 
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Опис граничне линије почиње на месту где се ул. Његошева укршта са пругом 
Београд - Ниш. Одавде гранична линија иде на југоисток обухватајући Његошеву улицу  
до раскршћа са улицом 1. маја и Цара Лазара, затим обухвата улицу Цара Лазара, наставља 
до раскрснице са улицом Николе Пашића, одакле обухвата део улице Николе Пашића, иде 
до Липарског потока и наставља преко Липарског потока на исток до аутопута, а потом 
границом путног земљишта аутопута скреће ка југу и иде све до корита реке Лепенице. 
Одатле гранична линија иде ка западу коритом реке Лепенице до пруге Београд-Ниш и 
даље на југ пругом Београд-Ниш до краја катастарске општине Лапово, затим скреће на 
запад границом КО Лапово, одакле наставља на север границом КО Лапово до моста на 
реци Лепеници у Карађорђевој улици, одакле се враћа на исток коритом реке Лепенице до 
пруге Београд-Ниш и даље наставља на север границом железничког земљишта све до 
железничке станице Лапово Варош где се граница ове зоне затвара. 

 
ДРУГА    ЗОНА  

 
Опис граничне линије ове зоне почиње на аутопуту од границе прве зоне, одакле 

гранична линија наставља на север граничећи се са десне стране границом путног 
земљишта аутопута Београд-Ниш до границе ГП ''Лапово 2020'', одакле скреће на запад до 
границе ГП, а потом се враћа на југ граничећи се са истока првом зоном, са запада 
границом ГП и завршава на југу до моста на реци Лепеници у Карађорђевој улици. 

Обухвата и простор преко аутопута са границама: на северу до КО Марковац, на 
истоку заштитни појас реке Велике Мораве, на југу до КО Брзан и западу аутопут Београд-
Ниш. 

 
Члан 15. 

 Објекти по намени за коју се утврђује допринос за уређење грађевинског земљишта 
су: пословно-комеријални, стамбени, помоћни, економски и привремени.  

 
Члан 16. 

 Утврђују се коефицијенти зоне и износе: 
 
 Екстра зона.......................................................................0,03 
 Прва зона..........................................................................0,006 
 Друга зона.........................................................................0,005 
 

 
Члан 17. 

 Утврђују се коефицијенти намене и износе: 
 
 Пословно-комерцијални објекти......................................1,2 
 Стамбени објекти..............................................................0,6 
 Помоћни објекти................................................................0,3 
 Економски објекти.............................................................0,2 
 Привремени објекти..........................................................1 
 

Члан 18. 
 Укупно обрачунат износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта се 
умањује уколико земљиште није опремљено комуналном инфраструктуром за одређени 
проценат на следећи начин: 
 
 Неизграђена комунална инфраструктура                      Проценат умањења 
 Приступни пут нема асфалт      5% 
 Нема канализације        5% 
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 Нема водоводне мреже       5% 
 Нема електродистрибутивне мреже     5% 
 
           Члан 19. 

За објекте изграђене односно дограђене без грађевинске дозволе (легализација), 
накнада за уређење грађевинског земљишта се обрачунава као и допринос за уређење 
грађевинског земљишта у члану 5. ове Одлуке, с тим што се за стамбене објекте до 100 м2 
иста умањује за 60%, а за површину преко 100м2, умањује  за 50%, за комерцијално-
пословне објекте се умањује 10%, а за економске и помоћне објекте се умањује 50% у 
односу на стамбене објекте који се легализују. 

За производне и инфраструктурне објекте изграђене и дограђене, без  грађевинске 
дозволе, накнада се обрачунава, као у члану 5. и 12. ове Одлуке, а као пословно-
комерцијални објекти, са  умањењем од 10% у року од 15 дана од дана пријема обрачуна, а 
пре издавања грађевинске дозволе. 
 Право на додатни попуст у поступку легализације, у висини од 30%, могу да 
остваре власници објеката: инвалиди код којих је утврђена прва категорија инвалидности, 
самохрани родитељ и корисник социјалне помоћи. 
 Својство инвалидности прве категорије доказује се решењем надлежног органа. 
 Самохрани родитељ ово својство доказује пресудом о разводу брака, којом је 
одлучено о поверавању деце, односно одлуком о вршењу родитељског права, надлежног 
органа ако је у питању ванбрачна заједница изводом из матичне књиге рођених и изјавом 
да у међувремену није заснована друга ванбрачна заједница. 
 Корисник социјалне помоћи ово својство доказује решењем надлежног центра за 
социјални рад. 

Члан 20. 
За грађење објеката, односно извођење радова, за које се не издаје грађевинска 

дозвола, али се издаје Решење о одобрењу извођења радова по члану 145. Закона о 
планирању и изградњи, неће се наплаћивати допринос за уређење грађевинског земљишта, 
осим за помоћне и економске објекте према нето површини из пројекта. 

Допринос за уређење грађевинског земљишта за изградњу и доградњу објеката неће 
се наплаћивати уколико се изградња или доградња финансира из буџета општине Лапово, 
средствима самодоприноса, средствима хуманитарних организација или средствима Цркве 
и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама. 
    

   
 Члан 21.  

Накнада за уређење грађевинског земљишта може се умањити уколико инвеститор, 
физичко или правно лице жели својим средствима да допринесе комуналном опремању 
инфраструктуре у конкретном случају. 

Заинтересовани инвеститор подноси предлог о финансирању комуналне 
инфраструктуре конкретне локације ЈП „Нови Век“ Лапово, које ће сачинити услове о 
финансирању изградње комуналне инфраструктуре, који садрже податке о локацији, 
односно зони урбанистичког плана и техничке услове за изградњу комуналне 
инфраструктуре, као и остале податке из Програма уређења грађевинског земљишта, 
односо из члана 92. став 3. Закона о планирању и изградњи. 

Уколико инвеститор прихвати услове ЈП „Нови Век“, даљи међусобни односи 
уредиће се Уговором. 
     

    Члан 22. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о накнади за уређење 

грађевинског земљишта („Сл.гласник општине Лапово“ бр.3/14), осим одредби чланова 
који се односе на легализацију објеката, који се примењују до 01.03.2015.г.  

    Члан 23. 
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ("Службеном 
гласнику Општине Лапово") а примењиваће се од 01.03.2015.г. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-6/15-I-04  

  
 ПРЕДСЕДНИК, 

   
                               Дејан Којанић,ср. 

 
 
      5.                                                                                                         

На основу чл.1 и 21 Закона о сахрањивању и гробљима («Сл. гласник СРС» 
бр.20/77, 24/85, 6/89 и „Сл. гласник РС“ бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005, 53/06 – одлука 
УС, 27/09 одлука УС и 84/13) и  члана 30 ст.1 тач. 6  Статута општине Лапово («Сл. 
гласник општине Лапово» бр.8/12, 13/12 и 3/13)  Скупштина Општине Лапово, на седници 
одржаној дана 12.02.2015.године  донела је 

 
ОДЛУКУ  

о измени и допуни Одлуке о сахрањивању и гробљимa 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о сахрањивању и гробљима («Сл. гласник општине Лапово» 

бр.10/14) члан 8 став 2. се допуњује тако што се после речи „или надлежни орган општине“ 
додају речи        “у месту“.  
 

Члан 2. 
Члан 12 став 1. исте Одлуке мења се и гласи: 
„О свакој чињеници смрти која је претходно утврђена на начин одређен посебним 
прописима и пријављена надлежном матичару, мора се обавестити ЈКСП „Морава“ Лапово 
ради благовременог обезбеђивања гробног места, одређивања времена сахране и вршења 
других услуга око сахрањивања. 
Став 2 истог члана остаје непромењен. 

 
Члан 3. 

Члан 13 наведене Одлуке се мења тaко што се речи „пријаве смртни случај Комуналном 
предузећу“ замењују речима: „пријаве чињеницу смрти надлежном матичару и обавесте 
Комунално предузеће“ 
 

Члан 4. 
У члану 14 мења се став 4. и сада гласи: 
„Преузимање посмртних остатака умрлог ради чувања у мртвачници врши се на основу 
извода из матичне књиге умрлих или акта матичара да се сахрана може обавити.“ 
 

Члан 5. 
Члан 18 Одлуке о сахрањивању и гробљима мења се и сада гласи: 
„Покопавање умрлог на одређено гробље и гробно место врши се на основу одобрења које 
издаје комунално предузеће. 
За издавање одобрења из претходног става неопходно је доставити извод из матичне књиге 
умрлих или акт матичара да се сахрана може обавити.“ 
 

Члан 6. 
У члану 50 став 1 тачка 4. мења се и гласи: 
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„ 4. Ако изда одобрење за сахрањивање без акта надлежног матичара (члан 18 став 2)“ 
 

Члан 7. 
Остале одредбе Одлуке о сахрањивању и гробљима («Сл. гласник општине Лапово» 
бр.10/14) остају непромењене. 
Овлашћује се Стручна служба за скупштинске послове да изврши правно техничку 
редакцију, утврди и објави пречишћен текст Одлуке о сахрањивању и гробљима. 

 
Члан 8. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у листу «Службени 
гласник општине Лапово». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-7/15-I-04 од 12.02.2015.г. 

                                                                                                                                                              
ПРЕДСЕДНИК 

 
                                                                                                                            Дејан Којанић,ср. 
 6. 

На основу члана  30. Статута Општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр.8/12, 13/12 и 3/13), Скупштина Општине Лапово, на седници одржаној 
12.02.2015. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на прву измену и допуну  Програма ЈП „Нови век“ Лапово о 
уређењу грађевинског земљишта на подручју општине Лапово са финансијским планом за  
2015. годину, као у материјалу. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
                                                           Број:020-8/15-I-04                                          

                      
                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

 
                                                                                               Дејан Којанић,ср 

7. 
На основу чл. 3 ст.7 Закона о раду («Сл.гласник РС» бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 

75/14) и чл. 30. Статута општине Лапово („Службени гласник  општине Лапово“ бр. 8/12, 
13/12 и 3/13), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 12.02.2015. године, 
донела је 

ОДЛУКУ 
 

Члан 1. 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о раду ЈКСП „Морава“ Лапово број 2420 од 

23.09.2014.године. 
Члан 2. 

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

 



13.02.2015.                           "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   1 - страна 9 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
 Број: 020-9 /15-I-04 

                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК   
 

                                                                                                                          Дејан Којанић,ср.  
 8. 

На основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања 
(«Сл.гласник РС» бр. 72/09,52/11 и 55/13) и чл. 30. Статута општине Лапово („Службени 
гласник  општине Лапово“ бр. 8/12, 13/12 и3/13), Скупштина општине Лапово, на седници 
одржаној дана 12.02.2015. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА 

ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА  «НАША МЛАДОСТ“ 
ЛАПОВО ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ 

 
Члан 1. 

 РАЗРЕШАВА СЕ ТОМИЋ ЈЕЛЕНА из Лапова, ул. Војводе Живојина Мишића 
бр.15,  именована из реда запослених, чланства у Управном одбору Установе за децу 
предшколског узраста «Наша младост» Лапово. 

. 
                                                           Члан 2. 
ИМЕНУЈЕ СЕ на предлог Установе за децу предшколског узраста „Наша младост“ 

Лапово, за члана Управног одбора из реда запослених: 
 
 ВЕСНА ВЕЉКОВИЋ, из Лапова, ул.Стевана Дечанског бр.3. 
 

Члан 3. 
 Изборни период новоименованог члана траје до истека мандата овог органа 
управљања, одређеног Решењем Скупштине општине Лапово број: 020-148/14-I-04 од 
03.09.2014. године. 

Члан 4. 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Лапово“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
 Број: 020-10/15-I-04 

                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК   
                                                                                                                           Дејан Којанић,ср. 

 
9. 
На основу чл. 55. ст.3 тач.1 Закона о основама система образовања и васпитања 

(«Сл.гласник РС», бр. 72/09 и 52/11), и чл. 30. Статута општине Лапово, („Службени 
гласник  општине Лапово“ бр. 8/12, 13/12 и 3/13), Скупштина општине Лапово, на седници 
одржаној дана12.02.2015.године, донела је                                                                                                                    

 
О  Д  Л  У  К  У 

О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЛАПОВО 
 

   Члан 1. 
РАЗРЕШАВА СЕ Школски одбор Средње школе Лапово пре истека мандата, у 

саставу: 
 
А) 1. Сретен Ђорић из Лапова, ул.Моравска бр.20 

2. Славица Стојановић из Лапова, ул. Карађорђева бр.54 



13.02.2015.                           "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   1 - страна 10 
 

3. Саша Петровић из Лапова, ул. Карађорђева бр.69 
именовани испред јединице локалне самоуправе. 
 
Б) 1.Мирослав Петровић из Лапова, ул. Карађорђева бр.65 

2.Драгица Матејић из Лапова, ул. Солунска бр.71 
3.Ненад Миладиновић из Лапова, ул.Ратника солунског фронта бр.21 

именовани из реда запослених. 
 
Ц)  1. Соња Костић из Лапова, ул.Милоша Обилића бр.42 

2. Драгана Ћасић из Лапова, ул.Димитрија Туцовића бр.8 
3. Синиша Радовановић из Лапова, ул.Светозара Марковића бр.24 

именовани из реда родитеља. 
Члан 2. 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                           Број: 020-3 /15-I-04  
                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

 
                                         Дејан Којанић,ср. 

10. 
На основу чл. 54. став 2. и чл. 55. Закона о основама система образовања и 

васпитања («Сл.гласник РС», бр. 72/09 и 52/11), и чл. 30. Статута општине Лапово, 
(„Службени гласник  општине Лапово“ бр. 8/12, 13/12 и 3/13), Скупштина општине 
Лапово, на седници одржаној дана 12.02.2015.године, донела је                                                                                                                  

 
РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЛАПОВО 
 

   Члан 1. 
ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Средње школе Лапово: 
 
испред јединице локалне самоуправе: 
А) 1. Мркаљ Ненад из Лапова, ул.Краља Петра бр.2/3 

2. Радојичић Славица из Лапова, ул. Живојина Мишића бр.8 
3. Стајковић Дејан из Лапова, ул. Светозара Марковића бр.33 

 
из реда запослених: 
Б) 1.Мурузовић Александра из Крагујевца, ул. Сретењског устава бр.74/36 

2.Јеротић Јована из Крагујевца, ул.Краља Милутина бр.1/4 
3.Тарановић Драгана из Крагујевца, ул.Казимира Вељковића бр.33 

 
из реда родитеља: 
Ц)  1. Ивковић Дејан из Лапова, ул.Милоша Обилића бр.103 

2. Пешић Данијела из Лапова, ул.Шумадијска бр.16 
3. Радовановић Синиша из Лапова, ул.Светозара Марковића бр.24. 
 

Члан 2. 
Чланови Школског одбора бирају се на мандатни период од 4 године. 
Права и дужности чланова Школског одбора утврђена су Законом о основама система 

образовања и васпитања. 
Члан 3. 



13.02.2015.                           "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   1 - страна 11 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                           Број: 020-11 /15-I-04  
                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

 
                                         Дејан Којанић,ср. 

11. 
На основу члана 137.ст.1 и  и 140.ст.2. Закона о здравственој заштити („Сл.гласник 

РС“, бр. 107/05,72/09-др.88/10,99/10,55/11,119/12 и 45/13-др.Закон), члана 30. Сатута 
Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 12.02.2015. године, донела је 

 
                                                       О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА 
ЗДРАВЉА ЛАПОВО 

 
                                                            Члан 1. 
РАЗРЕШАВА СЕ САНДРА ПЕТРОВИЋ, из Лапова , ул.Војводе Р.Путника бр.34, 

именована испред оснивача,чланства у Управном одбору Дома здравља Лапово. 
 

Члан 2. 
 ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног  одбора  Дома здравља Лапово,испред оснивача, 
СРЕТЕН ЂОРИЋ из Лапова,ул.Моравска бр.20.  
  

Члан 3 
 Изборни период новоименованог члана траје до истека мандата овог органа  
утврђеног Одлуком Скупштине општине Лапово број: 020-187/12-I-04 од 22.06.2012. 
године. 

Члан 4. 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
                                                          Број: 020- 12/15-I-04  

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
 
                                     Дејан Којанић,ср. 

 
12. 
На основу члана 9. Правилника о службеним путовањима у земљи и иностранству 

(„Сл.гласник општине Лапово“, бр. 9/14) и члана 13. Одлуке о Општинском већу општине 
Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12), Општинско веће општине 
Лапово, на седници одржаној 13.02.2015. године, донело је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
Члан 1. 

ОДОБРАВА СЕ службени пут у иностранство – Марибор – Словенија - Јасни 
Јовановић - Председнику општине Лапово, и Лукић Владану – запосленом у Општинској 
управи Лапово на месту возача.  
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Ради извршавања задатака из предузетог службеног пута, ОДОБРАВА СЕ учешће 
пројектаната Срђана Панића и Владимира Дедовића – запослених у Б.П.П.П. Морава 
Београд, као стручног тима. 

Члан  2. 
ОДОБРАВА СЕ Председнику општине Лапово трошење средстава репрезентације, 

у складу са чл.6 Правилника о коришћењу средстава за репрезентацију(„Сл.гласник 
општине Лапово“, бр. 1/13). 

Члан 3. 
Службено путовање из чл.1 обавиће се у временском периоду од 18.02.2015. год. до 

19.02.2015. године и има за циљ упознавање са пројектом реконструкције и доградње 
постројења за пречишћавања пијаће воде, по позивници Tehnobiro – podjetje za tehnologijo, 
proizvodnjo in promet d.o.o. Maribor, Slovenija. 

Члан 4. 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Лапово“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-13/15-III-04 

 
                                                                                 ПРЕДСЕДНИКА                         
                                                                                Јасна Јованвић,ср. 

 
13. 
На основу члана 9. Правилника о службеним путовањима у земљи и иностранству 

(„Сл.гласник општине Лапово“, бр. 9/14) и члана 13. Одлуке о Општинском већу општине 
Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12), Општинско веће општине 
Лапово, на седници одржаној 13.02.2015. године, донело је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
Члан 1. 

ОДОБРАВА СЕ службени пут у иностранство – Солун – Грчка, Којанић Дејану - 
Председнику Скупштине општине Лапово, и Антих Марији – секретару Скупштине 
општине Лапово. 

Члан  2. 
Службено путовање из чл.1 обавиће се у временском периоду од 18.02.2015. год. до 

20.02.2015. године и има за циљ посету Солунској регији, по позивници Регионалне 
агенције за економски развој Шумадије и Поморавља. 

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

општине Лапово“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-14/15-III-04 

 
                                                                                 ПРЕДСЕДНИК                                                                        

                                                                                Јасна Јовановић,ср. 
14. 
На основу члана 4а. Правилника о измени Правилника о финансирању спортских 

организација са територије општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 
11/14) и чл. 13. Одлуке о општинском већу општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр. 8/12), Општинско веће општине Лапово на сдници одржаној дана13.02.2015. 
године, донело је 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ЗА ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

                                                                       Л А П О В О 
 

I –РАЗРЕШАВА СЕ Комисија за избор програма за доделу средстава за 
унапређење спорта на триторији општине Лапово (у даљем тексту: Комисија), у саставу: 

 
1. ВЛАДИЦА ЂУРЂЕВИЋ – члан Општинског већа 
2. МАРИЈА НИКОЛИЋ – Секретар СО Лапово 
3. ТОМИСЛАВ СТАНКОВИЋ – Секретар Спортског савеза Лапово  

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

гласнику општине Лапово“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
                                             Број: 020-15/15-III-04 
 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                                                        Јасна Јовановић,ср. 
15. 

На основу члана 4. Правилника о финансирању спортских организација са 
територије општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр.1/14, 5/14 - Испр. и 
11/14) и чл. 13. Одлуке о општинском већу општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр. 8/12), Општинско веће општине Лапово на сдници одржаној дана 13.02.2015. 
године, донело је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ЗА ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО ЗА 2015.ГОДИНУ 
 

I – ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за избор програма за доделу средстава за унапређење 
спорта на триторији општине Лапово (у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу: 

 
1. Тошић Никола – члан Општинског већа задужен за област спорта 
2. Стојковић Бојан –представник Спортског савеза 
3. Томић Иван – представник удружења 
4. Максовић Горан 
5. Антих Марија 

 
II – Комисија се образује са задатком да: 

1. Распише јавни конкурс. Акт о расписивању јавног конкурса садржи: 
- предмет јавног конкурса 
- потребну документацију која се подноси уз пријаву 
- критеријуме за одабир програма 
-укупан износ средстава који ће бити расподељен  
- датум почетка и завршетка јавног конкурса 
- адресу на коју се доставља пријава. 

2. Прописује и сачињава образац пријаве на конкурс 
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3. По пријему предлога Програма, најпре изврши категоризацију спортова за редовне 
програме, затим оцени предлоге, ревидира их и усклади са средствима планираним 
Одлуком о буџету општине Лапово за текућу годину, и након тога Општинском 
већу општине Лапово упути предлог Одлуке о додели средстава. 

 
III – За рад члановима Комисије признаје се једнократна накнада у износу од 

5.000,00 динара. 
 
 IV - Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у  „Службеном 

гласнику општине Лапово“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
                                             Број: 020-16/15-III-04 
 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                                                                      Јасна Јовановић 
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С   А   Д   Р   Ж   А   Ј 
 
 
 
Ред. 
број НАЗИВ       АКТА стр. 

бр. 
1.  Решење о образовању конкурсне комисије за избор програма које реализују 

удружења која се финансирају – суфинансирају из буџета Општине Лапово за 
2015. 

1 
 

2.  Одлука о давању сагласности на Програм „АСА Врбак „ за 2015 1 
3.  Одлука о усвајању Извештаја о утрошку средстава Фонда за заштиту животне 

средине ОЛ. За 2014. 
2 

4.  Одлука о доприносу и накнади за уређење грађевинског земљишта  2 
5.  Одлука о измени и допуни Одлуке сахрањивању и гробљима 7 
6.  Одлука о давању Сагласности на прву измену и допуну Програма ЈП „ Нови век“ 

Лапово за 2015. 
8 

7.  Одлука о давању Сагласности на Правилник о раду ЈКСП „ Морава „ Лапово 8 
8.  Решење о разрешењу и именовању члана УО Установе за децу из реда 

запослених 
9 

9.  Одлука о разрешењу Школског одбора Средње школе  9 

10.  Одлука о  именовању Школског одбора Средње школе 10 
11.  Одлука о измени Одлуке о именовању УО Дома здравља Лапово 11 
12.  Решење о одобравању службеног пута у иностранство председнику Општине  11 
13.  Решење о одобравању службеног пута у иностранство председнику Скупштине 12 
14.  Решење о разрешењу Комисије за избор Програма за доделу средстава за 

унапређење спорта на територији ОЛ 
12 

15.  Решење о образовању Комисије за избор Програма за доделу средстава за 
унапређење спорта на територији ОЛ 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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