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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ЛА ПОВО 

ГОДИНА   XIII       БРОЈ  2    ЛАПОВО,    12.  aприл  2011.  год. 
ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА. ГОДИШЊА  

ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  Д. 
 
13. 

На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. Гласник Републике Србије»
, број 62/06,65/08 и 41/09) и члана 30. Статута општине Лапово ( «Службени гласник општине 
Лапово» број 5/08, и 7/08), а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде број 320-11-441/2011-15 од 23.02.2011. године, скупштина општине Лапово на 
седници одржаној дана 11.04.2011. године донела је  

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 
заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Лапово за 2011. 

годину 
 
I ОПШТИ ДЕО 
 
          1. Увод 
          Општина Лапово ( једна катастарска општина)  лежи у средишњем делу долине Велике 
Мораве на крајњој југозападној страни доњовеликоморавске котлине. Насеље се локализовало на 
прелазу алувијалне равни Велике Мораве у ниско побрђе крајњих изданака планине Рудника. 
Ниски део Лапова је у алувијалној равни, са обе стране ранијег корита реке Лепенице које 
ограничава насеље од лепеничко-моравске инундационе равни. Јужни насељски крај, око главне 
железничке станице, је на излазу Лепенице у великоморавску равницу, испред ушћа Лепенице у 
Велику Мораву. Лапово је на надморској висини од 107 метара. 
          Од површинских вода кроз Лапово протичу Велика Морава у дужини од 12 Км, Лепеница 5 
Км и Рача 7 Км. 
          Укупна површина општине износи 55 Км². Положај је одређен координатама  између  44º 
08' 45“  и  44º 13' 30“  северне  географске  ширине и  21º 01' 20“  и 21º 09' 30“ источне географске 
дужине. 
          Према последњем попису укупан број становника у општини Лапово износи 8.228. 
 
          Обрадиво пољопривредно земљиште заузима површину од око 4.300 хектара. Парцеле су 
уситњене, има их  18.370. Просечна величина парцеле обрадивог пољопривредног земљишта 
износи око 24 ара.                     
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 Табела 1. Сетвена структура 
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4.051 3.175 41 182 653 157 258 69 0 0 4.535 

 
 
 

 
 
 
          Генералним урбанистичким планом, усвојеним 25.09.2009. године, на подручју општине 
Лапово одређено је 2.848,68 хектара земљишта као грађевинско.  
          Генерални урбанистички план је на снази до 2020. године. 
 

            2. Климатске прилике на територији општине Лапово 
          Услед недостатка метеоролошких станица на подручју саме општине, као репрезентативна 
станица, приказана је станица у Ћуприји, која припада сливу Велике Мораве. 
          Температурне прилике. Климатско подручје одликује се релативно хладним зимама, 
незнатно топлијим јесенима од пролећа и умерено топлијим летима. Средње температуре 
годишњих доба су 1,1 ºC за зиму, 11,3  ºC за пролеће, 21,2 ºC за лето и 12  ºC за јесен. 
          Средња вишегодишња температура ваздуха износи 10,8°C. У просеку је најхладнији месец 
јануар са просечном температуром која износи -0,4°C, док је најтоплији месец јули са средњом 
месечном температуром 20,7°C. 
          Период са средњом дневном температуром изнад 5 ºC доста је дуг, јер почиње првом 
половином марта, а завршава се касно у јесен (крајем новембра). Према томе, вегетациони 
период траје 264 дана или око 8,5 месеци. Средњи годишњи број дана са мразем износи 80,2 
дана; највећи је број мразних дана у јануару и фебруару. 
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  Табела 2. Приказ карактеристичних средње месечних и годишњих температура  ваздуха  
 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год. 

Тsr -0,4 1,7 5,8 11,4 16,2 19,3 20,7 20,5 16,5 11,1 6,0 1,3 10,8 

σ 2,3 2,6 2,2 1,8 1,5 1,3 1,2 1,6 1,7 1,7 2,2 1,9 0,6 

Cv -5,51 1,52 0,37 0,16 0,09 0,07 0,06 0,08 0,10 0,16 0,37 1,46 0,05 

Тmax 3,5 7,2 9,5 14,9 19,2 21,9 23,7 25,2 20,8 15,9 10,2 4,3 12,4 

Тmin -6,3 -4,4 0,8 6,5 12,9 16,9 18,6 16,8 13,6 7,7 0,0 -3,4 9,8 
 
    
          Влажност ваздуха. Највеће бројне вредности релативне влажности ваздуха су у зимским 
месецима (децембру и јануару), а најмање у току лета (јули и август). Средња годишња вредност 
релативне влажности ваздуха износи 75 %. 
          Падавине. Највећа количина падавина је у јуну и мају , а најмања у фебруару, марту и 
јануару. Просечна висина годишњих падавина износи 642 мм.  
          Најкишовитије годишње доба је лето са просечном висином падавина од 192 мм, док су 
зима (131 мм) и јесен (145 мм) са најмањом висином падавина. Укупан број падавинских дана у 
току године износи 131. Просечан број падавинских дана са јаким кишама од 10 до 20 мм износи 
19 и углавном се јављају у летњим месецима; број дана са снежним покривачем у току године 
износи 37,5. 
 
Табела бр.3. Приказ средње месечних и годишњих сума падавина (mm) 
 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год. 

Пsr 43,6 41,7 42,6 56,1 75,3 82,2 60,1 42,2 50,9 41,0 50,6 55,2 641,6 

σ 25,6 22,9 25,4 21,9 49,2 44,2 40,8 32,5 34,2 31,9 26,7 29,3 109,0 

Cv 0,59 0,55 0,60 0,39 0,65 0,54 0,68 0,77 0,67 0,78 0,53 0,53 0,17 

Пmax 104,7 87,6 121,4 103,6 205,8 226,5 183,1 166,5 127,4 121,3 138,1 111,6 906,8 
 
        

                          Сл. 1. Ружа ветрова 
 
  3. Земљишни покривач  
 
          Гајњача. Овом типу земљишта припада  45 % од укупне површине земљишта на целој 
територији општине Лапово, односно 2.485 хектара. Највећи део обухвата права гајњача, док је 
гајњача у оподзољавању заступљена у мањем обиму.  
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          Алувијална земљишта чине 55 % од укупне површине или 3.015 хектара. Алувијум 
обухвата 1.381 хектар или 25 % , а алувијална смоница 1.634 хектара или 30 % од укупне 
површине. 
 

                                       
 
          Сл. 2. Педолошка карта КО Лапово – 1. гајњача, 2. гајњача у оподзољавању, 3. алувијална 
смоница и 4. алувијум 
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ТАБЕЛА 
1. Преглед површина пољопривредног земљишта у катастарској општини по културама (општина Лапово има само једну КО) 
            

пољопривредно земљиште(ха)  

обрадиво пољопривредно земљиште(ха) пашњаци
рибњаци, 
трстици и  

остало 
земљиште УКУПНО 

њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно 
    

ред. бр. 
катастарска 
општина 1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

  Лапово 3631.7276   260.2015 257.3624 117.5428 4266.8343 29.3519   1205.6031 5501.7893 
УКУПНО   3631.7276   260.2015 257.3624 117.5428 4266.8343 29.3519   1205.6031 5501.7893 
            
 
 
ТАБЕЛА 
2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине у КО Лапово (општина Лапово има само једну КО) 
             

пољопривредно земљиште(ха) 

обрадиво пољопривредно земљиште(ха)         

њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно пашњаци

рибњаци, 
трстици 
и 
мочваре 

остало 
земљиште УКУПНО 

редни 
број 

катастарска 
општина 

облик 
својине 1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

приватна 
својина 3493.2958   252.6552 256.0140 114.6309 4116.5959 22.1176   727.5413 4866.2548 

1 ЛАПОВО 

државна 
својина 
РС 69.8573   7.4470 0.7664 1.7883 79.8590 5.3021   440.7432 525.9043 
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државна 
својина 
СРЈ           0.0000       0.0000 

друштвена 
својина 22.7951   0.0027 0.5820 0.3109 23.6907     0.2989 23.9896 

задружна 
своијна           0.0000       0.0000 

мешовита 
својина 45.2709   0.0966   0.8127 46.1802 1.9322   35.8016 83.9140 

  

други 
облици 
својине 0.5085         0.5085     1.2181 1.7266 

  УКУПНО   3631.7276   260.2015 257.3624 117.5428 4266.8343 29.3519   1205.6031 5501.7893 
             

 
табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама и културама  
          

пољопривредно земљиште у ха  
класа  

култура I II III IV V VI VII VIII  
њива 1033.6747 667.8170 1785.6636 117.2640 27.3083        
врт                  
воћњаци 33.7749 174.7721 50.1590 1.4955          
виногради 0.2071 249.6050 7.5503            
ливаде 6.5463 6.9323 103.2805 0.7837          
пашњаци 18.1853 3.9117 7.0228 0.2321          
трстици-мочваре                  

УКУПНО 1092.3883 1103.0381 1953.6762 119.7753 27.3083 0.0000 0.0000 0.0000 4296.1862
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ТАБЕЛА 7.       Корисници пољопривредног земљишта у државној својини 
   

назив корисника и његова адреса 

површина 
земљишта коју 
користи (ха) 

исказано по 
катастарским 
општинама 
(ха) 

ДП “ПИК Лапово” Лапово 32.4534   
ЈП “Железница Србије”  58.7032   
Општина Лапово 217.3740   
Електрошумадија 0.1106   
ЈВП “Србијаводе” 74.2454   
Дом здравља Лапово 0.6049   
ЈП “Водовод и канализација” Крагујевац 3.5798   
ЈКСП “Морава” Лапово 7.0882   
“Универзал” Београд 2.3753   
Основна школа “С.Марковић” Лапово 2.2191   
Јавна добра -путеви, и корисници грађевинског 
земљишта, обухваћеног Генералним планом 127.1504   
закупци по програму 200_     
закупци по програму 200_     
укупно 525.9043 0.0000 
   

 
ТАБЕЛА 8                       План прихода сопственог учешћа 
  

извор средстава  40 %(дин) 

Планирана средства од накнаде за промену намене 
пољопривредног земљишта у 2011.г. 600,000.00

УКУПНО 600,000.00
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ТАБЕЛА 9.  Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта 

конструкција финансирања 

сопствено учешће   други извори  
намене улагања 

површина у hа, 
број узорака 

предрачунска 
вредност 
улагања (дин)   (%)  (дин)   (%)  (дин) 

уређење атарских путева     1,500,000.00 40  600,000.00 60 900,000.00 

уређење и опремање противградне 
службе                   
I УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА     1,500,000.00  40 600,000.00 60 900,000.00 

утврђивање постојања опасних и штетних 
материја у пољопривредно земљиште                   
II ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА     0.00    0.00    0.00 

студијско‐ истраживачки радови                   

III СТУДИЈСКО‐ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ 
КОЈИ ТРЕТИРАЈУ ПРОБЛЕМАТИКУ 
ЗЕМЉИШТА     0.00    0.00    0.00 

укупно(I+II+ III)     1,500,000.00 40 600,000.00 60 900,000.00 
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ТАБЕЛА 
9б Извештај о утрошеним средствима  у  2010   

површина у hа, број 
узорака предрачунска вредност улагања (дин) сопствено учешће други извори   

планирано 
Програмом 2010 утрошено 

планирано 
Програмом 

2010 утрошено 

намене 
улагања 

планирано 
Програмом 
200_ остварено 

планирано 
Програмом 
2010 

предрачунска 
вредност по фактури у дин у % у дин у % у дин у % у дин у % 

уређење 
атарских 
путева     500,000.00 1,094,850.00 1,094,850.00 500,000.00 100.00 489,266.00 44.69     605,584.00  55.31 

УКУПНО:     500,000.00 1,094,850.00 1,094,850.00 500,000.00   489,266.00   0.00   605,584.00   
 

 
I I I    ПЛАН КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

ТАБЕЛА 15 
Преглед груписаних  
надметања план коришћења    

         

КО потес 
број јавног 
надметања број л.н . кп. бр. 

култура и 
класа 

површина 
(ха) боја напомена 

Лапово Дрењар 1 8733 2119/3 Њива 3. 1.0434     
Лапово Дрењар 1 8733 2050/1 Њива 3. 0.2822     
Лапово Дрењар 1 8733 2088/2 Њива 3. 0.2140     
Лапово Гвоздењак 1 8733 2900 Њива 3. 1.0003     
Лапово Гвоздењак 1 8733 3154/2 Њива 3. 0.3687     
Лапово Алија 1 8733 2743 Њива 3. 0.1485     
укупно 1   1   3.0571     
Лапово Парлози 2 8733 2203 Њива 2. 0.0711     
Лапово Парлози 2 8733 2204 Њива 3. 0.1699     
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Лапово Парлози 2 8733 2322 Њива 3. 0.0864     
укупно 2   2   0.3274     
Лапово Смрдуја 3 8733 6538/1 Њива 2. 0.3227     
Лапово Смрдуја 3 8733 6539/2 Њива 2. 0.2593     
укупно 3   3   0.5820     
Лапово Дубава 4 8733 5933/3 Њива 1. 0.2367     
Лапово Дубава 4 8733 5933/6 Њива 1. 0.0393     
укупно 4   4       0.2760     
Лапово Липар 5 8733 9159 Њива 3 1.5283     
Лапово Липар 5 8733 9605/1 Њива 3 1.3970     
укупно 5   5       2.9253     
Лапово Било 6 8733 9907/2 Њива 3 0.1750     
Лапово Било 6 8733 10127 Њива 3 0.1423     
укупно 6   6   0.3173     
Лапово Гаревина 7 8733 12142 Ливада 3. 0.0961     
Лапово Луг 7 8733 12899 Њива 1. 0.1976     
Лапово Криваја 7 8733 12903/2 Њива 1. 0.0132     
Лапово Гаревина 7 8733 13103/2 Њива 1. 0.1554     
Лапово Тичево 7 8733 13184/1 Њива 1. 0.2150     
Лапово Пољанка 7 8733 13355/2 Виногр. 2. 0.1439     
укупно 7   7   0.8212     
Лапово Шавац 8 8733 13386/1 Њива 3. 0.9184     
Лапово Шавац 8 8733 13386/2 Њива 3. 0.3111     
укупно 8   8   1.2295     
Лапово Шавац 9 8733 13377 Њива 3. 0.7479     
Лапово Шавац 9 8733 13384 Њива 3. 1.6183     
Лапово Шавац 9 8733 13385 Њива 3. 1.1902     
укупно 9   9       3.5564     
Лапово Јагњед 10 8733 14516/108 Њива 2. 0.4352     
Лапово Рајковица 10 8733 14516/117 Њива 1. 0.0773     
Лапово Рајковица 10 8733 14516/125 Њива 1. 0.1152     
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Лапово Дубава 10 8733 14516/146 Њива 5. 0.0206     
Лапово Врбак на д. 10 8733 14516/158 Пашњак 1. 0.0743     
Лапово Врбак на д. 10 8733 14516/161 Пашњак 1. 0.2457     
укупно 10   10   0.9683     
Лапово Врбак на д. 11 8733 14516/199 Њива 1. 0.1116     
Лапово Врбак на д. 11 8733 14516/201 Њива 1. 0.1133     
Лапово Дубава 11 8733 14516/218 Њива 1. 1.8279     
Лапово Врбак на д. 11 8733 14516/219 Њива 1. 0.1500     
укупно 11   11   2.2028     
Лапово Врбак на д. 12 8733 14516/221 Њива 1. 0.0928     
Лапово Врбак на д. 12 8733 14516/223 Пашњак 1. 0.3561     
Лапово Врбак на д. 12 8733 14516/224 Пашњак 1. 1.7595     
Лапово Врбак на д. 12 8733 14516/225 Пашњак 1. 0.0097     
укупно 12   12   2.2181     
Лапово Врбак на д. 13 8733 14516/232 Њива 1. 0.0541     
Лапово Врбак на т. 13 8733 14516/275 Њива 1. 0.0614     
Лапово Врбак на т. 13 8733 14516/287 Пашњак 1. 0.0301     
Лапово Врбак на т. 13 8733 14516/288 Њива 1. 0.0429     
Лапово Врбак на т. 13 8733 14516/295 Њива 1. 0.0265     
Лапово Врбак на т. 13 8733 14516/326 Њива 1. 0.0625     
Лапово Врбак на т. 13 8733 14516/328 Њива 1. 0.0543     
Лапово Врбак на т. 13 8733 14516/329 Њива 1. 0.0524     
Лапово Липовац 13 8733 14516/362 Њива 1. 0.3027     
Лапово Липовац 13 8733 14516/364 Њива 1. 0.0342     
Лапово Липовац 13 8733 14516/365 Њива 1. 0.1831     
Лапово Липовац 13 8733 14516/366 Њива 1. 0.1801     
Лапово Заклопаче 13 8733 14516/420 Њива 1. 0.6187     
укупно 13   13   1.7030     
УКУПНО      20.1844    

 
ТАБЕЛА 15a Величине јавних надметања 
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величина   (ха) 
број јавних 
надметања 

до 5  13
од 5 до 25   
од 25 до 50   
од 50 до 100   
од 100 до 200   
од 200 до 500   
преко 500   
УКУПНО 13
  
•подаци се односе на план коришћења у 2011.години  

 
ТАБЕЛА 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА 
    из плана коришћења за 2011.годину 

КО 

укупно 
пољопривредно 
земљиште у 
државној 
својини (ха) 

издато у 
закуп по 
Програму 
200_.(ха) 

трајање 
закупа  
(од-до) 

планирано 
за закуп у   
2011.(ха) 

најмања 
површина за 
надметање(ха)

највећа 
површина за 
надметање(ха)

просечна 
површина за 
надметање(ха)

број 
надметања

Лапово 525.9043     20.1844 0.2760 3.5664 1.5526 13
УКУПНО 525.9043 0.0000   20.1844     1.5526 13
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ТАБЕЛА 16а        Укупна површина  пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима  
       
разлог изузимања корисник КО коментар површина (ха) 

Шумско земљиште, неплодно и земљиште у 
радним зонама 

ДП “ПИК 
Лапово” Лапово Није пољопривредно земљ. Није споведена промена 12.2690 

Земљиште под пругама и објектима које користи 
ЈП “Железнице Србије” 

ЈП “Железница 
Србије” Лапово Није пољопривредно земљ. Није споведена промена 58.7032 

Земљиште које користи општина Лапово, и које је 
ГУП-ом предвиђено за радне зоне Општина Лапово Лапово Није пољопривредно земљ. Није споведена промена 217.3740 
Земљиште под  објектима које користи 
Електрошумадија Електрошумадија Лапово Није пољопривредно земљ. Није споведена промена 0.1106 
Земљиште и речна корита којим газдује ЈВП 
“Србијаводе”  

ЈВП 
“Србијаводе” Лапово Није пољопривредно земљ. Није споведена промена 74.2454 

Земљиште под објектима које користи Дом 
здравља 

Дом здравља    
Лапово Лапово Није пољопривредно земљ. Није споведена промена 0.6049 

Земљиште и објекти којима газдује ЈП “Водовод 
и канализација” 

ЈП “Водовод и 
канализација” 
Крагујевац Лапово Није пољопривредно земљ. Није споведена промена 3.5798 

Земљиште под објектима и бунарима за 
водоснабдевање којима управља ЈКСП “Морава” 

ЈКСП “Морава” 
Лапово Лапово Није пољопривредно земљ. Није споведена промена 7.0882 

Изграђено земљиште којим управља “Универзал” 
“Универзал” 
Београд Лапово Није пољопривредно земљ. Није споведена промена 2.3753 

Земљиште под школским објектима, 
игралиштима и спортском халом 

Основна школа 
“С.Марковић” 

Лапово Лапово Није пољопривредно земљ. Није споведена промена 2.2191 

Јавна добра -путеви, и корисници грађевинског земљишта, 
обухваћеног Генералним планом Лапово Није пољопривредно земљ. Није споведена промена 127.1504 
  505.7199 
     контрола из табеле 16 505.7199 

Скупштина општине Лапово  
       

Број: 020-38/11-I-04 од 11.04.2011. године  
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На основу чл.32.ст1.т.9.Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник РС“,бр.129/07) и чл. 

30.ст.1.т.9.Статута општине Лапово(„Службени гласник Општине Лапово“бр.5/08 и 7/08) 
Скупштина општине Лапово,на седници одржаној_11.04.2011.године,донела је 

О Д Л У К У 
Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Управног одбора Културно- туристичког центра 
„Стефан Немања“Лапово, број 6 од 09.02.2011.године, о измени и допуни Статута Културно-
туристичког центра „Стефан Немања“Лапово. 

Члан 2. 
Одлуку објавити у „Службеном гласнику Општине Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:020-49/11-I-04 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                     Небојша Милетић,с.р. 

14. 
На основу чл.32.ст1.т.9.Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник РС“,бр.129/07) и чл. 

30.ст.1.т.9.Статута општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“бр.5/08 и 7/08) 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 11.04.2011.год. донела је 

О Д Л У К У 
Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Управног одбора ЈП “Нови век“ Лапово, број 110-1-
16/11 од 17.03.2011. године, о измени и допуни Статута Јавног предузећа за урбанизам, 
грађевинско земљиште,  изградњу и путеве „Нови век“ Лапово. 

Члан 2. 
Одлуку објавити у „Службеном гласнику Општине Лапово“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-51/11-I-04 
                                                                              ПРЕДСЕДНИК  

                                                                          Небојша Милетић,с.р. 
15. 
На основу члана  6.Закона о финансирању локалне самоуправе /“Сл.гласник РС“, бр.62/06/, 

чл.87.Закона о заштити животне средине /“Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09/, чл.20. ст.1 
тачке 11. и члана 32. ст.1.т.6.и члана 13.Закона о локалној самоуправи /“Службени гласник РС“, 
бр.129/07/,члана 2.и 3.Уредбе о критеријумима  за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење 
животне средине и највишег износа накнада /“Сл.гласник РС“, бр.111/09/, Уредбе о одређивању 
активности чије обављање утиче на животну средину /“Службени гласник РС“, бр.109/09/,  
чл.13.и чл.30.ст.1.т.6  Статута општине Лапово /“Службени гласник општине Лапово“, бр.5/08 и 
7/08/ и чл. 5.Одлуке о оснивању Фонда за заштиту животне средине /“Службени гласник 
општине Лапово“, бр. 8/09/, по прибављеном мишљењу Министарства животне средине и 
просторног планирања број 401-00-00308/2010-01,од 23.03.2010.године, Скупштина општине 
Лапово, на седници одржаној 11.04.2011.године, донела је  
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О  Д  Л  У  К  У 
О измени и допуни Одлуке о утврђивању  накнаде за заштиту и унапређење     животне 

средине у општини Лапово 
Члан 1. 

У Одлуци о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне средине („Службени 
гласник општине Лапово“ број 2/10), у члану 11.ст.1 Одлуке мења се текст, и члан 11. став1. 
гласи: 

„Уплату накнаде обавезници ће вршити на основу решења Одељења за привреду, финансије и 
заједничке послове Општине Лапово-Одсек локалне пореске администрације,на уплатни рачун 
840-714562843-56 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине Општине 
Лапово“. 

Члан 2. 
Остале одредбе Одлуке  остају непромењене. 

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

Лапово“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
   Број: 020-55/11-I-04 

                                                                                                                                                   

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                          Небојша Милетић,с.р. 
16. 

На основу чл.32.ст1.т.9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,бр.129/07) и 
чл. 30.ст.1.т.9.Статута општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“ бр.5/08 и 7/08) 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 11.04.2011. године, донела је 

О Д Л У К У 
Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Управног одбора Општинске библиотеке 
“Слово“Лапово, број 16/2011 од 09.03.2011.године, о измени и допуни Статута Општинске 
библиотеке „Слово“ Лапово. 

Члан 2. 
Одлуку објавити у „Службеном гласнику Општине Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-50/11-I-04 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                               Небојша Милетић,с.р. 

17.                                                                                                            

На основу чл.32.ст1.т.9. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник РС“ ,бр.129/07 ) и 
чл. 30.ст.1.т.9. Статута општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“ бр. 5/08 и 7/08) 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 11.04.2011 .године,донела је 

О Д Л У К У 
Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Управног одбора ЈКСП “Морава“ Лапово, број  514 од 
28.03.2011.  године, о измени и допуни Статута  ЈКСП „Морава“ Лапово. 
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Члан 2. 
Одлуку објавити у „Службеном гласнику Општине Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-52/11-I-04 

                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                       Небојша Милетић,с.р. 

18. 
На основу чл. 54. ст. 2. Закона о основама образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 72/09) 

и чл. 30. Статута Општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 11.04.2011. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О РЕЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ 

ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА „НАША МЛАДОСТ“ ЛАПОВО 
 

Члан 1. 
ЈАСМИНА КАМЕНОВИЋ КАРАН,, из Лапова ул. Хиландарска бр. 11. РАЗРЕШАВА СЕ 

чланства у Управном одбору Установе за децу предшколског узраста „Наша младост“ Лапово. 

Члан 2. 
ОЛИВЕРА МАРКОВИЋ из Лапова ул. Солунска бр. 129, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног 

одбора  Установе за децу предшколског узраста „Наша младост“ Лапово“. 

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

Лапово“. 

                                            СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-53/11-I-04                                                              

                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                            Небојша Милетић,с.р. 
19. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), члана 
6., 7. и 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06), члана 
11. Закона о порезима на имовину („Службени гласник  РС“, бр. 26/01…101/10) и члана 33. 
Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 
101/10), и члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 и 
7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 11.04. 2011. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ И НАЧИНУ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА У 2011. 

ГОДИНИ 

Члан 1. 
Стопе пореза на имовину износе: 

1) на права на непокретности пореског обавезника који води пословне књиге – 0,40% 
2) на права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге – до 0,30% 
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3) на права на непокрености пореског обвезника који не воде пословне књиге, осим на 
земљишту. 

 На пореску основицу Плаћа се на име пореза 
до 10.000.000 динара До 0,40% 
од 10.000.000 до 25.000.000 динара Порез из подтачке (1) + до 0,6% на 

пзнос преко 10.000.000 динара 
од  25.000.000 до 50.000.000 динара Порез на подтачке (2) + до 1,0% на 

износ преко 25.000.000 динара 
Преко 50.000.000 динара Порез из подтачке (3) + до 2.00% на 

износ преко 50.000.000 динара 
  

Члан 2. 
У погледу предмета опорезивања, пореских обвезника, основица, настанка пореске обавезе, 

пореско ослобађање, пореског кредита и друго, примењују се одредбе Закона о порезу на 
имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01…101/1). 

Члан 3. 
Поступак утврђивања, наплате и контроле пореза на имовину, осим пореза на пренос 

апсолутних права, пореза на наслеђе и поклоне, вршиће Одељење за привреду, финансије и 
заједничке послове-Одсек локалне пореске администрације, по процедурама Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, број 80/02…53/10) и Закона о 
порезима на имовину. 

Члан 4. 
За непокретност обвезника који не води пословне књиге, за одговарајућу површину исте 

непокретности, пореска обавеза истом обвезнику за 2011. годину, применом важећег Закона о 
порезима на имовину и ове Одлуке, биће утврђена у износу не већем од обаввезе из 2010. године. 

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

Лапово“, а примењиваће се од 01.01. 2011. године. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању пореза на имовину 
(„Службени гласник општине Лапово“, број 7/06). 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-40/11-I-04 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК                                    
                                                                                    Небојша Милетић,с.р. 

20. 
На основу чл. 6. ст. 1.т.1., чл.7., чл. 8. и чл. 61. ст. 2. Закона о финансирању локалне самоуправе 

(„Сл.гласник РС“, бр. 62/06),  чл. 2А. Закона о пореском поступку и пореској администрацији 
(„Сл.гласник РС“, бр. 89/02,…53/10), Закона о порезима на имовину („Сл.гласник РС“, бр. 26/01, 
45/02, 80/02, 135/04, 61/07,   5/09, 101/10), чл. 4.  и чл. 32.  ст.1. т. 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07) чл. 30. ст. 1. т. 3. Статута општине Лапово („Службени гласник 
општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), чл. 4. Одлуке о утврђивању пореза на имовину („Службени 
гласник Општине Лапово“, вр. 7/06), Скупштина општине Лапово на седници одржаној 
11.04.2011. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
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Члан 1. 
У Одлуци о о изменама Одлуке о утврђивању  пореза на имовину физичких лица на територији  

Општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 3/10), члан 1. став 1. мења се и 
гласи: 

„Полазна основица за утврђивање пореза на имовину физичких лица на територији Општине 
Лапово, износи за: 

а) станове и стамбене зграде                  29.980,00  динара/м2 
б) пословни простор                                70.955,00  динара/м2 
в) зграде и просторије за рекреацију     23.450,00  динара/м2 
г) гараже и други грађевински објекти 19.550,00  динара/м2  

Члан 2. 
Остале одредбе Одлуке и даље се примењују. 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-41/11-I-04 

                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                      Небојша  Милетић,с.р. 

21. 

На основу члана 32. тачка 20. Закона о локалној самноуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07) и члана 30. тачка 6. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 
5/08 и 7/08), а у складу са Програмом ванредне подршке грађевинској индустрији Србије у 
услоима светске економске кризе у 2010. години, а у вези са јавним позивом за кандидовање 
Пројекта за финансирање изградње, реконструкције, односно адаптације објеката од јавног 
значаја, расписиваним од стране Министарства животне средине и просторног планирања, 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 11.04.2011. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОБЕЗБЕЂЕЊУ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 

УЧЕШЋЕ  У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА „РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА 
ПРОЈЕКТА УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА НАША МЛАДОСТ“ 

ЛАПОВО 

Члан 1. 
Одлука се односи у циљу кандидовања пројекта за финансирање „Реконструкција и доградња 

објекта Установе за децу предшколског узраста „Наша младост“ Лапово „ , по јавном позиву за 
кандидовање пројета за финансирање, изградње, реконструкције, односно адаптације школа, 
обданишта, здравствених установа, спортских објеката, институција културе, објеката 
станоградње и других објеката од јавног значаја у 2010/2011. години Министарства животне 
средине и просторног планирања Републике Србије.  

Члан 2. 
У Буџету општине Лапово за 2011. годину обезбеђују се средства за учешће Општине у 

финансирању Пројекта „Реконструкција и доградња објекта Установе за децу предшколског 
узраста Наша младост“ Лапово. 

Учешће се обезбеђује у складу са Јавним позивом и Програмом ванредне подршке 
грађевинској индустрији у условима светске економске кризе у 2010. години, усвојеним 
Закључком Владе Републике Србије 05 бр.351-4192/2010, од 03.06.2010., године у висини од 10% 
од вредности пројекта (са ПДВ-ом), што износи 10% од вредности 2.000.000,00 динара, обзиром 
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да је укупна вредност пројекта „Реконструкција и доградња објекта у Установи за децу 
предшколског узраста Наша младост“ Лапово од 20.000.000,00 динара. 

Члан  3. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-56/11-I-04 

                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
                                                                 Небојша  Милетић 

22. 
На основу члана 46. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/07), члана 55. Статута Скупштине општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“), 5/08 и 
7/08), а у вези члана 195. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09), 
Општинско веће Општине Лапово, на својој седници одржаној дана 06.04.2011. године, донело је 
следеће 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1.Формира се Комисија за легализацију бесправно саграђених објеката у следећем саставу: 

- Тричковић Иван, дипл.инг.арх. 
- Гајић Иван, дипл.инг.агр. 
- Драгутиновић Славица, грађ.инг. 
- Анђелковић Миливоје,геод.инж. 
- Радојевић Златоје, геометар 
 

2.Задатак Комисије је да изласком на лицу места по предатим пријавама за  

легализацију утврди спратност и намену објекта који је предмет леализације, да ли исти 
испуњава прописане услове за грађење и коришћење, да ли је изградња пријављеног објекта у 
складу са планским актима Скупштине општине Лапово и да ли су пријављени сви објекти које 
треба легализовати. 

3.Комисија за сваки предмет по пријави саставља записник са мишљењем о могућности 
легализације односно објекта, који доставља Одељењу за урбанизам, имовинско-правне и 
стамбено-комуналне делатности, Општинске управе Лапово у даљу процедуру.  

4.Комисија ће радити у оквиру редовног радног времена, а почев од дана доношења овог 
Решења. 

5.Доношењем овог Решења ставља се ван снаге Решење Извршног одбора Скупштине општине 
Лапово број 020-378/03-03 од 28.11.2003.године. 

6.Ово Решење објавити у („Службеном гласнику општине Лапово“). 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-26/11-III-04 
 

                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
                                                                Драган Златковић,с.р. 

23. 

На основу чл. 30.Статута општине Лапово («Сл.гласник општине Лапово», бр.  5/08 и 7/08), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 11.04.2011.године, донела је 

О  Д  Л  У К  У 
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Члан 1. 
УСВАЈА СЕ Финансијски извештај Основне школе «Светозар Марковић» из Лапова, за 2010. 

годину, као у материјалу. 

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

Лапово». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-33/11-I-04 

 

                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                Небојша Милетић,с.р. 
24. 

На основу чл. 30.Статута општине Лапово («Сл.гласник општине Лапово», бр.  5/08 и 7/08), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 11.04.2011. године, донела је 

О  Д  Л  У К  У 
Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским извештајем Општинске библиотеке «Слово» из 
Лапова, за 2010. годину, као у материјалу. 

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

Лапово». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-35/11-I-04 
 

                                                             ПРЕДСЕДНИК 
                                                            Небојша Милетић,с.р. 

25. 

На основу чл. 30. Статута општине Лапово («Сл.гласник општине Лапово», бр.  5/08 и 7/08), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 11.04.2011. године, донела је 

О  Д  Л  У К  У 
Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Финансијски извештај Средње школе Лапово из Лапова, за 2010. годину, као у 
материјалу. 

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

Лапово». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-32/11-I-04                                                                          

                                                                                                                            

                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                            Небојша Милетић,с.р. 
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26. 
На основу чл. 30. Статута општине Лапово («Сл.гласник општине Лапово», бр.  5/038 и 7/08), 

Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 11.04.2011. године, донела је 

О  Д  Л  У К  У 
Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским извештајем КТЦ «Стефан Немања» Лапово из 
Лапова, за 2010. годину, као у материјалу. 

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

Лапово». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-36/11-I-04 

                                                             ПРЕДСЕДНИК 
                                                             Небојша Милетић,с.р. 

27. 
На основу чл. 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 и 

7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 11.04.2011. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Извештај о пословању  ЈКСП „Морава“ Лапово, за 2010. годину, као у 
материјалу. 

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

Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-30/11-I-04 

 
 

                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
                                                                           Небојша  Милетић,с.р. 

28. 
На основу чл. 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 и 

7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 11.04.2011. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Преглед остварених прихода и извршених расхода ЈП „Нови век“ Лапово, за 
период 01.01.2010.-31.12.2010.годину, као у материјалу. 

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

Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-31/11-I-04 

                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
                                                                    Небојша  Милетић,с.р. 
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29. 
На основу члана 30. Статута Општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“, бр. 5/08 

и 7/08), Скупштина општине Лапово на седници одржаној 11.04.2011. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске управе Лапово за 2010. годину, као у материјалну. 

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службеном гласнику Општине Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
    Број: 020-37/11-I-04 

                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                       Небојша Милетић,с.р. 

30. 
На основу чл. 30. Статута општине Лапово («Сл.гласник општине Лапово», бр.  5/08 и 7/08), 

Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 11.04.2011. године, донела је 

О  Д  Л  У К  У 
Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Извештај  о пословању Установе за децу предшколског узраста «Наша младост» 
Лапово за 2010. годину, као у материјалу. 

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

Лапово». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-34/11-I-04                    

                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                     Небојша Милетић,с.р. 

31. 

На основу чл. 30. Статута општине Лапово («Сл.гласник општине Лапово», бр.  5/08 и 7/08), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 11.04.2011. године, донела је 

О  Д  Л  У К  У 
Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Извештај  утрошених средстава текуће буџетске резерве, сталне буџетске резерве 
и утрошених средстава проширених права социјалне заштите за период од 01.01. 2011. до 
01.04.2011. године, као у материјалу. 

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

Лапово». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-42/11-I-04  

                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                     Небојша Милетић,с.р. 

 
32. 

На основу члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени гласник општине Лапово» 
број 6/06) и члана 30. Статута општине Лапово ( «Службени гласник општине Лапово» број  5/08 
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и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 11.04.2011. године донела је 
следеће  

РЕШЕЊЕ  

о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини 

I 
Образује се  Комисија за спровоћење поступка јавног надметања за давање у закуп  
пољопривредног земљишта у државној својини. 

II 
Комисија се састоји од председника и 4 члана и то: 

Председник Комисије: 

1. Милан Исаковић 
 

Чланови Комисије: 

1. Дејан Коцић 
2. Саша Кумрић 
3. Дејан Јовичић 
4. Мирослав Солунац 

 
Председник и чланови Комисије се именују на мандатни период од годину дана. 

III 
Задатак Комисије из тачке I овог решења је прикупљање пријава за јавно отварање понуда, 
спровођење поступка јавног отварања понуда, вођење записника и давање предлога одлуке о 
давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини председнику општине. 
 

СКУПШТИНА ОПШИТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-39/11-I-04 

                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                           Небојша Милетић,ср. 

33. 
На основу члана 33. Закона о ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ број 111/2009), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07) и члана 30. Статута општине 
Лапово („ Сл. гласник општине Лапово“ број 5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово на 
седници одржаној 11.04.2011.године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
 

                                                                            Члан 1. 
Образује се Штаб за ванредне ситуације општине Лапово, чији је основни задатак координација 
и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама. 
                                                                            Члан 2. 
У Штаб за ванредне ситуације именују се по положају-функцији: 
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1.   Председник општине Лапово                                              - за Команданта 
2.   Заменик председника општине Лапово                              - за Заменика командатна 
3.   Представник под. орг. јед. надлежне службе Муп-а         - за Начелника 
4.   Председник скупштине општине Лапово                           - за члана 
5.   Заменик председника скупштине општине Лапово           - за члана 
6   .Шеф Службе за катастар и непокретности општине 
      Лапово                                                                                    - за члана 
7.   Директор ЈКСП „Морава“ Лапово                                       - за члана 
8.   Директор Дома здравља Лапово                                          - за члана 
9.   Командир Полицијске станице Лапово                               - за члана 
10. Командир Ватрогасно-спасилачког одељења 
       За Баточину и Лапово                                                          - за члана 
11.Секретар Црвеног крста Лапово                                           - за члана 
12. Председник одбора за безбедност и саобраћај 
      Скупштине општине Лапово                                                - за члана 
13. Члан Општинског већа општине Лапово за путеве, 
       комуналне делатности и инфраструктуру                         - за члана 
14.  Приватни предузетници:                                                      -за члана 
 -Живота Милојевић, 
 -Драган Спасојевић, 
 -Боривоје Филипови                                                      
                                                                Члан 3. 
Начелника и чланове штаба за ванредне ситуације општине Лапово поставља и разрешава 
Скупштина општине на предлог Председника општине. 
                                                               Члан 4. 
Штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове: 
1. руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и 

спасавања на територији општине Лапово у ванредним ситуацијама на спровођењу 
утврђених задатака; 

2. руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 
3. разматра и даје мишљење на Процене угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама; 
4. прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање; 
5. наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се 

користе у ванредним ситуацијама; 
6. стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима 

и предузетим мерама; 
7. разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених и 

оспособљених правних лица; 
8. процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; 
9. доноси наредбе, закључке и препоруке; 
10. сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе; 
11. именује менаџера и заменика менаџера у насељеним местима; 
12. разматра и предлаже Скупштини општине доношење одлуке о организацији заштите и 

спасавања на територији општине Лапово; 
13. ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за ванредне ситуације за 

општину Лапово; 
14. врши и друге послове у складу са Законом и одлуком о организацији заштите и спасавања за 

општину Лапово.                                
                                                                      Члан 5. 
Штаб за ванредне ситуације општине Лапово образује, по потреби, помоћне стручно-оперативне 
тимове за специфичне задатке заштите и спасавања. 
 



12.04.2011.                                "Службени гласник Општине Лапово"                     Број  2- страна 25 
  
                                                             Члан 6. 
Штаб за ванредне ситуације општине Лапово доноси пословник о свом раду и годишњи план 
рада. 
                                                             Члан 7. 
Административно-техничке послове за потребе Штаба за ванредне ситуације општине Лапово 
обављаће Општинска управа Лапово, Одељење за општу управу и јавне службе, 
административни радник за аутоматску обраду података бирачког списка и административно- 
техничке послове Општине. 
                                                            Члан 8. 
Финансирање активности Штаба за ванредне ситуације општине Лапово обезбеђује се из буџета 
Општине Лапово, Фонда за ванредне ситуације, фондација, других донатора и буџета Републике 
Србије. 
     Члан 9. 
 Доношењем ове Одлуке престаје да важи Решење о образовању Општинског штаба за 
одбрану од елементарних непогода Општине Лапово /“Службени гласник општине Лапово“, 
бр.7/08/. 
              Члан 10.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Лапово“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број :020-43/11-I-04 

 
                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                            Небојша Милетић 
34. 
 На основу чл.32.ст.1.тач.6.Закона о локалној самоуправи /“Сл.гласнник РС“, бр.129/07/, 
чл.28.ст.1.Закона о основама система образовања и васпитања /“Сл.гласник РС“, бр.72/09/, чл.8.и 
9. Закона о предшколском васпитању и образовању /“Сл.гласник РС“, бр.18/09/ и 
чл.30.ст.1.тач.6.Статута општине Лапово /“Сл.гласник општине Лапово“, бр.5/08 и 7/08/, 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 11.04.2011.године, донела је  

 
О  Д  Л  У  К  У 

о измени и допуни Одлуке о оснивању Установе за децу 
предшколског узраста 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању Установе за децу предшколског узраста /“Општински службени 
гласник „, бр.8/92 и „Службени гласник општине Лапово“, бр.2/05/, у даљем тексту : Одлука, 
члан 3. се мења и нови текст гласи: 

„Члан 3. 
Седиште Установе за децу предшколског узраста „Наша младост“ је у Лапову, у Улици Михаjила 
Пупина, број 2.“ 

Члан 2. 
 После члана 3. Одлуке додаје се члан 3а.који гласи: 

„Члан 3а. 
 Установа има својство правног лица. 
 Одељак „Возић“ и Одељак IV, при Основној школи, немају својство правног лица. 
 Установа у правном промету иступа у своје име и за свој рачун и за своје обавезе одговара 
целокупном својом имовином.“ 

Члан 3. 
 У члану 5.Одлуке, став 3.се мења и гласи: 
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 „Делатност који Установа обавља је: 
85.10- Предшколско образовање које предходи основном образовању, 
88.91- Дневни боравак деце, укључујући и целодневно неговање и боравак  деце са  
            посебним потребама / сметњама у  развоју/, 
58.14- Издавање часописа и периодичних издања у функцији образовања и васпитања 
           деце предшколског узраста, 
56.21- Кетеринг – припремање оброка у централној кухињи за потребе Установе.“ 

Члан 4. 
 Члан 12. Одлуке се мења и нови текст гласи: 

„Члан 12. 
 Управни одбор Установе има девет чланова, укључујући и председника. 
 Управни одбор чине по три представника запошљених, родитеља и оснивача-јединице 
локалне самоуправе. 
Чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина општине Лапово, на период од 
четири године, на предлог овлашћених предлагача,  у складу са законом. 
 Председника Управног одбора бирају чланови Управног одбора, већином гласова од 
укупног броја чланова Управног одбора.“ 

Члан 5. 
 Члан 13.Одлуке се мења и нови текст гласи: 

„Члан 13. 
 Управни одбор: 

1/ доноси Статут, Правила понашања у Установи и друге опште акте и даје сагласност на 
акт о организацији и систематизацији радних места, 

2/ доноси прешколски програм, развојни план, годишњи програм рада и усваја извештаје  
о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању, 

3/ утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета јединице локалне самоуправе-
оснивача,  

4/ доноси финансијски план Установе, 
5/ усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија,  
6 /расписује конкурс и бира директора, у складу са законом и Статутом,  
7/ поставња вршиоца дужности директора, 
8/ разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и 

стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање  васпитно -
образовног рада, 

9/ одлучује по жалби, односно приговору на решење директора, 
10/  доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом 

остваривању, 
11/ обавља и друге послове у складу са законом и Статутом Установе.“ 

Члан 6. 
 После чл.13.Одлуке, додаје се члан 13 а., који гласи: 

„Члан 13а. 
 Савет родитеља чине по један представник родитеља сваке васпитне групе. 
 Савет родитеља у оквиру своје надлежности: 
 1/ предлаже представнике родитеља деце у Управни одбор Установе, предлаже свог 
представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове Установе, 
 2/ предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног  
рада, 
 3/ учествује у поступку избора уџбеника, 
 4/ разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег 
програма рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и само- 
вредновању,  
 5/ разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности 
Установе, 
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 6/ предлаже органу управљања намену коришћења средстава прикупљених од родитеља, 
 7/ разматра и прати услове за рад Установе, услове за одрастање и учење,  
 8/ учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности деце за време боравка у 
Установи и свих активности које организује Установа, 
 9/ даје сагласност на програм за организовање екскурзија и разматра извештај  о њиховом 
остваривању, 
 10/ разматра здравствену и социјалну заштиту деце, 
 11/ обавља и друге послове од интереса за Установу, односно даје предлоге органима 
Установе који се не могу разматрати и одлучивати без предходног мишљења  родитеља, 
 12/ обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.“ 

Члан 7. 
 Члан 15. Одлуке, мења се и нови текст гласи: 

„Члан 15. 
 Директор Установе бира се на период од четири године, на основу јавног конкурса који 
расписује Управни одбор Установе, по предходно прибављеном мишљењу Васпитно – 
образовног већа. 
 Одлука Управног одбора Установе о избору директора се сматра донетом када на њу да 
сагласност министар Просвете, сагласно закону.“ 

Члан 8. 
 Члан 16.Одлуке се мења и нови текст гласи: 

„Члан 16. 
 Директор Установе је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности и 
за свој рад одговара Управном одбору и надлежном Министарству. 
 У оквиру своје надлежности, директор: 
 1/ планира и организује остваривање програма васпитања и образовања и свих активности 
Установе, 
 2/ стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и 
унапређивању образовно-васпитног рада, 
 3/ стара се о остваривању развојног плана Установе, 
 4/ одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за 
одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом, 
 5/ сарађује се органима Општине Лапово, удружењима итд., 
 6/ организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет васпитно- 
образовног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање рада васпитача и 
стручних сарадника, 
 7/ планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање 
звања васпитача и стручног сарадника, 
 8/ предузима мере у случајевима повреда забрана из члана 44.,45. и 46.Закона о основама 
система образовања и васпитања / забрана дискриминације, забрана насиља, злостављања и 
занемаривања и забрана страначког организовања и деловања/  и недоличног понашања 
запосленог и његовог негативног утицаја на децу, 
 9/ предузима мере ради извршавања налога Просветног инспектора, Просветног 
саветника, као и других инспекцијских органа, 
 10/ стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о 
Установи, у оквиру јединственог информационог система просвете, 
 11/  стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, деце и родитеља 
односно старатеља, стручних органа и Управног одбора, о свим питањима од интереса за рад 
Установе и органа,  
 12/ сазива и руководи седницама Васпитно-образовног већа, односно Педагошког већа, 
без права одлучивања, 
 13/ образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у Установи, 
 14/ сарађује са родитељима, односно старатељима деце, 
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 15/ подноси извештаје о свом раду Установе Управном одбору, најмање два пута 
годишње, 
 16/ доноси општи акт о организацији и систематизацији радних места, 
 17/ одлучује о правима, обавезама и одговорностима деце и запослених, у складу са 
законом.“   

Члан 9. 
 Члан 17.Одлуке се мења и нови текст гласи: 

„Члан 17. 
 Стручни органи Установе су Васпитно-образовно веће, Стручни актив васпитача и 
стручних сарадника, Стручни актив медицинских сестара, Стручни актив за развојно планирање, 
Педагошки колегијум и други стручни активи у складу са законом и Статутом Установе. 
 Надлежност стручних органа, начин рада и њихова одговорност уређују се Статутом 
Установе.“ 

Члан 10. 
 Члан 18.Одлуке се мења и нови текст гласи: 

„Члан 18. 
 Предшколско васпитање и образовање остварује се на основу предшколског програма. 
 Предшколски програм припремају директор Установе и стручни органи а доноси га 
Управни одбор, по предходно прибављеном мишљењу  Савета родитеља и прибављеној 
сагласности надлежног органа оснивача на планирана материјална средства за његово 
остваривање.“ 

Члан 11. 
Чланови 19., 20. и 21. бришу се. 

Члан 12. 
Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службеном гласнику општине 

Лапово.“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:020-44/11-I-04 

                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                       Небојша Милетић,ср. 

 
 

35. 
 На основу чл.20.ст.1.тач-16. Закона о локалној самоуправи /“Сл.гласник РС“, бр.129/07/, 
чл.23.ст.1.Закона о култури /“Сл.гласник РС“, бр. 72/09/ и чл.30.ст.1. тач.6. и 9. Статута општине 
Лапово /“Сл.гласник општине Лапово“, бр.5/08 и 7/08/, Скупштина општине Лапово, на седници 
одржаној 11.04.2011.године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о изменама и допунама Одлуке о оснивању 

Центра за културу „Стефан Немања“у Лапову 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о оснивању Центра за културу „Стефан Немања“у Лапову/“Општински 
службени гласник“, бр.15/92/  и Одлуци Скупштине општине Лапово о давању сагласности на 
промену назива фирме у Културно – туристички центар „Стефан Немања“-Лапово /“Службени 
гласник општине Лапово“, бр.3/05/, члан 2..основне Одлуке се мења и нови текст гласи: 

„Члан 2. 
 Центар се оснива као Установа која обавља јавну службу којим се обезбеђује остваривање 
права грађана у области културе, образовања итд. 
 Пуни назив Центра је :Културно-туристички центар“Стефан Немања“-Лапово 
 Скраћени назив Центра је : КТЦ „Стефан Немања“-Лапово. 
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 Седиште Центра је у Лапову, у улици Његошева 33.“ 

Члан 2. 
Члан 4.Одлуке се мења и нови текст гласи:  

„Члан 4. 
 У циљу извршавања својих послова , Установа обавља следеће делатности: 
-13.91 Производња плетених и кукичастих материјала 
-16.29 Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа 
-23.41 Производња керамичких предмета за домаћинство и украсних предмета 
-32.12 Производња накита и сродних предмета 
-32.13 Проиводња имитације накита и сродних производа 
-47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама 
-49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају 
-55.10 Хотели сличан смештај/туристичка насеља,мотели,објекти домаће радиности итд./ 
-56.10 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката 
-.56.29 Остале услуге припремања и послуживања хране 
-58.13 Издавање новина , укључујући рекламне огласне новине, издање у штампаној или               
           електронској форми, укључујући и интернет издање 
-58.14 Издавање часописа и периодичних издаља 
-59.11 Производња кинематографских дела, аудио визуелних дела 
-59.13 Дистрибуција кинематографских дела, аудио визуелних дела 
-59.14 Делатност приказивања кинематографских дела 
-63.91 Делатност новинских агенција 
-79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане са њима 
-85.51 Спортско и рекреативно образовање 
-85.52 Уметничко образовање 
.-85.59 Остало образовање 
-85.60 Помоћне образовне делатности 
-90.01 Извођачка делатност 
-90.02 Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности 
-90.03 Уметничко стваралаштво 
-90.04 Рад уметничких установа 
-91.01 Делатност библиотека и архива 
-91.02 Делатност музеја, галерија и збирки 
-91.03 Заштита и одржавање културних добара, културно-историјских локација и  
           сличних туристичких споменика 
-93.19  Остале спортске делатности /спортско рекреативни лов и риболов у резерватима, 
             помоћне услуге у спортско рекреативном лову и риболову/ 
-93.29 Остале забавне и рекреативне делатности“ 

Члан 3. 
 Члан 9. Одлуке се мења и нови текст гласи:  
                                                                 „Члан 9. 
 Центром руководи директор. 
 Директора Центра именује и разрешава оснивач, у складу са законом и Статутом Центра. 
Директор се именује на основу спроведеног јавног конкурса, на период од четири године и може 
бити поново именован. 
 Оснивач може именовати вршиоца дужности директора Центра, без предходно 
спроведеног јавног конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека мандата, 
односно када јавни конкурс за избор директора није успео, најдуже једну годину.“ 

Члан 4. 
 После члана 9.Одлуке, додаје се члан 9а., који гласи: 
                                           „Члан 9а. 
 У руковођењу Центром, дректор има следећа овлашћења: 

-организује и руководи радом Центра, 
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-доноси акт о организацији и систематизацији радних места и друга општа акта у  складу 
са законом и Статутом, 

-извршава одлуке Управног одбора Центра, 
-заступа Центар, 
-стара се о законитости рада Центра, 
-одговоран је за законитост рада, спровођење програма рада, за материјално-финансијско 

пословање Центра, 
-оснивачу подноси извештаје о раду и резултатима пословања по годишњем обрачуну, 
-образује комисије и радна тела, 
-обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Центра.“ 

Члан 5. 
У члану 10.став 2. Одлуке мења се и текст гласи: 
 
„Управни одбор Центра има пет чланова, од којих се три именују као представници 

Оснивача а два члна из реда запошљених у Центру.Састав Управног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 30% представника мање заступљениг пола. Чланови Управног одбора 
именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута. 

Председника Управног одбора именује Оснивач из реда чланова Управног одбора.“ 
У Члану 10.став 4. Одлуке ,се брише. 

Члан 6. 
У члану 11.Одлуке, на крају текста, додаје се став 3., који гласи: 
 
„Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност најмање 30% представника 

мање заступљеног пола.“ 
Члан 7. 

  Члан 13.Одлуке се мења и нови текст гласи: 
„Члан 13. 

 Центар има свој печат и штамбиљ са натписом: Културно-туристички центар“Стефан 
Немања“-Лапово.“ 

Члан 8. 
 Обавезује  се Центар да изврши усаглашавање Статута у року од 30.дана од дана ступања 
на снагу ове Одлуке. 

Члан 9. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службеном гласнику општине 
Лапово“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:020-45/11-I-04 

 
ПРЕДСЕДНИК  
Небојша Милетић,ср. 

36. 
 На основу чл.20.ст.1.тач.16.Закона о локалној самоуправи /“Сл.гласник РС“, бр.129/07/, 
чл.23.ст.1.Закона о култури /“Сл.гласник РС“, бр.72/09/ и чл.30.ст.1.тач.6. и 9.Статута општине 
Лапово /“Сл.гласник општине Лапово“, бр.5/08 и 7/08/, Скупштина општине Лапово, на седници 
одржаној 11.04.2011.године, донела је  

О  Д  Л  У  К  У 
о изменама и допунама Одлуке о оснивању 
Општинске библиотеке „Слово“ у Лапову 

 
Члан 1. 

Члан 2.став 1.Одлуке о оснивању Општинске библиотеке „Слово“у Лапову /“Сл.гласник 
општине Лапово“, бр.9/95/, у даљем тексту : Одлука, мења се и гласи: 
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 „Седиште Установе Општинске библиотеке“Слово“, је у Лапову, у ул.Његошева, број 6а.“ 

Члан 2. 
 Члан 3.Одлуке, мења се и нови текст гласи: 

„Члан 3. 
 Делатност Установе  је: 
-91.01 Делатност библиотеке и архива обухвата: 

-документационе и информационе активности библиотеке свих врста,  и 
читаонице,слушаонице и посебне просторије за гледање филмова и видео материјала, који 
пружају услуге  корисницима као што су студенти, научници, службеници, 
-припремање збирки, без обзира на то да ли су специјализоване или не, 
-прикупљање, обрада, заштита, чување и обезбеђивање приступа библиотечко- 
информативној грађи, књига, мапа, часописа, филмова, плоча, трака, уметничких дела 
итд. 
-пружање свих библиотечко-информативних услуга на лицу места и на даљину. 

-58.11 Издавање књига 
 -Обухвата издавање 
 -књига у штампаном или електронском облику, у аудио запису или на интернету, 
 -брошура, проспеката, летака или сличних публикација, укључујући издавање  
             речника и енциклопедија, 
 -атласа, мапа и карата, 
 -енциклопедија на компакт дисковима /ЦД-РОМ/ 
 -58.14 Издавање часописа и периодичних издања 
 -издавање часописа и периодичних издања који излазе мање од четири пута  
  недељно, ове информације могу бити издаване у електронској форми, укључу- 
  јући и интернет издање.“ 

Члан 4. 
 Члан 11. Одлуке мења се и гласи: 

„Члан 11. 
  Директор руководи Библиотеком. 
 Директора Библиотеке именује и разрешава оснивач. 
 Директор се именује на основу спроведеног јавног конкурса, на период од четири године 
и може бити поново именован. 
 Оснивач може именовати вршиоца дужности директора Библиотеке, без предходно 
спроведеног јавног конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека мандата, 
односно, када јавни конкурс за избор директора није успео, најдуже за једну годину.“ 

Члан 5. 
 После члана 11.Одлуке, додаје се члан 11а, који гласи: 

„Члан 11а. 
Директор Библиотеке: 
 -организује и руководи радом Библиотеке, 
 -доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у  
  складу са законом и Статутом, 
 -извршава одлуке Управног одбора, 
 -заступа Библиотеку, 
 -стара се о законитости рада, 
 -одговоран је за материјално-финансијско пословање, 
 -обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Библиотеке.“ 

Члан 6. 
 Члан 12.Одлуке мења се и гласи: 

„Члан 12. 
 Управни одбор управља Библиотеком. 
 Управни одбор има пет чланова од којих три представника Оснивача и два представника 
из реда запослених у Библиотеци. 
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 Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава Оснивач, у складу са 
законом. 
 Председника Управног одбора именује Оснивач из реда чланова Управног одбора. 
 Чланови Управног одбора, из става 2. овог члана, именују се на период од четири године 
и могу бити именовани највише два пута.“ 

Члан 7. 
 Члан 13.Одлуке мења се и гласи: 

„Члан 13. 
 Управни одбор Библиотеке: 
 -доноси Статут и друге опште акте утврђене законом и Статутом, 
 -утврђује пословну и развојну политику, 
 -одлучује о пословању Библиотеке, 
 -доноси програме рада Библиотеке, на предлог директора, 
 -доноси годишњи финансијски план, 
 -усваја годишњи обрачун, 
 -усваја годишњи извештај о раду и пословању, 
 -даје предлог о статусним променама, у складу са законом, 
 -закључује уговор о раду са директором, у складу са законом, 
 -одлучује о другим питањима утврђеним законом и Статутом.“ 

Члан 8. 
 Обавезује се Библиотека да у року од 60.дана, од дана ступања на снагу ове Одлуке, 
усагласи Статут Библиотеке са одредбама ове Одлуке. 

Члан 9. 
 Ова Одлуке ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
опшине Лапово“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:020-46/11-I-04 

 
     ПРЕДСЕДНИК 
Небојша Милетић,ср. 

    
37. 
 На основу чл.23. и чл.27.ст.тач.9. Закона о јавним предузећима /“Сл гласник РС“, 
бр.25/00,25/02, 107/05, 108/05, 123/07/ , чл. 6..ст.2. Закона о класификацији делатности  
/“Сл.гласник РС“, бр.104/2009/ и чл.30. ст.1.тач.6.Статута општине Лапово /“Сл.гласник општине 
Лапово“, бр.5/08 и 7/08/, Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 
11.04.2011.године, донела је  

 
О  Д  Л  У  К  У 

о измени и допуни Одлуке  о оснивању 
Јавног предузећа за урбанизам, грађевинско земљиште, 

изградњу и путеве Општине Лапово 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о оснивању Јавног предузећа за урбанизам, грађевинско земљиште, изградњу и 
путеве Општине Лапово /“Службени гласник општине Лапово“, бр.8/1997 и 11/2000/, члан 5.се 
мења и нови текст гласи: 

„Члан 5. 
 Делатност Јавног предузећа „Нови Век“-Лапово обухвата: 
-41.10 Разрада грађевинских пројеката 
 -42.11 Изградња путева и аутопутева 
            -Обухвата: 
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 -површинске радове на улицама, путевима, мостовима 
 -асфалтирање путева 
 -бојење и обележавање ознака на путевима 
 -постављање ограда и саобраћајних ознака исл. 
-63.11 Обрада података, хостинг и сл. 
 -Обухвата: 
 -активности обезбеђења инфраструктуре за хостинг, услуге обраде података и  
  повезане активности 
-64.99 Остале непоменуте финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова 
 -Обухвата: 
 -остале услуге финансијског посредовања, које се првенствено односе на друге 
  видове финансирања, осим путем одобравања кредита 
-68.10 Куповина и продаја властитих некретнина 
 -Обухвата: 
 -куповину и продају властитих некретнина стамбених зграда и станова,  
             земљишта и парцелисање 
-70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем 
 -Обухвата давање савета, усмеравање или пружање оперативне помоћи послов- 
  ним организацијама у вези са управљањем, као што су стратегије комппанија 
 и организационо планирање 
-71.11 Архитектонска делатност 
-71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање 

Члан 2. 
 Обавезује се Јавно предузеће  да у року од 60.дана, од дана ступању на снагу ове Одлуке, 
усагласи Статут ЈП „Нови Век“.Лапово. 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у“Службеном гласнику 
општине Лапово“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:020-47/11-I-04 

 
     ПРЕДСЕДНИК 
Небојша Милетић,ср. 

  
38. 
 На основу чл.27.ст.1.тач.1. и чл.28.ст.1.тач.1.Закона о јавним предузећима /„Сл.гласник 
РС“, бр.25/00,25/02,107/05,108/05,123/07/, чл.2.Закона о комуналним делатностима  /“Сл.гласник 
РС“, бр.16/97 и 42/98/,.чл.32.тач.9.Закона о локалној самоуправи  /“Сл.гласник РС“, бр.129/07/, 
чл.6.ст.2.Закона о класификацији делатности /“Сл.гласник РС“, бр.104/09/ и чл.30.тач.9.Статута 
општине Лапово /“Сл.гласник општине Лапово“, бр.5/08 и 7/08/, Скупштина општине Лапово, на 
седници одржаној 11.04. 2011.године, донела је  

О  Д  Л  У  К  У 
о изменама и допуни Одлуке о организовању 
Јавно комунално – стамбеног  предузећа 

„Морава“- Лапово 
 

Члан 1. 
У Одлуци о организовању Јавно комунално – стамбеног предузећа „Морава“- Лапово 

/“Општински службени гласник „  бр.5/93  / и Одлуци о измени Одлуке о оснивању Јавно 
комунално – стамбеног  предузећа „Морава“- Лапово / „Службени гласник  општине Лапово“, 
бр.1/02/, члан 3.став 3. основне Одлуке се мења и гласи: 

 



12.04.2011.                                "Службени гласник Општине Лапово"                     Број  2- страна 34 
  

„Седиште ЈКСП „Морава“- је у Лапову, у ул.Ратника Солунског фронта бб“. 
Члан 2. 

Члан 4.Одлуке се мења и нови текст гласи: 
„Члан 4. 

Предузеће обавља следеће делатности: 
 
-36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 
 Обухвата: 
 -скупљање воде из бунара 
 -пречишћавање воде 
 -обраду воде у индустријске и друге сврхе 
 -дистрибуцију воде цевоводом, возилом – цистерном  
-08.12 Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина 
 Обухвата: 
 .-експлоатацију индустријског песка, грађевинског песка и шљунка 
 -експлоатацију грађевинског песка 
-37.00 Уклањање отпадних вода 
 Обухвата: 
 -рад канализационих система и уређаја за обраду отпадних вода 
 -пражњење и чишћење септичких јама и резервоара и шахтова и канализационих  
   јама  
 -одржавање и чишћење одводних канала и дренажу, укључујући и деблокирање  
  одвода  
-38.11 Сакупљање отпада који није опасан 
-42.11 Изградња путева  
 Обухвата: 
 -изградњу улица, друмова, и других путева за возила и пешаке 
 -површинске радове на улицама, путевима, асфалтирање путева, бојење и 
  обележавање ознака на путевима, постављање ограда и саобраћајних ознака и сл. 
-41.20  Изградња стамбених и нестмбених зграда  
 Обухвата: 
 -изградњу свих врста нестамбених зграда, складишта 
 -монтажу и подизањемонтажних грађевина на градилишту 
 -преправку и обнову постојећих стамбених грађевина 
-42.21 Изградња цевовода 
 Обухвата: 

-осталих грађевина за цевоводе за пренос на велике даљине и градске цевоводе 
/међумесни и локални цевоводи/, главне доводе и мрежу, 

 -изградњу:одводних система /колектора/, укључујући и поправке, постројења  
  за депоновање отпадних вода, црпних станица 
 -копање бунара 
-42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина 
 Обухвата: 
 -опремање парцела потребном инфраструктуром 
-43.22 Постављање водоводних, канализационих система 
 Обухвата инсталирање водоводних и канализационих система, укључујући  
  доградњу, адаптацију, одржавање и поправке система 
-43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови 
 Обухвата: 
 -специјализоване грађевинске радове  
-45.11 Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима 
 Обухвата: 
 -трговину на велико и трговину на мало новим и коришћеним возилима /пут- 
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  ничким и специјалним моторним возилима и др./ 
 -трговину на велико и трговину на мало теренским моторним возилима 
-46.77 Трговина на велико отпацима и остацима 
-47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама 
-47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама 
-52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају 
 Обухвата пратеће активности у вези са коришћењем паркиралишта  или гаража 
-68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима 
 Обухвата изнајмљивање властитих некретнина и управљање њима, као што су  
  нестамбене зграде, укључујући изложбене хале и складишни капацитети  и  
  организовање извођења грађевинских пројеката у сврхе властитог пословања 
-71.12  Инжењерске делатности и техничко саветовање 
 Обухвата: 
 -геодетске активности, премеравање граница и терена, подземно мерење и  
  пружање картографских ситуација 
-81.21 Услуге редовног чишћења зграда 
-81.30 Услуге уређења и одржавања околине 
 Обухвата: 
 -уређење и одржавање паркова и вртова за: приватне куће и стамбене зграде,  
  јавне зграде / школе, итд./градске зелене површине  и гробља, зеленило уз сао- 
  браћајнице, индустријске и пословне зграде итд. 
-96.03 Погребне и сродне делатности   

Члан 3. 
Обавезује се Предузеће да у року од 60.дана, од дана ступања на снагу ове Одлуке,  

усагласи Статут Предузећа, са одредбама ове Одлуке. 
Члан 4. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:020-48/11-I-04 

      ПРЕДСЕДНИК  
Небојша Милетић,ср. 

 
39. 
 На основу чл.29.ст.2. и чл. 30.Закона о туризму /“Сл.гласник РС“, бр.36/09 и 38/10/, 
чл.30.Статута општине Лапово /“Сл.гласник општине Лапово“, бр.5/08 и 7/08/, Скупштина 
општине Лапово, на седници одржаној 11.04.2011.године , донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

 Сагласно Одлуци Скупштине општине Лапово, којом се прихвата иницијатива за 
оснивање Туристичке организације регије Шумадије /“Службени гласник општине Лапово“, 
бр.8/08/, приступа се оснивању Туристичке организације регије Централне Србије, са седиштем у 
Крагујевцу.    
                                                                             Члан 2. 
 За члана Скупштине Туристичке организације регије Централне Србије одређује се 
Гордана Мркаљ, директор Културно туристичког центра „Стефан Немања“- Лапово. 

Члан 3. 
 Одлуку објавити  у „Службеном  гласнику општине Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:020-54/11-I-04 

        ПРЕДСЕДНИК  
                                                         Небојша Милетић,ср. 
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40. 
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 

62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка 
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник општине Лапово», 
број 6/2006), председник општине Лапово дана 12.04. 2011.  године, донео је 

ОДЛУКУ 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
У ОПШТИНИ ЛАПОВО 

 
и расписује  

О Г Л А С 
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

- Предмет јавног надметања – 

1.  Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Лапово (једна катастарска 
општина): 
КО Број јавног 

надметања 
Површина (ха, 
ари, м2) 

Почетна цена 
(дин/ха) 

Депозит 
(дин) 

Период 
закупа 

Лапово 1 3,0571 5.000,00 3.057,10 1 година 
Лапово 2 0,3274 5.000,00 327,40 1 година 
Лапово 3 0,5820 5.000,00 582,00 1 година 
Лапово 4 0,2760 5.000,00 276,00 1 година 
Лапово 5 2,9253 5.000,00 2.925,30 1 година 
Лапово 6 0,3173 5.000,00 317,30 1 година 
Лапово 7 0,8212 5.000,00 821,20 1 година 
Лапово 8 1,2295 5.000,00 1.229,50 1 година 
Лапово 9 3,5564 5.000,00 3.556,40 1 година 
Лапово 10 0,9683 5.000,00 968,30 1 година 
Лапово 11 2,2028 5.000,00 2.202,80 1 година 
Лапово 12 2,2181 5.000,00 2.218,10 1 година 
Лапово 13 1,7030 5.000,00 1.703,00 1 година 

УКУПНО : 20,1844  
 

 
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела и списак парцела 

по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, 
може се извршити у згради Општине Лапово , у канцеларији бр. 8 сваког радног дана од 
10,00 до 12,00 часова.  
Контакт особа је Иван Гајић, дипл.инж.агр., тел. 034/852-999. 
 

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати 
на његове физичке недостатке. 
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            4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити: за 
КО Лапово дана 06.05.2011.год. од 09,00 часова. Заинтересовани понуђачи за обилазак 
земљишта  дужни су да се пријаве дан раније у згради Општине Лапово,1. спрат, соба 8, 
дана 05.05.2011.год.  од 10,00 до 12,00 сати. 
 

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском 
основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за 
тако утврђену површину земљишта. 
 

6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у 
државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп. 
 

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну 
производњу, не може се користити у друге сврхе. 
 

8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                            
II 

– Услови за пријављивање на јавно надметање- 
1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

држaвној својини има: 
 
-правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава. 

   
 2 Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује 
оригиналним документима, односно овереним фотокопијама и то:  

- лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од 
шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица 

- важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава 
 

 3. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о 
уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа,  
за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе  Општине Лапово, 
број: 840-745151843-03, позив на број 26-121. 

  4. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након 
јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу 
закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не 
враћа. 

 5. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да 
најповољнији понуђач, након отварање понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% 
понуђене цене.  

 
  6. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  

једна пријава. 
 7. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта 

у државној својини у првом и другом кругу немају правна и физичка лица која нису 
испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта 
у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта 
или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања 
приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп. 
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III 
– Документација за пријављивање на јавно надметање – 

• формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)  
• доказ о уплати депозита 
• лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не 

старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица 
• важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава 

 
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом 

општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници Општине Лапово. Потребно је 
да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве. 

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише: 
На предњој страни: 
 

•  Адреса: Општина Лапово, улица и број:  Његошева бр. 18, Комисији за 
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини 

• Уписати назнаку ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ 
• Број јавног надметања ____ (навести и КО) 

На задњој страни: 
•  име и презиме/назив и адреса понуђача 

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација. 
IV 

– Рок за подношење пријаве - 
Рок за подношење документације за пријављивање је до 15,00 сати, дана 19.05. 2011. године. 
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе 
Општине Лапово до наведеног рока.  

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
V 

-Јавно отварање понуда – 
Јавно отварање понуда за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у 
скупштинској сали Општине Лапово, улица Његошева број 18, дана 20.05.2011. године, са 
почетком у 10,00 часова. 

VI 
- Плаћање закупнине - 

 Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на 
дан јавног надметања.  

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан уплате. 

VII 
– Средства обезбеђења плаћања - 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности одлуке 
достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног 
депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и 
водопривреде преко Oпштинске управе Општине Лапово. 

 За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину 
најкасније до 30. септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину 
закупа доставља и : 
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• гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног 
земљишта или 

• решење о упису хипотеке на непокретности у висини двоструке вредности 
годишњег закупа пољопривредног земљишта или 

• уговор о јемству јемца  
 

Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида 
а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.  
 

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Лапово, на огласној табли 
Општинске управе Лапово, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава 
рачунати од дана објављивања у Службеном гласнику општине Лапово, огласној табли 
Општинске управе Лапово и на веб страни.  

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 320-33/10-II од 12.04.2011.год. 
 
                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
         
                                                                                                          Драган Златковић    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.04.2011.                                "Службени гласник Општине Лапово"                     Број  2- страна 40 
  

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

бр. 
1 Годиљњи програм заштите уређења и коришћења пољоприв.земљишта општине Лапово за 

2011. годину  
1 

2 Одлука о давању сагласностина Одлуку УО  КТЦ „Стефан Немања“ Лапово о измени и 
допуни Статута 

14 

3 Одлука о давању сагласностина Одлуку УО  ЈП „Нови век “  Лапово о измени и допуни 
Статута . 

14 

4 Одлука о измени и допуни Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине у 
Општини Лапово 

14 

5 Одлука о давању сагласностина Одлуку УО  општинске библиотеке „ Слово“ Лапово  о 
измени и допуни Статута . 

15 

6 Одлука о давању сагласностина Одлуку УО ЈКСП „Морава „ Лапово о измени и допуни 
Статута  

15 

7 Одлука о уразрешењу и именовању члана УО Установе за децу педшколског узраста 
„Наша младост“ Лапово  

16 

8 Одлука о висини стопе пореза на имовину и начину наплате и начину наплате пореза у 
2011. годину 

1 6 

9 Одлука о измеи Одлуке о утврђивању пореза на имовину физичких лица на територији 
општине Лапово  

17 

10 Одлука о обезбеђивању средстава у буџету општине Лапово за учпешће у финансирању 
пројекта „Реконструкција и доградња пројекта Установе за децу предшколског узраста 
„Наша младост“ Лапово“ 

18 

11 Решење о формирању  Комисије за легализацију беспрано изграђених објеката 19 
12 Одлука о усвајању Финансијског извештаја ОШ „Светозар Марковић“ Лапово за 2010.г. 20 
13. Одлука о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Општинске библиотеке 

„Слово“ Лапово за 2010.годину 
20 

14. Одлука о усвајаењу Финансијског извештаја Средње школе Лапово из Лапова за 2010.г. 20 
15 Одлука о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем КТЦ „Стефан Немања“ 

Лапово за 2010.годину 
21 

16. Одлука о усвајању Извештаја  о пословању ЈКСП „Морава“ Лапово за 2010.годину 21 
17. Одлука о усвајању Прегледа остварених прихода и извршених расхода ЈП „Нови век“ 

Лапово за 2010.годину 
21 

18. Одлука о усвајању Извештаја о раду Општинске управе Лапово за 2010.годину 22 
19. Одлука о усвајању Извештаја о пословању Установе за децу предшколског узраста „Наша 

младост“ Лапово за 2010. годину 
22 

20. Одлука о усвајању Извештаја утрошених средстава Текуће буџетске резерве и утрошених 
средстава права социјалне заштите за период јануар – април 2011.године 

22 

21. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметањаза давање у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

23 

22. Одлука о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Лапово 23 
23. Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Установе за децу предшколксог узраста 25 
24. Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Центра за културу „Стефан Немања“  28 
25. Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Општинске библиотеке „Слово“ 30 
26. Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању ЈП за урбанизам, грађ.зем.изг.и пут.Лапово 32 
27. Одлука о измени и допуни Одлуке о организовању ЈКСП „Морава“ Лапово 33 
28. Одлука о приступању оснивању ТОРШ 35 
29. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољ. Земљишта у државној својини 

у општини Лапово 
36 

 
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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