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61. 
На основу члана 56. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01) Извршни одбор Скупштине општине 
Лапово на седници одржаној дана 06. 06. 2003. 
год. донео је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

Да се изврши дезинсекција на подручју 
општине Лапово у складу са Програмом који је 
саставни део ове одлуке. 

Члан 2. 
Овлашћује се Председник Извршног одбора да 
прикупи три (3) понуде за пружање услуге 
дезинсекције, да одабере најповољнију понуду 
како би се што хитније приступило 
реализацији ове одлуке. 

Члан 3. 
Средства за спровођење ове одлуке обезбеђена 
су у буџету општине Лапово из текуће 
буџетске резерве. 

Члан 4. 
За спровођење ове одлуке задужује се 
Председник Извршног одбора и комунални 
инспектор Скупштине општине Лапово. 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 
 

ИЗВРШНИ  ОДБОР  СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-165/03-03 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК 
                                     Боривоје  Јеленковић,с.р. 
62. 
На основу чл. 33. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01) Скупштина општине Лапово на седници 
одржаној 13. 06.  2003. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

Да се не прихвати одлука Министарства 
здравља о одређивању Мотела "Кошута" као 
карантина за лица евентуално оболела од 
САРСА. 

 
 
 
 

 
Члан 2. 

Организовати заједнички састанак у 
Шумадијском округу са представницима 
општина Региона Шумадије у округу, са  
 
Начелником Округа и директором Завода за 
заштиту здравља из Крагујевца. 

Члан 3. 
Инсистирати да Институт за заштиту здравља 
одреди нови објекат као карантин за лица 
евентуално оболела од САРСА руководећи се 
струком.  

Члан 4. 
Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

Број: 020-171/03-03   

             ПРЕДСЕДНИК 
        Милош  Здравковић,с.р. 
63. 
На основу чл. 33. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01) Скупштина општине Лапово на седници 
одржаној 13. 06.  2003. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

Да се приступи наставку изградње КДС у 
Лапову. 

Члан 2. 
Да се са извођачем - инвеститором  ЕИ ЕКОС-
ЕДС из Ниша закључи Анекс основног 
уговора заведеног под бројем  345-6/98-02 од 
20. 10. 1998. год. 

Члан 3. 
Саставни део ове одлуке чини предлог Анекса 
уговора. 

Члан 4. 
Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

                       Број: 020-174/03-03  
              ПРЕДСЕДНИК 
                     Милош  Здравковић,с.р. 
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64.
На основу чл. 33. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 

3/01) Скупштина општине Лапово на седници 
одржаној 13. 06.  2003. год. донела је 



О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

Прихвата се иницијатива да се одржи сајам 
расних  грла крупне стоке 2003. год. у Лапову 

Члан 2. 
Одређује се организатор сајма ПИК "Лапово" 
из Лапова 

Члан 3. 
Средства за финансирање сајма одобриће 
Извршни одбор Скупштине општине Лапово и 
Извршни одбор Скупштине општине Баточина  
према броју учесника  - излагача на сајму. 

Члан 4. 
Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

Број:020-189/03-03 
              ПРЕДСЕДНИК 
                                Милош  Здравковић,с.р. 
65. 

На основу члана 38.  Закона о 
планирању и уређењу простора и насеља ("Сл. 
гласник РС" бр. 44/95, 23/96, 16/97, 46/98), 
члана 11. Одлуке о изградњи објеката 
("Службени гласник Општине Лапово" бр. 
3/98) и чл. 56. Статута општине Лапово 
("Службени гласник Општине Лапово"  бр. 
3/01),  Извршни  одбор  Скупштине   општине  
Лапово, на седници    одржаној 15. 04. 
2003.год. 

О  Д  Л  У  К  У 
О УСВАЈАЊУ УРБАНИСТИЧКО-

ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА - ГАРАЖЕ 

ИНВЕСТИТОРА ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГА  
ИЗ ЛАПОВА 
Члан 1. 

Усвајају се Урбанистичко-технички услови за 
изградњу привременог објекта-гараже на 
кп.бр. 8289/2 и 8289/3  КО Лапово у ул. Цара 
Лазара  бр. 12 инвеститору ЈОВАНОВИЋ 
МИОДРАГУ из Лапова ул. Цара Лазара бр. 12, 
у свему према предлогу ЈП за  урбанизам, 
грађевинско земљиште, изградњу и путеве 
"Нови век" Лапово бр. 350-2-57/03 од 
01.04.2003.г  
1. Општи услови урбанистичке регулације   
1.1. Објекат се поставља на грађевинској 
локацији: као слободностојећи 
1.2. Међусобна удаљеност објекта:  
1.3. Минимално растојање између РЛ и ГЛ: 
мин. 8,70м 
1.4. Растојање основног габарита од суседних 
ГП: од кп.бр. 8289/1 мин. 0,5м 
1.5. Висина објекта: 4,50м 

1.6. Кота приземља: мах  30 цм од нивоа 
терена 
1.7. Висина надзитка стамбене поткровне 
етаже: нема 
1.8. Спратност: приземље (П) 
1.9. Положај грађ. елемената у односу на ГЛ: у 
истој линији 
1.10. Одводњавање површинских вода: 
хоризонталним и вертикалним олуцима према                                                            
дворишту 
1.11. Паркирање возила: у истом објекту 
1.12. Дозвољена намена објекта: гаража 
1.13.  Коефицијент изграђености: 0,16 
1.14. Степен искоришћености: 16,39 
1.15. Остало:  Габарит димензија: 3,50 х 6.40м  
1.16. Како се парцела налази у зони градског 
центра у којој је предвиђено становање 
високих   густина што значи: 
- помоћни простор се обезбеђује искључиво у 
оквиру основних објеката на парцели 
- паркирање може бити у оквиру парцеле са 
индивидуалним или заједничким паркинзима или 
гаражама у саставу основног објекта. 
Инвеститор је поднео захтев за издавање 
урбанистичке дозволе за слободностојећи 
помоћни објекат - гаражу (који је у изградњи) 
тако да му се може издати само привремена 
дозвола што му је предочено и са тиме је 
сагласан. 
2. Услови грађења објекта 
2.1. Етапност градње: целокупно 
2.2. Обезбеђење суседних објеката: у свему 
према грађевинским прописима 
2.3. Заштита животне средине и културних 
добара: 
2.4. Санитарна заштита:  
2.5. Остало:  
3. Услови за прикључење на комуналну 
инфраструктуру: 
3.1. Саобраћај: из улице Цара Лазара 
3.2. Водовод: нема 
3.3. Фекална канализација: нема 
3.4. Кишна канализација: слободним падом ка 
улици Цара Лазара 
3.5. Електро инсталације: нема 
3.6. ПТТ: нема 
3.7. Топловод: нема 
3.8. Гасовод: нема 
3.9. Остало:  
4. Посебни услови: 
4.1. Саставни део ових УТУ чини следећа 
документација:  
- графички прилог Р=1:2500  
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4.2. Инвеститор је обавезан да од надлежног 
Општинског органа прибави САГЛАСНОСТ 

на техничку документацију којом се потврђује 
да је иста израђена у складу са 



УРБАНИСТИЧКИМ УСЛОВИМА и условима 
надлежних организација. 

Члан 2. 
Саставни део ове Одлуке чини следећа 
документација: копија плана у размери 1:2500, 
02-853-2/2003-37 од 17. 03. 2003. год. са  
графичким прилогом у размери 1:2500 израђен 
од ЈП "Нови век" Лапово. 

Члан 3 
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 

ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-124/03-03 

                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                   Боривоје Јеленковић,с.р. 
66. 

На основу члана 38.  Закона о 
планирању и уређењу простора и насеља ("Сл. 
гласник РС" бр. 44/95, 23/96, 16/97, 46/98), 
члана 11. Одлуке о изградњи објеката 
("Службени гласник Општине Лапово" бр. 
3/98), чл. 8. Одлуке о изради Генералног плана 
инфраструктурног коридора магистралног 
пута М 1.11. деонице Лапово ("Службени 
гласник општине Лапово бр. 2/2003) као и  чл. 
56. Статута општине Лапово ("Службени 
гласник Општине Лапово"  бр. 3/01),  Извршни  
одбор  Скупштине   општине  Лапово, на 
седници одржаној 20. 05. 2003.год. доноси 
следећу 

О  Д  Л  У  К  У 
О УСВАЈАЊУ УРБАНИСТИЧКО-

ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКТА ЗА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ - 

ПРИВРЕМЕНИ ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ 
ИНВЕСТИТОРА ПАВЛОВИЋ ЖИВОСЛАВА 

ИЗ БРЗАНА 
Члан 1. 

Усвајају се Урбанистичко-технички услови за 
изградњу привременог пословног објекта на 
кп. бр. 14228/1 КО Лапово инвеститору 
ПАВЛОВИЋ ЖИВОСЛАВУ из Брзана, у 
свему према предлогу ЈП за  урбанизам, 
грађевинско земљиште, изградњу и путеве 
"Нови век" Лапово бр. 350-2-63/03 од 30. 04. 
2003 год. 
1. Општи услови урбанистичке регулације   
1.1. Објекат се поставља на грађевинској 
локацији: као слободностојећи 
 
 
 
 
1.2. Међусобна удаљеност објекта: према 
графичком прилогу 

1.3. Минимално растојање између РЛ и ГЛ: 
мин. 1м 
1.4. Растојање основног габарита од суседних 
ГП: према графичком прилогу 
1.5. Висина објекта: мах 9,00м 
1.6. Кота приземља: 50 цм од коте терена 
1.7. Висина надзитка поткровне етаже: мах 
1,80м 
1.8. Спратност: приземље и поткровље 
1.9. Испади на објекту: нема 
1.10. Положај грађ. елемената у односу на ГЛ: 
у истој линији 
1.11. Спољне степенице: нема 
1.12. Ограда парцеле: постојећа транспарентна 
мах  х = 1,40 м 
1.13. Одводњавање површинских вода: 
хоризонталним и вертикалним олуцима ван 
објекта према заједничкој постојећој септичкој 
јами пословног објекта 
1.14. Дозвољена намена објекта: пословни  
1.15. Коефицијент изграђености:  0.05 
1.16. Степен искоришћености: 5.0 
1.17. Остало:  Габарит димензија:10.00х12.00м  
2. Услови грађења објекта 
2.1. Етапност градње: целокупно 
2.2. Обезбеђење суседних објеката: По 
грађевинским прописима 
2.3. Заштита животне средине и културних 
добара: По прописаним нормативима 
3. Услови за прикључење на комуналну 
инфраструктуру: 
3.1. Саобраћај: са постојеће локалне 
саобраћајнице 
3.2. Водовод: у свему према условима ЈКСП 
"Морава" 
3.3. Фекална канализација: на септичку јаму 
3.4. Кишна канализација: на септичку јаму 
3.5. Електро инсталације: у свему према 
условима ЈП "Електрошумадија" Крагујевац 
3.6. ПТТ: нема 
3.7. Топловод: нема 
3.8. Гасовод: нема 
4. Посебни услови: 
4.1. Саставни део ових УТУ чини следећа 
документација:  
- копија плана Р=1:2500  
- власнички лист  
- ситуација Р=1:2500 
4.2. Инвеститор је обавезан да од надлежног 
Општинског органа прибави САГЛАСНОСТ 
на техничку документацију којом се потврђује 
да је иста израђена у складу са 
УРБАНИСТИЧКИМ УСЛОВИМА и условима 
надлежних организација. 
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Члан 2. 



Саставни део ове Одлуке чини следећа 
документација: копија плана у размери 1:2500, 
02-953-2/2002 од 28. 10. 2002. год. са  
графичким прилогом у размери 1:2500 израђен 
од ЈП "Нови век" Лапово. 

Члан 3 
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 

ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-137/03-03 

                                       ПРЕДСЕДНИК    
                              Боривоје Јеленковић,с,р,   
67. 
На основу члана 13. Закона о комуналним 
делатностима  ("Сл. гласник РС" бр. 16/97 и 
42/98), члана 21. Закона о поступању са 
отпадним материјама ("Сл. гласник РС" бр. 
25/96), члана 18. став 1. тач. 4. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 
9/2002)и члана 33. Статута општине Лаппово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01), Скупштина општине Лапово на седници 
одржаној 13. 06.  2003. год. донела је следећу 

О  Д  Л  У  К  У 
О  ОДРЖАВАЊУ  ЧИСТОЋЕ 

 

  I  ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овом одлуком се прописује одржавање 
чистоће на територији општине Лапово  
услови  и начин организовања послова у 
обављању комуналне делатности, одржавању 
чистоће и одржавање депонија (у даљем 
тексту: одржавање чистоће) и то: 
- технички и други посебни услови за 
одржавање чистоће којима се обезбеђује 
одређени обим, врста и квалитет услуге; 
- начин обезбеђивања континуитета у 
одржавању чистоће и депоније; 
- права и обавезе предузећа које одржава 
чистоћу и права и обавезе  корисника услуга; 
- начин утврђивања и наплата цене за 
одржавање чистоћа, као и права корисника у 
случају неодравања и  неквалитетног 
одржавања чистоће; 
- начин поступања предузећа које одржава 
чистоћу и овлашћења општине Лапово када 
дође до прекида у обављању послова 
одржавања чистоће у случају непредвидивих 
околности. 

Члан 2. 
Одржавање чистоће у смислу ове одлуке је: 
- сакупљање, изношење, одвожење, уклањање 
и одлагање смећа и других природних и 
вештачких отпадака из стамбених, пословних 

и других објеката у за то одређеним местима 
(у даљем тексту: изношење кућног смећа; 
- изношење, одвожење, уклањање и одлагање 
смећа, отпадних и других нечистоћа, 
уклањање угинулих животиња, уклањање 
блатних наноса и других наслага са јавних 
површина, чишћење и прање  јавних 
површина, одржавање и прочишћавање 
инсталација за прикупљање отпадних вода и 
сл. (у даљем тексту: одржавање чистоће на 
јавним површинама); 
- одношење и депоновање посебних врста 
отпада;  
- крупних отпадака, индустријског отпада; 
- одржавање депоније. 

Члан 3. 
Комуналну делатност одржавања чистоће 
обавља Јавно комунално-стамбено предузеће 
"Морава" Лапово, основано за обављање ове 
делатности. 

Члан 4. 
Корисници комуналних услуга у смислу ове 
одлуке, су физичка и правна лица и 
предузетници, као власници стамбених и 
пословних објеката или просторија и закупци  
на неодређено време стана у друштвеној 
својини или државној својини (у даљем тексту: 
корисници). 
II  ТЕХНИЧКИ  И  ДРУГИ  ПОСЕБНИ  
УСЛОВИ    ЗА  ОДРЖАВАЊЕ  ЧИСТОЋЕ 

Члан 5. 
Овом одлуком прописују се технички и други 
посебни услови за одржавање чистоће које 
обухвата изношење кућног смећа, одржавање 
чистоће на јавним површинама и одношење и 
депоновање посебних врста отпада. 
              1. Изношење кућног смећа 

Члан 6. 
Кућним смећем се сматрају сви чврсти отпаци 
који настају у стамбеним и пословним 
зградама и просторијама а који се по својој 
величини могу одлагати у типизиране посуде 
за прикупљање кућног смећа. 

Члан 7. 
Кућно смеће се до изношења скупља и ослаже 
у типизиране посуде за сакупљање смећа. 
Посуде су тако израђене да се лако затварају и 
отварају и омогућава  прихватање посуде ради 
пражњења садржаја у специјализовано возило, 
којим се одводи на депонију. 
Број и врсту возила за сакупљање смећа, 
начин, место и техничке услове за њихово 
постављање на јавним површинама одређује 
ЈКСП "Морава" према следећим нормативу; 
једна посуда за 20 станова једна посуда за 
једну или више пословних просторија. 
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Кућно смеће се може одлагати и у посебне 
кесе намењене за сакупљање смећа у складу са 
одредбама ове одлуке. 

Члан 8. 
Предузећа и друга правна лица и предузетници 
који обављају трговину, угоститељску и другу 
делатност (производња и продаја меса, воћа и 
поврћа и осталих животних намирница)дужни 
су да обезбеде простор за постављање 
типизираних посуда за одлагање отпадака који 
настају у обављању тих делатности и 
амбалаже и услове којима се спречава њихово 
растуарање. 
Корисници из става 1. овог члана  дужни су да 
закључе уговор са ЈКСП "Морава" којим ће се 
уредити време, динамика, цена и друга питања 
у вези са одвожењем отпадака и амбалаже који 
настају у обављању делатности. 
Забрањено је одлагање амбалаже и других  
отпадака који настају у обављању делатности у 
посуде за смеће  постављене  за одлагање 
кућног смећа. 

Члан 9. 
ЈКСП "Морава" је дужно да кућно смеће са 
подручја Вароши износи најмање једном у 
току недеље а по потреби и више пута. 
У улицама у којима нису постављене посуде за 
одлагање смећа, смеће се може одлагати у кесе 
за одлагање смећа које одвози предузеће. 
Изузетно у улицама без застора од 01. 
новембра до 28. фебруара предузеће може 
кућно смеће износити два пута месечно 
уколико су ове улице непроходне за моторна 
возила. 
Ако је улица непроходна за саобраћај услед 
изградње, раскопавања и сл. предузеће је 
дужно да износи смеће са једног сабирног 
места док те околности трају, у складу са 
споразумом постигнутим са грађанима улице и 
надлежним инспекцијским органом. 

Члан 10. 
Предузеће доноси програм изношења смећа 
које садржи нарочито: време и начин 
изношења кућног смећа, улице у којима се 
смеће одлаже у кесе, врсту и укупан број 
посуда за смеће. 
Програм из става 1. овог члана предузеће 
доноси до 15. јула текуће године за наредну 
годину. 
Сагласност на програм из става 1. овог члана 
даје Извршни одбор уз мишљење комуналног 
инспектора. 

2. Одржавање чистоће на јавним   
    површинама 

Члан 11. 
Под одржавањем чистоће на јавним 
површинама подразумева се одржавање 
чистоће и прање површина јавног саобраћаја, 
одржавање и прочишћавање инсталација за 

прикупљање атмосферских вода и одржавање 
чистоће на осталим јавним површинама. 
 а) Под површинама јавног саобраћаја 
подразумева се чишћење улица (коловоза и 
тротоара, тргова, скверова, мостова, 
надвожњака, прелаза,паркинг простора, осим 
улица и путева без застора). 

О одржавању чистоће на улицама и 
путевима без застора старају се власници и 
корисници земљишта и зграда у тим улицама и 
путевима. 

Прање улица врши се према програму 
ЈКСП "Морава". 

Прање  улица у вароши врши се 
претежно ноћу у времену када је температура 
ваздуха изнад 0. У случају да температура 
ваздуха буде испод 0 прање улице може се 
вршити и дању. 

Приликом прања улица морају се 
очистити отвори  олука, решетке сливника и 
друга површина која се  пере.  

Прање се изводи млазом воде тако да 
се нечистоћа не сме избацивати на тротоаре и 
у суседне улице, без квашења и прљања 
пешака, фасада, излога, ограда и других 
објеката. 
 б) Чишћење осталих површина 
подразумева уклањање и одвожење смећа са 
зелених површина и паркова, травњака, 
аутобуске и железничке станице, гробља, 
пијаце, водотокова са обала и сл. 

О одржавању  чистоће на овим 
површинама стара се ЈКСП "Морава", као и 
правна лица која су основана за обављање 
одређене делатности а која овим површинама 
управљају и користе их. 

ЈКСП "Морава" са наведеним правним 
лицима може закључити уговор о пружању 
услуга, уколико не закључи уговор правна 
лица су одговорна са неодржавање чистоће на 
површинама које користе. 

Члан 12. 
ЈКСП "Морава" доноси програм одржавања 
чистоће на јавним површинама који садржи: 
1) јавне површине за одржавање ччистоће 
(чишћење, прање и прочишћавање); 
2) време и начин одржавања чистоће; 
3) број и врсту посуда за сакупљање и корпи за 
отпадке и динамику њиховог пражњења; 
4) техничко технолошке услове за њихово 
извршење; 
5) износ накнаде за обављање послова. 
Програм из става 1. овог члана предузеће 
доноси до 15. јула текуће године за наредну 
годину. 
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Сагласност на програм из става 1. овог члана 
даје Извршни одбор  Скупштине општине 
Лапово. 

Члан 13. 
У складу са програмом из члана 12. ове одлуке 
ЈКСП "Морава" поставља на јавним 
површинама довољан број корпи за отпатке 
које се постављају и подешавају тако да је 
могуће њихово пражњење, прање и 
одржавање. 
Предузеће уз сагласност надлежног органа 
одређује место за постављање корпи за 
отпадке. 
 3. Одоншење и депоновање посебних  
                 врста отпада 

Члан 14. 
Крупним оотпадком се сматрају сви отпаци 
који настају у стамбеним и пословним 
зградама и просторијама, који су по својој 
величини, количини и саставу не сматрају 
кућним смећем, а нарочито дотрајали апарати 
из домаћинства, намештај, делови санитарне  
опреме, уређаја и слично. 

Члан 15. 
Крупне отпадке предузеће отклања најмање 
два пута годишње у складу са посебним 
програмом који садржи: 
1) време и начин уклањања кућног отпада; 
2) број и врсту возила за сакупљање 
    и одвожење крупног отпада и динамику 
    њиховог одвожења; 
3) износ накнаде за обављање послова.       
За извршење програма из става 1. овог члана у 
погледу сакупљања и  одвожења крупног 
отпада са јавних површина предузећу припада 
накнада утврђена финансијским планом на 
који је сагласност дао надлежни орган 
општине Лапово, односно накнада по уговору 
закљученим са корисником када се услуга 
врши на позив корисника. 
  Члан 16. 
Индустријским отпадом се сматрају отпаци 
који настају као последица технолошког 
процеса, производње и прераде а који немају 
употребну вредност. 
Посебне врсте отпада (медицинским хемијски 
и други) након неутрализације, одлажу се у 
посебне посуде затворене и недоступне другим  
лицима, прикупљају се, односно депонују се 
на за то одређено и заштићено место на 
депонији. 
Садржај септичких јама и пољских WC-а 
прикупља се специјализованим возилима на  
позив корисника, одлаже на за то посебно 
одређено место на депонији, а возила се након 
сваког пражњења перу и дезинфикују.  

За одлагање и депоновање отпада из става 1., 
2. и 3. овог члана предузеће закључује посебан 
уговор са корисником. 
III   НАЧИН  ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ                          
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ 

Члан 17. 
Предузеће је дужно да свој рад и пословање 
организује тако да кроз реализацију послова из 
ове одлуке трајно и несметано  одржава 
чистоћу и под једнаким условима, у складу са 
овом одлуком обезбеђује прописан обим, 
врсту и квалитет услуга. 

Члан 18.  
Ако дође до поремећаја или прекида у раду 
предузећа, односно услед више силе или 
других разлога, које предузеће није могло да 
предвиди, односно да спречи обавезно је да 
одмах предузме мере на отклањаеу поремећаја 
односно прекида и то: 
1) Радно ангажовање запослених на 
отклањању поремећаја односно разлога због 
којих је дошло до прекида као и ангажовање 
трећих лица у обезбеђивању одржавања 
чистоће; 
2) Хитне поправке уређаја којима се обезбеђује 
обављање одржавања чистоће, као и заштиту 
комуналних објеката, уређаја од даљих 
кварова или хаварија; 
3) Предузме друге мере које утврди надлежни 
орган СО Лапово. 
Ако предузеће не предузме мере из става 1. 
овог члана надлежни орган Скупштине 
општине Лапово може да ангажује друго 
предузеће а на терет предузећа. 
IV   ПРАВА  И  ОБАВЕЗЕ  ПРЕДУЗЕЋА  И    
        КОРИСНИКА 

Члан 19. 
Предузеће је дужно да: 
1) Износи смеће у складу са овом одлуком и 
одлаже на депонију; 
2) При изношењу смећа не расипа смеће, не 
подиже прашину и не ствара буку, не оштећује 
посуде за смеће, површине на којима се оне 
налазе или кроз које се смеће износи, расуто 
смеће одмах покупи и уклони; 
3) Након изношења смећа, посуде за смеће 
вратити на своје место; 
4) Посуде за смеће обнавља, одржава и 
замењује; 
5) Посуде за смеће пере најмање једном у три 
месеца; 
6) Постави у складу са програмом из члана 13. 
ове Одлуке довољан број корпи за отпадке, на  
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начин којим је омогућено њихово лако 
пражњење, прање и одржавање; 
7) Редовно празни корпе за отпадке и чисти 
простор око њих и 
8) Да уклања крупне отпадке у складу са 
програмом из члана 14. ове Одлуке као и на 
позив корисника; 
9) Обавља и друге послове у складу са овом 
Одлуком. 

Члан 20. 
Корисник је дужан дан: 
1) Сакупља и одлаже смеће у посуде, односно 
кесе за сакупљање смећа; 
2) Обезбеди да простор на коме се налазе 
посуде за сакупљање смећа буде приступачан 
тако да је омогућено изношење смећа; 
3) Предузећу плати цену за извршену услугу. 

Члан 21. 
Инвеститори стамбених, пословно-стамбених, 
пословних и других објеката, дужни су да 
набаве одговарајуће посуде за сакупљање 
смећа и предају их предузећу без накнаде у 
складу са инвестиционо - техничком 
документацијом по којој је објекат израђен. 
Општинска управа - комунални орган не може 
издати одобрење за употребу објекта  ако нису 
обезбеђене посуде у складу са инвестиционо-
техничком документацијом. 

Члан 22. 
Није дозвољено да се у посуде за сакупљање 
смећа одлажу: 
1) крупни отпаци; 
2) шут и други грађевински отпад; 
3) запаљиве, штетне, опасне материје и 
течности које се не сматрају кућним смећем. 
V  ЗАШТИТА  ЧИСТОЋЕ  НА  ЈАВНИМ  
ПОВРШИНАМА 

Члан 23. 
Ради заштите чистоће на јавним површинама 
извођачи грађевинских радова дужни су да: 
1. чисте јавне површине испред градилишта 
докле допире растурање прашине и 
грађевинског материјала: 
2. квасе растресити материјал за време рушења 
и транспорта као и приступне путеве, да би се 
спречило загађивање простора ван 
градилишта; 
3. одржавају функционалност сливника, 
отворених одводних канала за атмосферске 
воде у непосредној близини и на самом 
градилишту, чији део се налази на јавној 
површини; 
4. очисти возило од блата пре изласка из 
градилишта, односно чисте запрљани коловоз 
и друге површине од блата и друге нечистоће; 

5. депоновани грађевински материјал у оквиру 
градилишта обзбеде од растурања или 
разношења на јавним површинама; 
6. обезбеде да се земља и други растресити 
материјал (песак, шљунак и креч) не расипа  и 
да се држи у сандуцима или оградама и 
7. очисте грађевинску површину од смећа, 
шута, другог грађевинског материјала и отпада 
пре уклањања ограде градилишта. 

Члан 24. 
Превоз лаког и растреситог материјала 
(струготине, хартије и др.) мора да се обавља 
тако да се онемогући њихово расипање. 
Превоз огрева и другог грађевинског 
материјала или тешких материја мора да се 
обавља возилима која су обезбеђена тако да 
спрече расипање ових материјала.  
Кад се истовар или утвора ових материјала или 
материја из става 1. и 2. овог члана обавља на 
јавној површини, она мора бити очишћена и по 
потреби опрана одмах након завршеног 
истовара или утовара. 

Члан 25. 
Приликом извођења радова на одржавању и 
заштити других површина  (уређње јавних 
зелених површина, путева и сл.) извођач 
радова је дужан да све отпадке који су настали 
извођењем тих радова  уклони  са јавне 
површине  и врати  је у првобитно стање. 

Члан 26. 
Ради одржавања и заштите чистоће на јавним 
површинама није дозвољено: 
1) Бацање хартије и других отпадака ван корпи 
за отпадке и посуди за сакупљање смећа и на 
други начин стварање нечистоће; 
2) Изливање отпадних вода и других 
нечистоћа, повезивање септичких јама и 
пољских WC на кишну и фекалну 
канализацију; 
3) Прање возила, цепање дрва и угља и сл.; 
4) Спаљивање смећа 
5) Растурање рекламних листића, плаката и 
сличних натписа; 
6) Вађење и распиање смећа из посуда за смеће 
или са депонија; 
7) Истоварање ван депоније, земље, отпадног 
грађевинског материјала, инудстријског и 
занатског отпада, шљаке, шута, амбалаже и 
другог отпада; 
8) Изручивање отпадне воде ван места која су 
за то одређена; 
9) Избацивање земље, грађевинског 
материјала, отпадних вода у шахте и сливнике 
за прикупљање атмосферских вода; 
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10) Прикупљање отпадака из кућног смећа и 
смећа са јавних површина као и других 
отпадака чије је одлагање обавезно. 

VI  ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА 
Члан 27. 

Смеће, крупни отпаци и друге отпадне 
материје одвозе се и одлажу на депонију 
отпадних материја. 
Локација за депонију одређује се у складу са 
Генералним планом и мора бити ограђена, 
коришћена и опремљена у складу са посебним 
прописима. 
Након пражњења на депонији возило се мора 
опрати и дезинфиковати. 

Члан 28. 
Под одржавањем депоније подразумева се 
опремање депоније за безбедно одлагање, 
обраду, неутралисање и уништавање 
комуналног отпада и отпада опасних материја 
у општини као и селекција и прерада 
секундарних сировина из отпада на депонији. 
Комуналну делатност одржавања депонија 
обавља ЈКСП "Морава"  које има искључиво 
право селекције и прераде секундарних 
сировина са депоније. 

Члан 29. 
Предузеће је дужно да депонују одржава на 
начин утврђен посебним прописима у погледу 
најнужнијих мера заштите животне средине. 

Члан 30. 
Надлежни орган Скупштине општине Лапово, 
на предлог ЈП "Нови век" може одредити да се 
вишак земљишта са градилишта извози и 
депонује ради насипања и нивелације 
одређених локација ван депоније. 
Извођачи радова су дужни да материјал са 
градилишта (вишак земље, шута и другог 
грађевинског материјала) депонују на локацији 
из става 1. овог члана. 

VII   НАЧИН НАПЛАТЕ  ЦЕНЕ  ЗА  
ОДРЖАВАЊЕ  ЧИСТОЋЕ 

Члан 31. 
Корисник плаћа утврђену цену за изношење 
смећа према обиму, врсти и квалитету пружене 
услуге. 
Цена из става 1. овог члана утврђује се у 
зависности од врсте корисника (физичка, 
правна лица или предузетници) површине 
изражене у м2, стамбеног или пословног 
простора, потребног броја канти за сакупљање 
смећа   као и других елемената утврђених 
законом. 
Наплата цене утврђене у складу са ставом 2. 
овог члана врши се месечно на следећи начин: 
1) домаћинства уплатом на благајни предузећа 
или инкасанту према месечном обрачуну за 
извршену услугу; 
 

2) правна лица и предузетници на благајни 
предузећа или на пословни рачун предузећа, 
према месечном обрачуну за извршену услугу 
или у складу са закљученим уговором. 
Средства, одржавање и замену посуда за смеће 
и опреме за изношење смећа обезбеђују се из 
цене за изношење смеће. 

Члан 32. 
Предузеће нема право да наплати цену за 
изношење смећа, када корисник привремено  
откаже коришћење услуге, под условом да 
стамбени или пословни објекат неће користити 
друже од шест месеци. 
У случају из става 1. овог члана, корисник је 
дужан да обавести предузеће најкасније 15 
дана пре привременог престанка коришћења 
услуга, као и да наведе период у коме неће 
користити услуге предузећа. 
Предузеће има право да наплати цену за 
изношење смећа и кад услугу не изврши, ако 
корисник услуге онемогући њено извршење. 

Члан 33. 
За одржавање чистоће на јавним површинама 
предузећу припада накнада средстава 
локалних јавних прихода а у складу са 
програмом из члана 10. и чл. 15. став 3. ове 
Одлуке. 
За одношење и депоновање индустријског 
отпада и посебних врста отпада предузеће има 
права на посебну накнаду од корисника у 
складу са уговором из члана 16. став 4. ове 
Одлуке. 

VIII   НАЧИН  ПОСТУПАЊА И 
ОВЛАШЋЕЊЕ ОРГАНА 

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО  У  
СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У ОДРЖАВАЊУ  

ЧИСТОЋЕ 
Члан 34. 

Предузеће је дужно да у случају прекида у 
обављању одржавања чистоће насталог услед 
више силе или других разлога који нису могли 
да се предвиде и услед мера из члана 18. ове 
Одлуке, одмах обавести надлежни орган 
општине Лапово. 

Члан 35. 
Када надлежни орган прими обавештење о 
поремећају у обављању одржавања чистоће, 
дужан је да без одлагања: 
1) одреди ред првенства и начин пружања 
услуге оним корисницима код којих би услед 
прекида настала опасност по живот и здравље 
грађана или рад других субјеката, или би 
настала велика, односно ненадокнадива штета; 
2) нареди мере за заштиту комуналних 
објеката који су угрожени, као и заштиту 
имовине; 
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3) предузме мере за отклањање насталих 
последица и друге потребне радње за 
обављање комуналне делатности; 
4) утврди разлоге и евентуалну одговорност за 
поремећај односно прекид за обављање 
комуналне делатности, као и одговорност за 
накнаду учињене штете. 
  IX    НАДЗОР 

Члан 36. 
Надзор над применом ове Одлуке, над 
законитошћу рада предузећа, као и комунално 
осматрање  врши Општинска управа Лапово 
преко Одељења за урбанизам, имовинско-
правне и стамбено-комуналне делатности. 

Члан 37. 
Послове инспекцијског надзора над применом 
ове Одлуке и прописа донетих на основу ове 
Одлуке и над обављањем комуналне 
делатности, врши надлежна инспекција. 
 X   КАЗНЕНЕ  ОДРЕДБЕ 

Члан 38. 
Новчаном накнадом од 10.000,00 до 100.000,00 
динара казниће се за прекршај комунално 
предузеће ако: 
1. поступи супротно одредбама члана 9. ове 
Одлуке; 
2. поступи супротно одредбама члана 11. а)  
став 4. и 5. ове Одлуке; 
3. не прибави сагласност надлежног органа из 
члана 13. став 2. или поступи супротно од 
издате сагласности; 
4. не уклони крупне отпадке у складу са 
посебним програмом (чл. 15. став 1.); 
5. поступи супротно одредбама члана 19. ове 
Одлуке; 
6. поступи супротно одредбама члана 22. ове 
Одлуке;  
7. не одлаже смеће  у складу са чланом 27. ове 
Одлуке; 
8. не предузме мере у складу са чланом 18. ове 
Одлуке; 
9. не предузме мере у складу са чланом 34. ове 
Одлуке. 
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се 
за прекршај одговорно лице у правном лицу, у 
комуналном предузећу, новчаном казном од 
3.000,00 - 5.000,00 динара. 

Члан 39. 
Новчаном казном од 10.000,00 дин. до 
100.000,00 дин. казниће се за прекршај правно 
лице, као корисник, односно одговорно лице у 
правном лицу, новчаном казном од 3.000,00 
дин. до 5.000,00 динара, ако: 
1. поступи супротно одредбама члана 8. ове 
Одлуке; 
 
 

 
2. поступи супротно одредбама члана 11.б) 
став 2. ове Одлуке; 
3. у посуде за сакупљање смећа  одлаже 
крупније отпатке, запаљиве, штетне и опасне 
материје које не спадају у кућно смеће 
сурптоно одредби члана 16. став 2. и 3.; 
4. не сакупља и не одлаже  смеће у посуде за 
сакупљање смећа (члан 20. тачка 1.); 
5. не обезбеди да простор на коме се налазе 
посуде за сакупљање буде приступачан, тако 
да је онемогућено изношење смећа(члан 20. 
тачка 2.); 
6. као инвеститор не набави посуду за 
сакупљање смећа и не преда је предузећу без 
накнаде (члан 21. став 1.); 
7. поступи супротно одредбама члана 22. ове 
Одлуке; 
8. поступи супротно одредбама члана 26. ове 
Одлуке. 
За  прекршаје из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном од 3.000,00 до 
10.000,00 динара. 

Члан 40. 
Новчаном казном од 3.000,00 до 5.000,00 
динара казниће се за прекршај физичко лице, 
као корисник ако: 
1. поступи супротно одредбама члана 11.а) 
став 2. ове Одлуке; 
2. не сакупља и не одлаже смеће у посуде, 
односно канте за сакупљање смећа(члан 
20.тач. 1.) 
3. поступи супротно одредбама чл. 22. ове 
Одлуке; 
4. поступи супротно одредбама члана 26. ове 
Одлуке. 

Члан 41. 
Новчаном казном од 10.000,00 до 100.000,00 
динара казниће се за прекршај правно лице, 
као извођач грађевинских и осталих радова, 
односно од 3.000,00 до 5.000,00 динара 
одговорно лице у правном лицу ако: 
1. поступи супротно одредбама члана 23. ове 
Одлуке; 
2. приликом превоза расипа лаки и растресити 
материја, огрев, грађевински материјал или 
течне материје, као и ако не очисти и опере 
јавну површину после њиховог утовара или 
истовара; 
3. кад приликом орезивања и сече дрвећа, 
одржавања травњака, поправке путева и 
обављања других  радова на јавним 
површинама не упозори на безбедност 
корисника јавне површине, као и ако не 
уклони материјал и отпатке или не очисти 
јавну површину одмах по завршеном послу 
(члан 25. ове Одлуке) 
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном од 10.000,00 до 
50.000,00 динара. 
XI  ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ  ОПДРЕДБЕ 

Члан 42. 
Обавезује се Јавно комунално-стамбено 
предузеће "Морава" Лапово да у року од 15 
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке 
обавести кориснике из члана 8 ове Одлуке о 
обавези закључивања уговора у року од 30 
дана од добијања обавештења. 

Члан 43. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престају 
да важе одредбе Одлуке о одржавању чистоће 
и комуналној хигијени које се односе на 
одржавање чистоће објављене у ("Службеном 
гласнику општине Лапово" бр. 2/98). 

Члан 44. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

Број: 020-172/03-03 
                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                     Милош  Здравковић,с.р. 
68. 
На основу члана 33. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/2001), Скупштина општине Лапово на 
седници одржаној дана 13. 06. 2003. год. 
донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О  ИЗМЕНИ  И  ДОПУНИ  ОДЛУКЕ  О  

ЈАВНОМ  ВОДОВОДУ  И  
КАНАЛИЗАЦИЈИ 

 

Мења    се   и  допуњује  Одлука  о  јавном   
водоводу  и  канализацији бр.  020-119/95-05  
од  15. 08. 1995. год. и то:  

Члан 1. 
У члану 54. став 1. Одлуке уместо цифре "250 
до 2.500 дин." треба да стоји: "2.500 до 25.000 
динара". 
У истом члану у ставу 2. уместо цифре:"100  
до 500 дин." треба да стоји:"1.000 до 5.000 
дин." 

Члан 2. 
У члану 55. став 1. Одлуке уместо цифре "250 
до 2.500 дин." треба да стоји: "2.500 до 25.000 
динара". 
У истом члану у ставу 2. уместо цифре:"100  
до 500 дин." треба да стоји:"1.000 до 5.000 
дин." 

Члан 3. 
У свему осталом остају непромењене одредбе 
Одлуке о јавном водоводу и канализацији бр. 
020-119/95-05 од 15. 08. 1995. год. 
 

 
Члан 4. 

Измене и допуне ове Одлуке ступају на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику општине Лапово". 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:020-173/03-03 
         ПРЕДСЕДНИК 
              Милош  Здравковић,с.р. 
69. 
На основу чл. 33. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01) Скупштина општине Лапово на седници 
одржаној 13. 06. 2003. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

Да се приступи изградњи заједничке депоније - 
трансфер станице за општине Лапово, Рача, 
Баточина и евентуално Велика Плана. 

Члан 2. 
Трошкове око изградње заједничке депоније 
сносиће подједнако општине учеснице. 

Члан 3. 
Као место за изградњу заједничке депоније - 
трансфер станице одређује се "Какаљевац" или 
"Кленовац" 

Члан 4. 
Овлашћује се председник Скупштине општине 
Лапово и председник Извршног одбора да 
заступају општину Лапово у преговорима око 
изградње заједничке депоније и предузимаjу 
све неопходне радње у вези изградње 
депоније. 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

Број:020-181/03-03 
                ПРЕДСЕДНИК 
                                    Милош  Здравковић,с.р. 
70. 
На основу чл. 33. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01) Скупштина општине Лапово на седници 
одржаној 13. 06.  2003. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

Да се приступи изградњи канализационог 
система у општини Лапово. 

Члан 2. 
Обавезује се Извршни одбор Скупштине 
општине Лапово да уради Програм о изградњи 
канализационог система у општини Лапово. 

Члан 3. 
По изради Програма приступити прикупљању 
понуда путем тендера за изградњу 
канализационог система. 
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Члан 4. 
Овлашћује се Извршни одбор Скупштине 
општине Лапово  да спроведе поступак 
тендера у складу са Законом о јавним 
набавкама и да изабере најповољнијег 
понуђача.                Члан 5. 
Средства за изградњу канализационог система 
биће обезбеђена делом из буџета општине, из 
средстава Републике, учешћем грађана, путем 
кредита, као и лизинга и концесија.. 

Члан 6. 
Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-182/03-03 

             ПРЕДСЕДНИК 
                                Милош  Здравковић,с.р. 
71. 
На основу члана 13. Закона о грађевинском 
земљишту ("Сл. гласник РС" бр. 44/95) и чл. 8. 
Закона о планирању и уређењу простора и 
насеља ("Сл. гласник РС" бр.  45/95), 
Правилника о садржају и начину доношења 
програма уређивања градског грађевинског 
земљишта ("Сл гласник РС" бр. 46/91) и чл. 33. 
Статута општине Лапово ("Службени гласник 
општине Лапово" бр. 3/01), Скупштина 
општине Лапово на својој седници од 13. 06.  
2003. год. донела је 

О  Д   Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 
ЛАПОВО ЗА 2003. ГОД. 

Члан 1. 
У Одлуци о усвајању Годишњег програма 
уређења грађевинског земљишта на подручју 
опшгине Лапово број 020-43/03-03, од 10. 02. 
2003. год. ("Службени гласник општине 
Лапово" бр. 1/2003), поднаслов под "Б" - 
изградња и реконструкција објеката, тачка 1. 
алинеја 2. - Наставак асфалтирања улица према 
пројекту за улицу Д.Туцовића од "дудова" до 
улице Д. Бурсаћа (каменоресца) 
-нове обавезе, износ од 5.500.000,00 динара 
замењује се износом од "3.600.000,00 динара" 
Уводи се нова тачка "10. - Израда извођачког 
пројекта фекалне канализације за Лапово  са 
пројектом уређаја за пречишћавање отпадних 
вода - 1.900.000,00 динара". 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 
има се објавити у "Службеном гласнику 
општине Лапово". 

 СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број:020-184/03-03 

   ПРЕДСЕДНИК 
                      Милош  Здравковић,с.р. 

72. 
На основу чл. 33. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/2001) Скупштина општине Лапово на 
седници одржаној 13. 06.  2003. год. донела је 
следећу 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ 
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

Члан 1. 
Врши се допуна Одлуке о општинским 
административним таксама бр. 020-37/02-03 од 
26. 02. 2002. год. тако да се у таксеној тарифи 
у Тарифном броју 3. после тарифног броја "3б" 
додаје тарифни број "3в" који гласи: 
"За оверавање аутентичности потписа и 
рукописа (уговори, овлашћења, пуномоћја и 
сл.) плаћа се такса у износу од 150,00 динара." 
НАПОМЕНА: Општински орган управе није 
надлежан да оверава аутентичност потписа и 
рукописа који се односе на уговоре који служе 
за упис права непокретности у земљишним и 
другим јавним књигама. 

Члан 2. 
У свему осталом остају одредбе Одлуке о 
општинским административним таксама бр. 
020-37/02-03 од 26. 02. 2002. год. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:020-177/03-03 

                                     ПРЕДСЕДНИК 
                    Милош Здравковић,с.р. 
73. 
На основу чл. 40. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 49/99) и чл. 
33. Статута општине Лапово ("Службени 
гласник општине Лапово" бр. 3/01), 
Скупштина општине Лапово на седници 
одржаној 13. 06.  2003. год. донела је  

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ 

ГЛАСИЛА "ГЛАС ЛАПОВА" 
Члан 1. 

У Одлуци о оснивању јавног гласила "Глас 
Лапова" ("Службени гласник општине Лапово" 
бр. 11/00 и 2/01) члан 5. мења се и гласи: 

"Јавно гласило "Глас Лапова" излазиће 
једном месечно, и то око 15-ог у месецу". 

Члан 2. 
Одлука  ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-179/03-03    

 ПРЕДСЕДНИК 
 Милош  Здравковић,с.р. 
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74. 
На основу чл. 80. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 49/99) и чл. 
33. Статута општине Лапово ("Службени 
гласник општине Лапово" бр. 3/01), 
Скупштина општине Лапово на седници 
одржаној 13. 06. 2003. год. донела је  

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ  И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ЦЕНОВНИКУ ОГЛАСНОГ ПРОСТОРА И 
ВИСИНИ ХОНОРАРА НОВИНАРА-

САРАДНИКА ЛИСТА  "ГЛАС ЛАПОВА" 
Члан 1. 

У Одлуци о измени и допуни Одлуке о 
ценовнику огласног простора и висини 
хонорара новинара - сарадника листа  "Глас 
Лапова" ("Службени гласник општине Лапово" 
бр. 5/01 и  члан 1. мења се и гласи: 

"Цена једног примерка Општинског 
листа износи 15,00 динара". 

Члан 2. 
У Одлуци о ценовнику огласног простора и 
висини хонорара новинара - сарадника листа 
"Глас Лапова" ("Службени гласник општине 
Лапово" бр. 2/01) члан 3. мења се и гласи: 
 "Цена огласних простора, малих огласа 
и реклама у Општинском листу износи: 
1) правоугаоник 5х3цм на првој страни - 
150,00 дин. 
2) правоугаоник 5х3цм на задњој страни - 
120,00 дин. 
3) � последње стране - 450,00 дин 
4) цела последња страна - 900,00 дин. 
5)  унутрашње стране - 225,00 дин. 
6) � унутрашње стране - 375,00 дин. 
7) цела унутрашња страна - 600,00 дин. 
8) правоугаоник 5х3 цм на унутрашњој страни 
90,00 дин. 
9) оглас од 15 речи - 45,00 дин. 

Члан 3. 
У Одлуци о ценовнику огласног простора и 
висини хонорара новинара - сарадника листа 
"Глас Лапова" ("Службени гласник општине 
Лапово" бр. 2/01) члан 4. мења се и гласи:  
"Износ хонорара за новинаре - сараднике у 
Општинском листу износи: 
1) � стране текста у листу - 180,00 дин. 
2) 1/3 стране текста у листу - 135,00 дин. 
3)  стране текста у листу - 90,00 дин. 
4) вести од 2 - 5 реченица - 60,00 дин. 
5) фотографија у листу од 45,00 - 75,00 дин. 

Члан 3. 
У Одлуци о ценовнику огласног простора и 
висини хонорара новинара - сарадника листа 
(Глас Лапова" ("Службени гласник општине 
Лапово" бр. 2/01) после члана 4. додаје се нови 
члан "4а" који гласи: 

"Одређује се паушал од 500,00 дин. по 
објављеном броју за главног и одговорног 
уредника." 

Члан 4. 
Одлука  ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

Број: 020-180/03-03 
   ПРЕДСЕДНИК 
                    Милош  Здравковић,с.р. 
75. 
На основу чл. 33. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01) Скупштина општине Лапово на седници 
одржаној 13. 06.  2003. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

Да Јавно предузеће за урбанизам, грађевинско 
земљиште, изградњу и путеве "Нови век" из 
Лапова буде гарант П.П. "Украс" Лапово из 
Лапова за остатак неотплаћеног кредита у 
износу од 2.000.000,00 динара, код Прве 
предузетничке банке у Јагодини. 

Члан 2. 
Потписивањем уговорног овлашћења са Првом 
предузетничком банком повући ће се акцептни 
налози издати од стране ЈП "Нови век" Лапово, 
а депоновани код Народне банке Србије пре 
30. 06. 2003.  

Члан 3. 
Овлашћује се директор ЈП "Нови век" Лапово 
да потпише уговорно овлашћење из члана 2. 
ове Одлуке. 

Члан 4. 
Међусобне односе о давању гаранције ЈП 
"Нови век" и ПП "Украс" регулисаће уредно 
потписаним уговором у складу са Законом о 
облигационим односима и Законом о банкама 
и банкарском пословању. 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

Број:020-185/03-03 
                ПРЕДСЕДНИК 
                                    Милош  Здравковић,.с.р. 
76. 
На основу чл. 56. Статута општине  Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01) Извршни одбор Скупштине општине 
Лапово на седници одржаној 15. 04. 2003. год. 
донео је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. ДАЈЕ се сагласност на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
послова и радних задатака у Општинској 
управи бр. 110-2/03-03 од 08. 04. 2003. год.  
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2. Решење објавити у "Службеном гласнику 
општине Лапово". 

ИЗВРШНИ  ОДБОР  СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
БРОЈ: 020-125/03-03 

            ПРЕДСЕДНИК 
                  Боривоје  Јеленковић,с.р. 
77. 
На основу члана 33. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01) Скупштина општине Лапово, на седници 
одржаној 13. 06. 2003. год. донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. УСВАЈА  СЕ Извештај о пословању  за 
2002. год.  ЈКСП "Морава" Лапово.  
2. Саставни део овог решења чини Извештај о 
пословању  ЈКСП "Морава" Лапово за период 
од 01. 01. - 31. 12. 2002. год. 
4. Решење објавити у  "Службеном гласнику 
општине Лапово". 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

Број: 020-90/03-03 
          ПРЕДСЕДНИК 
                 Милош  Здравковић,с.р. 
78. 
На основу чл. 34. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 47/03) и чл. 33. 
Статута општине Лапово ("Службени гласник 
општине Лапово" бр. 3/01), Скупштина 
општине Лапово на седници одржаној 13. 06. 
2003. год. донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за планове у 
општини Лапово у саставу: 
1.Мирјана Алемпијевић, дипл.арх., председник 
2. Весна Голубовић, дипл.грађ.инж., члан 
3. Момчило Петровић, дипл.правник, члан 
4. Милосав Недељковић, дипл.правник, члан 
5. Срето Лазаревић, дипл.грађ.инж., члан 
6. Славица Драгутиновић, грађ.инж., члан 
7. Весна Стефановић, дипл.инж.арх, члан, 
пред. Министарства урбаниз. и грађ. 
8. Николина Вујошевић, дипл.инж.арх.,члан, 
пред. Министарства урбаниз. и грађ. 
9. Анђелка Туфегђић, дипл.прост.планер, члан, 
пред. Министарства урбаниз. и грађ. 
2. Задатак Комисије је пружање стручне 
помоћи у обављању послова у поступку израде 
просторног плана општине Лапово, израда и 
спровођење урбанистичких планова као и 
давање стручног мишљења о идејним 
пројектима. 
3. Према потреби ангажовати  одређено 
стручно лице као спољног сарадника. 
4. Именовање Комисије се врши на период од 
4 године. 

5. Решење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

Број: 020-178/03-03 
               ПРЕДСЕДНИК 
                      Милош  Здравковић,с.р. 
79. 
На основу члана 56. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01) Извршни одбор Скупштине општине 
Лапово на седници одржаној 20. 05. 2003. год. 
донео је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1.  Налаже се ЈП "Нови век" Лапово да 
прикупи најмање 3 понуде за израду 5 (пет) 
табли за обележавање општине Лапово, са 
стандардном величином и квалитетом на 
којима ће поред назива општине Лапово бити 
и грб општине Лапово. 
2. Средства за набавку табли за обележавање 
општине Лапово  обезбедити из текуће 
буџетске резерве за 2003. годину. 
3. Решење објавити у "Службеном гласнику 
општине Лапово". 

ИЗВРШНИ  ОДБОР  СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-147/03-03 

                     ПРЕДСЕДНИК 
                               Боривоје  Јеленковић,с.р. 
80. 
На основу члана 56. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01) Извршни одбор Скупштине општине 
Лапово на седници одржаној 20. 05. 2003. год. 
донео је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. Прихвата се као најповољнија понуда за 
израду табли 50/30 цм са називима улица 
Друштвеног предузећа за путеве Крагујевац. 
2. Налаже се ЈП "Нови век" Лапово да закључи 
Уговор са Друштвеним предузећем за путеве 
Крагујевац о испоруци табли за обележавање 
улица у Лапову. 
3. Новчана средства у износу од 48.500,00 
динара обезбедиће се из текуће буџетске 
резерве за 2003. годину која ће се пренети 
кориснику ЈП "Нови век" Лапово. 
4. За уградњу прибављених табли за 
обележавање улица, обавезује се ЈП "Нови 
век" да прикупи најмање три понуде и са 
најповољнијим понуђачем закључи уговор. 
5. Новчана средства за уградњу табли 
обезбедиће се из текуће буџетске резерве за 
2003. годину. 
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6. Решење објавити у "Службеном гласнику 
општине Лапово". 

ИЗВРШНИ  ОДБОР  СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-97/03-03 

                                     ПРЕДСЕДНИК 
                               Боривоје  Јеленковић,с.р. 
81. 
Извршни одбор Скупштине општине Лапово 
на основу чл. 56. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01) и чл. 3. став 2. Одлуке о увођењу 
самодоприноса за подручје општине Лапово за 
период од 01. 01. 2001.  до 31. 10. 2006. год. 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
7/2001), на седници одржаној дана 15. 04. 2003. 
год. донео је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА 

САМОДОПРИНОСА 
1. Одобрава се коришћење средстава 
самодоприноса за поправку и изградњу 
пољских путева из прихода самодоприноса за 
2003. год. у висини од 900.000,00 дин., 
корисник средстава је ЈКСП "Морава" Лапово. 
2. Обавезује се корисник средстава ЈКСП 
"Морава" Лапово да извођење радова на 
пољским путевима пријави Надзорном органу 
ЈП "Нови век" Лапово, да о извођењу радова 
води грађевинску књигу. 
3. Даје се сагласност ЈКСП "Морава"  Лапово, 
извођачу радова на санацији, реконструкцији и 
изградњи пољских путева за набавку 
грађевинске машине Булдожер ТГ-170, у циљу 
оспособљавања за обављање поверених 
послова. 
4. Решење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово" 

ИЗВРШНИ  ОДБОР  СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-121/03-03 

               ПРЕДСЕДНИК 
                       Боривоје Јеленковић,с.р. 
82. 
На основу члана 33. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01) Скупштина општине Лапово, на седници 
одржаној 13. 06. 2003. год. донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 
одбора ЈКСП "Морава" Лапово бр. 904 од 27. 
05. 2003. год. о повећању цене воде. 
2. Утврђује се цена воде по М3 за физичка лица 
10 динара а за правна лица 30 динара. 
 За кориснике који немају уграђен водомер 
утврђује се цена од 3М3 паушално по члану  
    домаћинства. 

3. Саставни део овог решења чини Одлука 
Управног одбора ЈКСП "Морава" Лапово бр. 
904 од 27. 05. 2003. год. 
4. Решење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у  "Службеном гласнику општине 
Лапово". 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

Број: 020-175/03-03 
           ПРЕДСЕДНИК 
     Милош  Здравковић,с.р. 
83. 
Извршни одбор Скупштине општине Лапово, 
на основу чл. 56. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01), на седници од 15. 04. 2003. год. донео је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
I  -  ОДОБРАВА СЕ месечна накнада 
ПАВЛОВИЋ МИЛОСАВУ и ПАВЛОВИЋ 
ДАНИЦИ  из Лапова, који раде на пословима 
противградне заштите на територији општине 
Лапово а због општег интереса,  у месечном 
износу од по 1.600,00 динара нето месечно. 
II  -  Овлашћује се председник Извршног 
одбора да са наведеним лицима закључи 
уговоре за период од 15. 04. 2003. до 15. 10. 
2003. године 
III -  Решење објавити у "Службеном гласнику 
општине Лапово". 

ИЗВРШНИ  ОДБОР  СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-107/03-03                                                                                                                   

                        ПРЕДСЕДНИК 
                           Боривоје  Јеленковић,с.р. 
84. 
На основу чл. 56. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01), Извршни одбор Скупштине општине 
Лапово на седници одржаној 15. 04. 2003. год. 
донео је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. Ставља се ван снаге решење Извршног 
одбора Скупшине општине Лапово бр. 020-
102/03-03 од 24. 03. 2003. год. 
2. Садржину решења које се ставља ван снаге 
послати Скупштини која ће посебном одлуком 
регулисати коришћење земљишта поред старог 
корита Лепенице, Казанског потока и 
Липарског потока. 
3. Решење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 

ИЗВРШНИ  ОДБОР  СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-128/03-03 

   ПРЕДСЕДНИК 
        Боривоје  Јеленковић,с.р. 
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85. 
На основу члана 56. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01) и члана 9. Одлуке о оснивању Фонда за 
солидарну стамбену изградњу ("Службени 
гласник општине Лапово" бр. 2/00 и 8/02), 
Извршни одбор Скупштине општине Лапово, 
на седници одржаној 15. 04. 2003. године, 
донео је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА 
СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ 

ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
1.  У решењу о именовању Управног одбора 
Фонда солидарне стамбене изградње општине 
Лапово број: 020-8/03-03 од 03. 03. 2003. год. 
("Службени гласник општине Лапово"бр. 
3/2003) у чл. 1. тачка 4. мења се и гласи: 

"4. СЛОБОДАН  ЗЛАТКОВИЋ, члан" 
2. Решење ступа на снагу даном доношења а 
има се објавити у "Службеном гласнику 
општине Лапово". 

ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-127/03-03 

                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                    Боривоје  Јеленковић,с.р. 
86. 
На основу чл. 15. Статута Фонда солидарне 
стамбене изградње општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
5/2000) и чл. 56. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01), Извршни одбор Скупштине општине 
Лапово на седници одржаној  20. 05.  2003. год. 
донео је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. Даје се сагласност на Одлуку Управног 
одбора Фонда солидарне стамбене изградње 
бр. 38/2003. од 14. 04. 2003. год. о измени и 
допуни Статута Фонда солидарне стамбене 
изградње општине Лапово објављене у 
("Службном гласнику општине Лапово" бр. 
5/2000) 
2. Решење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 

ИЗВРШНИ  ОДБОР  СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-149/03-03 

       ПРЕДСЕДНИК 
             Боривоје  Јеленковић,с.р. 
87. 
На основу чл. 15. Статута Фонда солидарне 
стамбене изградње општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
5/2000) и чл. 56. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 

3/01), Извршни одбор Скупштине општине 
Лапово на седници одржаној  20. 05. 2003. год. 
донео је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
1. УСВАЈА СЕ Завршни рачун  Фонда 
солидарне стамбене изградње општине Лапово 
за  
    2002. годину 
2. Решење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Лапово". 

ИЗВРШНИ  ОДБОР  СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-148/03-03 

               ПРЕДСЕДНИК 
                     Боривоје  Јеленковић,с.р. 
88. 
На основу чл. 33. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01) Скупштина општине Лапово на седници 
одржаној 13. 06.  2003. год. донела је 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
Члан 1. 

Прихвата се понуда фирме SAINT  GOBAIN  
ISOVER  JUGOSLAVIJA D.O.O.из Београда за 
постављање рекламног паноа димензије 10х5м 
поред ауто-пута Београд-Ниш у непосредној 
близини Слободне зоне у Лапову. 

Члан 2. 
За узврат SAINT  GOBAIN  ISOVER  
JUGOSLAVIJA D.O.O.из Београда се обавезује 
да финансира постављање нових подова од 
ламината са изолацијом у површини од 400-
500м2 у Основној школи "Светозар Марковић" 
у Лапову. 

Члан 3. 
Међусобна права и обавезе регулисати 
уговором. 
Овлашћује се председник Извршног одбора да 
потпише уговор у име општине Лапово. 

Члан 4. 
Закључак објавити у  у "Службеном гласнику 
општине Лапово". 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

Број: 020-187/03-03 
                                      ПРЕДСЕДНИК 
                                Милош  Здравковић,с.р. 
89. 
На основу члана 33. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" бр. 
3/01) Скупштина општине Лапово, на седници 
одржаној 13. 06. 2003. год. донела је 

З   А  К  Љ  У  Ч  А  К 
Члан 1. 

ОБАВЕЗУЈУ СЕ Управни одбори јавних 
предузећа и установа да размотре рад и 
пословање предузећа, директора предузећа и  
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да о томе обавесте Извршни одбор Скупштине 
општине Лапово у року од три недеље. 

Члан 2. 
За евентуално лоше пословање Јавних 
предузећа и установа због одговорности 
директора, Извршни одбор ће предложити 
Скупштини да донесе одлуку о разрешењу са 
функције. 

Члан 3. 
Закључак објавити у "Службеном гласнику 
општине Лапово". 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

Број: 020-186/03-03 
          ПРЕДСЕДНИК 
                 Милош  Здравковић,с.р. 
90. 
На основу члана 56. Статута општине Лапово 
("Службени гласник општине Лапово" број: 
3/01) Извршни одбор Скупштине општине 
Лапово на седници одржаној 06. 06. 2003. год. 
донeо је 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
Члан  1. 

Да се не прихвати одлука Министарства 
здравља о одређивању Мотела "Кошута"  у 
Лапову као карантина за лица евентуално 
оболела од САРСА. 

Члан 2. 
Позвати за наредну седницу Скупштине 
општине представника Министарства здравља, 
представника Шумадијског округа и директора 
Завода за заштиту здравља у Крагујевцу ради 
објашњења одборницима критеријума 
одређивања карантина. 

Члан 3. 
Закључак објавити у "Службеном гласнику 
општине Лапово". 

ИЗВРШНИ  ОДБОР  СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-164/03-03 

  ПРЕДСЕДНИК 
                    Боривоје  Јеленковић,с.р. 
91. 
На основу члана 138. став 1. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 49/99) 
 Општинска изборна комисија општине 
Лапово, на седници одржаној 18. 06. 2003. год.  
саставила је 

ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО 
У Изборној јединици број 11. 

ОСНОВНА ШКОЛА II РЕЈОНА - 
УЧИОНИЦА, СОЛУНСКА БР. 113 

Кандидати за одборника Скупштине 
општине Лапово у Изборној јединици 11 на 
допунским изборима 29. 06. 2003. год. су: 

1. ГОЛУБОВИЋ ПРЕДРАГ кога је 
предложила Народна демократска  странка 

2. ПАВЛОВИЋ БРАНКО-ЦОКИЋ кога 
је предложила Српска радикална странка 

3. РАДОЈИЧИЋ СЛАВОЉУБ-СЛАВА 
кога је предложила Демократска странка  

4. РАДОСАВЉЕВИЋ ДОБРИВОЈЕ 
кога је предложила Демократска странка 
Србије 

Ову листу објавити у "Службеном 
гласнику општине Лапово" и истаћи на 
бирачком месту Изборне јединице. 
Број:013-14-28/03-03 
У Лапову, 18. 06.  2003. год. 
ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  

ЛАПОВО 
           ПРЕДСЕДНИК 
  Зоран Добросављевић,с.р. 
92. 
На основу члана 138. став 1. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 49/99) 
 Општинска изборна комисија општине 
Лапово, на седници одржаној 18. 06. 2003. год.  
саставила је 

ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ЛАПОВО 
У Изборној јединици број 27. 

ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА - ЧЕКАОНИЦА  
I  РАЗРЕДА, ГАВРИЛА  ПРИНЦИПА  Б.Б. 

Кандидати за одборника Скупштине 
општине Лапово у Изборној јединици 27 на 
допунским изборима 29. 06. 2003. год. су: 

1. ВУЈОВИЋ ДАРКО кога је 
предложила  Демократска  странка 

2. ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР кога је 
предложила Демократска странка Србије 

3. РИСТИЋ ДРАГИША  кога је 
предложила Ливерали Србије  

4. СТОЈАДИНОВИЋ ДРАГАН-ЏУСА 
кога је предложила Српска радикална Странка 

Ову листу објавити у "Службеном 
гласнику општине Лапово" и истаћи на 
бирачком месту Изборне јединице. 
Број: 013-14-28/03-03 
У Лапову, 18. 06.  2003. год. 
ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  

ЛАПОВО 
    ПРЕДСЕДНИК 
       Зоран Добросављевић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 

Ред. 
број 

НАЗИВ  АКТА страна 
број 

1. Одлука о дезинсекцији на територији општине Лапово 1 
2. Одлука о неприхватању одлуке Министарства здравља о одређивању Мотела 

"Кошута" као карантина за евентуално оболеле од САРСА 
 

1 
3.  Одлука о прихватању наставка изградње КДС 1 
4. Одлука о прихватању иницијативе за одржавање сајма стоке 2003.год. 2 
5. Одлука о усвајању УТУ за прив.објекат -гаражу Јовановић Миодрага из Лапова 2 
6. Одлука о усвајању УТУ за прив.објекат  ПАвловић  Живослава из Брзана 3 
7. Одлука о одржавању чистоће 4 
8. Одлука о измени и допуни Одлуке о јавном водоводу и канализацији 10 
9. Одлука о приступању изградње заједничке депоније за Лап.Бат.,Рачу и В.Плану 10 

10. Одлука о приступању изградње канализационог система у Лапову 10 
11. Одлука о измени Год.програма за уређ.грађ.земљ.за 2003. год. 11 
12. Одлука о допуни Одлуке о општинским административним таксама 11 
13. Одлука о измени Одлуке о оснивању јавног гласила "Глас Лапова" 11 
14. Одлука о измени и допуни Одлуке о ценовнику огл.прост.и хонорара новинара 

сарадника листа "Глас Лапова" 
 

12 
15. Одлука да ЈП "Нови век" буде гарант ПП "Украсу" Лапово 12 
16. Решење о давању сагласности на Правилник о унутр.орг.и систем.посл.и рад. 

задатака у Општинској управи 
 

12 
17. Решење о усвајању Извештаја о пословању ЈКСП "Морава" Лапово за 2002.год. 13 
18. Решење о о именовању Комисије за планове у општини Лапово 13 
19. Решење о налагању ЈП "Нови век" Лаповода прикупи понуде за израду табли за 

обележавање општине Лапово 
 

13 
20. Решење о прихватању понуде ПЗП Крагујевац за израду табли са називима 

улица  
 

13 
21. Решење о коришћењу средстава самодоприноса 14 
22. Решење о давању сагласности на повећање цене воде ЈКСП "Морава" Лапово 14 
23. Решење о одобравању накнаде за противрадну заштиту 14 
24. Решење о стављању ван снаге решења ИО бр.020-102/03-03  14 
25. Решење о измени Решења о именовању УО Фонда сол.стамб.изградње 15 
26. Решење о давању сагласности на Одлуку УО Фонда солидарне изградње о 

имени и допуни Статута Фонда 
 

15 
27. Решење о усвајању Завршног рачуна Фонда сол.стамб.изградње 15 
28. Закључак о прихватању понуде фирме ISOVER Југославија за уградњу 

ламината у ОШ "Светозар Марковић" Лапово 
 

15 
29. Закључак о обавезивању УО пред. и установа да размотре рад и пословање 

предузећа и директора 
 

15 
30. Закључак ИО о неприхватању одлуке Мин.здравља о одређивању Мотела 

"Кошута" у Лапову као карантина за евентуално оболеле од САРСА 
 

16 
31. Листа кандидата за одборнике СО Лапово у ИЈ - 11 на допунским изборима 16 
31. Листа кандидата за одборнике СО Лапово у ИЈ - 27 на допунским изборима 16 

 
 
 

Slu`beni	  glasnik	  izdaje	  i	  {tampa	  Skup{tina	  op{tine	  Lapovo,	  ul.	  Wego{eva	  br.	  18	  
Glavni	  i	  odgovorni	  urednik	  -‐	  Марина Спасојевић,	  telefon:	  851-363 
Glasnik	  je	  registrovan	  kod	  Ministarstva	  za	  informisawe	  Srbije	  br.	  1800	  

 
 
 


