
СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
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58. 
Скупштина општине Лапово на основу члана 52. и 53. Закона о основама система образовања и 
васпитања («Службени гласник РС» бр. 62/03, 64/03 и 62/04) и члана 28. став 21. Статута Општине 
Лапово («Службени гласник  Општине Лапово» бр. 4/02, 5/03 и 1/06), на седници одржаној  13. 07. 
2006. год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о измени Одлуке о именовању чланова Школског одбора Основне школе «Светозар 

Марковић» Лапово 
 

Члан 1. 
У Одлуци о именовању Школског одбора Основне школе «Светозар Марковић» Лапово 
(«Службени гласник Општине Лапово» бр. 10/04 и 2/05) у члану 1. под Б. тачке 1. и 3. мењају се и 
гласе: 
Б) Из реда запослених: 
1. ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ  
2. ФИНКА БАНКОВИЋ 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-90/06-I-04 

         ПРЕДСЕДНИК 
                           Животије Мујковић,с.р. 
59. 
На основу члана 143. став2. т. 7. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени 
гласник РС» бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04) и  члана 28.  Статута Општине Лапово («Службени 
гласник  Општине Лапово» бр. 4/02, 5/03 и 1/06), Скупштина општине Лапово, на седници 
одржаној 13. 07. 2006. год. донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
У циљу адекватног одвијања наставе у Одељку III  у Лапову, ул. Карађорђева 139 и  Одељку IV у 
Лапову, ул. Солунска 113, који  су у саставу Основне школе «Светозар Марковић» Лапово, из 
средстава Буџета Општине Лапово, финансираће се рад 2. наставника разредне наставе.  

Члан 2. 
Зараде запошљених  наставника разредне наставе, из члана 1. Одлуке, исплаћиваће се месечно за 
школску 2006/2007. год. у бруто износу, са доприносима на терет послодавца,  као и за друге 
запошљене наставнике разредне наставе. 

Члан 3. 
У случају да се постигне споразум са Министарством просвете, спорта и културе РС, о плаћању 
зараде наведених наставника разредне наставе, ова Одлука се ставља ван снаге. 

Члан 4. 
Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово» 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-96/06-I-04 

         ПРЕДСЕДНИК 
                Животије Мујковић,с.р. 
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60. 
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» бр. 9/02, 33/04 и 35/04) 
и члана 28. став 1. тачка 13. Статута Општине Лапово («Службени гласник  Општине Лапово» бр. 
4/02, 5/03 и 1/06), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 13. 07.2006. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О утврђивању висине закупнине 

 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђују се начини и услови под којима Општина Лапово даје у закуп пословни 
простор на којима Општина Лапово располаже или има право коришћења, као и начин утврђивања 
закупнине за исте. 

Члан 2. 
Пословни простор којима располаже Општина Лапово, може се издати у закуп, путем јавне 
лицитације. 

Члан 3. 
Право учешћа на јавној лицитацији имају сви правни субјекти, као и физичка лица. 

Члан 4. 
Висина закупнине за пословни простор утврђује се у нето износу по м2 пословног простора, и то 
по зонама износи: 

- Екстра зона  7 ЕВРА, по средњем курсу у динарској противвредности даном настанка 
обавезе, 

- Прва зона  2.5 ЕВРА по средњем курсу у динарској противвредности даном  настанка 
обавезе, 
* Спратни пословни простор 1.5 ЕВРА у динарској противвредности даном настанка 
обавезе 

- Друга зона  1.5 ЕВРА у динарској противвредности  даном настака обавезе 
Члан 5. 

Утврђени износи закупнине, из предходног члана, су почетни приликом оглашавања за издавање у 
закуп пословног простора. 
Изузетно, у случајевима два узастопна неуспела јавна оглашавања, почетни износ закупнине 
умањује се за 20%. 
О закупнини закључује се уговор. 

Члан 6. 
Утврђени износ закупнине из предходног члана, усклађиваће се једном годишње, у висини раста 
цена на мало према званичним статистичким подацима. 
О промени висине закупнине, закупац се писмено обавештава. 
Усклађивање висине закупнине и обавештавање закупаца врши Одељење за привреду, финансије и 
заједничке послове.  

Члан 7. 
Даном доношења ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању висине закупнине Скупштине 
општине Лапово бр. 020-188/01-03, од 12. 07. 2001. год. («Службени гласник општине Лапово» бр. 
5/01). 

Члан 8. 
Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово» 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-97/06-I-04 
         ПРЕДСЕДНИК 
                Животије Мујковић,с.р. 
61. 
На основу члана 28. став 1. тачка 13. Статута Општине Лапово («Службени гласник  Општине 
Лапово» бр. 4/02, 5/03 и 1/06), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној  13. 07. 2006. год. 
донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
У циљу реализације Пројекта подршке локалном развоју малих и неразвијених општина у Србији, 
који Стална конференција градова и општина  - Београд спроводи у сарадњи са  INTERNACIONAL 
MANAGEMENT GROUP-om (IGM)  и Центром за либерално-демократске студије, а из 
средстава донације Владе Краљевине Норвешке, у име Општине Лапово, одређују се следећи 
представници: 
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А) За координатора пројекта: ДАРКО БЛАГОЈЕВИЋ – начелник Одељења за привреду, финансије 
и заједничке послове Општине Лапово. 
Б) У радну групу: 
- ДРАГАНА РАКИЋ, представник Центра за социјални рад, 
- СЛАВИЦА ТОМИЋ, представник просвете, 
- СНЕЖАНА СОЛУНАЦ, представник здравства, 
- ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, представник невладине организације «Грађанска акција» 
- ВЛАДАН ЛУКИЋ – представник Црвеног крста. 

Члан 2. 
Радна група, након обуке, има задатак израде локалног стратешког плана социјалне заштите 
Општине Лапово, дефинисање програмских активности за смањење сиромаштва, унапређења 
професионалних капацитета, и те активности презентовати кроз Пројекат, предлагати акције и 
програме а сва припремљена документа проследити Скупштини општине на усвајање. 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово» 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-98/06-I--04 

         ПРЕДСЕДНИК 
                Животије Мујковић,с.р. 
62. 

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр.47/03 и 
34/06),  члана 28. Статута општине Лапово (''Сл.гласник општине Лапово'' бр.4/02) и Мишљења 
Комисије за планове СО Лапово од 07.07.2006.г.  Скупштина општине Лапово је на својој седници 
одржаној 13.07. 2006.г.  донела следећу  
 

О    Д    Л    У    К    У 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМУНАЛНО-САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ 

''ВРБАК'' У ЛАПОВУ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације комунално-санитарне 
депоније ''ВРБАК'' у Лапову,  за општине Лапово, Баточина, Рача, Велика Плана, Свилајнац и 
Деспотовац. 

Члан 2. 
План детаљне регулације комунално-санитарне депоније ''ВРБАК'' у Лапову,  ради се на 

основу   ГП-а ''ЛАПОВО 2010'', (''Сл.гласник општине Лапово'' бр.1/98), Одлуке о одређивању 
делова ГП ''ЛАПОВО 2010'' који нису у супротности са Законом о планирању и изградњи, бр.020-
342/03-03 од 11.11.2003.г. (''Сл.гласник општине Лапово'' бр.7/2003), Одлуке о привременим 
правилима грађења, бр.20-351/03-03 од 11.11.2003.г. (''Сл.гласник општине Лапово'' бр.7/2003), 
Споразума општина Лапово, Баточина, Рача, Велика Плана, Свилајнац и Деспотовац, бр.352-2/05-
02 од 15.03.2005.г.  и  Програма за израду плана. 

Члан 3. 
Циљ доношења плана је регулисање питања одлагања комунално-санитарног отпада, за 

територију наведених шест општина. 
План се израђује ради обезбеђења простора за одлагање комуналног отпада. 

Члан 4. 
 Граница захвата плана:  
Граница урбанистичког плана почиње на северној граници општине Лапово на путу Лапово-
Свилајнац и иде јужно тим путем у дужини од 565 м, одакле скреће на исток јужном међом  кп.бр. 
669/2, даље такође јужном међом кп.бр. 14516/29 све до краја парцеле. Одавде граница иде ка 
северу, источним међама  кп.бр.14516/29, кп.бр. 14516/26, кп.бр.14516/25, кп.бр.14516/24, 
кп.бр.14516/23, кп.бр.14516/22, кп.бр. 14516/21, кп.бр.14516/20, кп.бр.748/19, кп.бр.14516/19, 
кп.бр.14516/18, кп.бр.14516/17, кп.бр.14516/16, кп.бр.14516/15, кп.бр.14516/14, кп.бр.14516/13, 
кп.бр.14516/12, кп.бр. 14516/11, кп.бр.14516/10, кп.бр.14516/9, кп.бр.14516/8, кп.бр.14516/7, 
кп.бр.14516/6, кп.бр. 14516/5,  кп.бр.14516/4,  кп.бр.14516/3,  кп.бр.14516/2,  кп.бр.14516/540. 
Одавде граница иде ка западу северном међом кп.бр.14516/540 и кп.бр. 610/4, све до пута Лапово-
Свилајнац и почетне тачке описа границе, у укупној површини захвата од 21, 30 ха. Све наведене 
катастарске парцеле припадају КО Лапово. 
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Члан 5. 

Рок за израду плана је два месеца од дана доношења Одлуке о изради плана. 
Члан 6. 

Израду плана финансирају општине Лапово, Баточина, Рача, Велика Плана, Свилајнац и 
Деспотовац, сразмерно величини и учешћу у експлоатацији, а наручилац израде Плана је  ''Врбак'' 
д.о.о.  Лапово, основан Уговором о оснивању привредног друштва од 20.01.2006.г. од стране 
општина Лапово, Баточина, Рача, Велика Плана, Свилајнац и Деспотовац. 

Члан 7. 
Носилац израде плана  је Јавно предузеће за урбанизам, грађевинско земљиште, изградњу и 

путеве ''Нови Век'' Лапово, Његошева бр.18. 
Члан 8. 

Не могу се издавати акти о урбанистичким условима за захват дефинисан у члану  4. 
Одлуке,  за време израде плана, али не дуже од једне године од дана доношења Одлуке о изради 
плана. 

Члан 9. 
Излагање Плана на јавни увид извршиће се после  стручне контроле од стране Комисије за 

планове СО Лапово.  
О спровођењу јавног увида стараће се Општинска управа Лапово-одељење за урбанизам, 

имовинско-правне и стамбено-комуналне делатности. 
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном, односно регионалном листу, у 

трајању од 20 дана од дана објављивања  о трошку наручиоца израде плана. 
Излагање Плана на јавни увид биће у просторијама СО Лапово. 
После обављеног јавног увида Комисија за планове СО Лапово, саставља Извештај, који 

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

Члан 10. 
Саставни део ове Одлуке  је Програм за израду плана.  

Члан 11. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Лапово''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:  020-99/06-I-04 
                       ПРЕДСЕДНИК 
                           Животије Мујковић,с.р. 

63. 
Применом чл. 22.Б. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Сл. 
гласник РС» бр. 25/00, 25/02, 107/5 и 108/05), на основу члана 33. Статута Општине Лапово 
(«Службени гласник Општине Лапово», бр. 4/02, 5/03 и 1/06) и члана 48. Пословника о раду 
Скупштине општине Лапово («Службени гласник општине Лапово», бр. 7/04, 2/05 и 1/06) Одбор за 
урбанизам, саобраћај и комунално-стамбене делатности Скупштине општине Лапово, на седници 
одржаној 19.07.2006.године, донео је 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
 У складу са Програмом пословања Предузећа ЈКСП «Морава» Лапово за 2006.годину, то се 
на Одлуку Управног одбора ЈКСП «Морава» Лапово даје сагласност на повећае цена услуга за 
9.3% са урачунатим ПДВ-ом изузев за цене вде за грађане и правна лица. 

Члан 2. 
 Саставни део ове Одлуке је Одлука Управног одбора ЈКСП «Морава» Лапово, број 2281 од 
05. 07. 2006.године и Програм пословања ЈКСП «Морава» Лапово усвојен на Управном одбору 
ЈКСП «Морава» Лапово од 09.02.2006.године на који је Скупштина општине Лапово дала 
сагласност на седници одржаној 17.03.2006.године («Службени гласник општине Лапово», бр. 
1/06). 

Члан 3. 
 Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у («Сл. гласнику општине Лапово») 
 

ОДБОР ЗА УРБАНИЗАМ, САОБРАЋАЈ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 06-2/06-04 од 19. 07. 2006. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 
                                          Владета Златковић,с.р. 
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64. 
На основу члана 28.  Статута Општине Лапово («Службени гласник  Општине Лапово» бр. 4/02, 
5/03 и 1/06), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 13. 07. 2006. год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
Образује се Општинска комисија за процену штете на пољопривредном земљишту на територији 
Општине Лапово, у саставу: 

1. Иван Гајић, дипл.инж.агрономије – председник 
2. Миливоје Анђелковић – инг. геодезије – члан 
3. Зоран Вељковић – дипл.ветеринар - члан 

Члан 2. 
Задатак Општинске комисије да по пријави пољопривредних газдинстава, регистрованих у складу 
са Уредбом о регистрацији пољопривредних газдинстава («Сл. Гласник РС» бр. 45/04, 139/04, 
71/05), обавља увид и процену штета насталих на пољопривредном земљишту, као последица 
елементарних непогода, спроводи поступак процене штета, и доставља документацију Подручној 
управи трезора. 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-100/06-I-04 

 
         ПРЕДСЕДНИК 
                Животије Мујковић,с.р. 
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С   А   Д   Р   Ж   А   Ј 
 
 
 
 
 
 
 
Ред. 
Бр. 

НАЗИВ       АКТА стр. 
број 

1. Одлука о измени Одлуке о именовању чланова Школског одбора ОШ «Светозар 
Марковић» Лапово 

 
1 

2. Одлука о финансирању рада два наставника разредне наставе ОШ «Светозар 
Марковић» Лапово за школску 2006/2007. год. 

 
1 

3.  Одлука о утврђивању висине закупнине 2 
4. Одлука о одређивању представника у име Општине Лапово за реализацију Пројекта 

подршке локалном развоју малих и неразвијених општина 
 

2 
5. Одлука о изради Плана детаљне регулације Комунално-санитарне депоније «ВРБАК» 

у Лапову 
 

3 
6. Одлука о давању сагласности на повећање цена комуналних услуга изузев за цене 

воде 
 

4 
7. Одлука о образовању општинске Комисије за процену штете на пољопривредном 

земљишту 
 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 


