
СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

ГОДИНА   XIII       БРОЈ   4.     ЛАПОВО,    19.  јул  2007.  год. 
ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА.	  ГОДИШЊА  ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  Д. 
44.                                                                                                                                               
             На основу члана 25. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 9/2002, 
87/2002 и 66/2005), члана 30. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, 
бр.9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 51. тачка 3. Статута општине Лапово, (“Службени гласник 
општине Лапово”. бр. 4/02, 5/03 и 1/06), на предлог председника општине, Скупштина општине 
Лапово, на седници одржаној 13.07.2007. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 2007.  ГОД. 

 

I  ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
У члану 2. Одлуке, став III – Пренесени вишак прихода, редни број 7, економска класификација 
321310 Вишак прихода из претходне године, износ од «1.000.000,00» динара, замењује се износом 
«9.102.809,00» динара. 

        Члан 2. 
Износ свега Пренесени вишак прихода «1.000.000,00дин.», замењује се износом «9.102.809,00»дин.    

Члан 3. 
         Уводи се нова врста прихода: став V – Јавни приходи за комуналне потребе, редни број 21. 
Економска класификација 732251 Капиталне донације од међународних организација у корист 
општине, са износом «5.572.026,00» динара. 

Члан 4. 
 Износ свега Јавни приходи за комуналне потребе «31.920.000,00 динара», замењује се износом 
«37.492.026,00» динара.    

Члан 5. 
УКУПНИ ПРИХОДИ, износ «104.783.435,00» динара, замењује се износом «118.458.270,00» дин. 
 

II  ПОСЕБНИ ДЕО 
 

Члан 6. 
            У члану 4. Одлуке, раздео 1. – Скупштина општине, функција 110, економска 
класификација 421000, позиција 8 – ПТТ трошкови, износ «350.000,00» динара, заменити износом 
«500.000,00» динара. 

Члан 7. 
            У члану 4. Одлуке, раздео 1. – Скупштина општине, функција 110, економска 
класификација 424000, позиција 12 – Трошкови објављивања службеног материјала, износ 
«150.000,00» динара, заменити износом «500.000,00» динара. 

Члан 8. 
           Износ свега Скупштина општине «12.805.341,00» динара, замењује се износом 
«13.305.341,00» динара.  

Члан 9. 
            У члану 4. Одлуке, раздео 9. -  Средства за друштвену бригу о деци «Наша младост», 
функција 911, економска класификација 511000, позиција 80 – Средства за инвестиционо 
одржавање зграде, износ «300.000,00» динара, заменити износом «600.000,00» динара. 

Члан 10. 
            Свега Средства за друштвену бригу о деци «Наша младост», износ «12.751.841,00» динара, 
замењује се износом «13.051.841,00» 

Члан 11. 
            У члану 4. Одлуке, раздео 12. -  ЈП «Нови Век», функција 620, економска класификација 
451000, позиција 105 – Субвенције, износ «25.000.000,00» динара, заменити износом 
«35.245.097,00» динара. 
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Члан 12. 
            Свега ЈП «Нови век», износ «28.050.309,00» динара, замењује се износом «38.295.406,00» д. 

Члан 13. 
            У члану 4. Одлуке, раздео 13. -  Средства за комуналну потрошњу и солидарну стамбену 
изградњу, функција 620, економска класификација 451000, позиција 107 – ЈКСП «Морава» 
дотације, поверени послови износ «8.000.000,00» дин., заменити износом «10.629.738,00» динара. 

Члан 14. 
            Свега Средства за комуналну потрошњу и солидарну стамбену изградњу, износ 
«10.620.000,00» динара, замењује се износом «13.249.738,00» динара. 

Члан 15. 
 УКУПНИ РАСХОДИ, износ «104.522.207,00» динара, замењује се износом «118.197.042,00» дин.           

Члан 16. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Лапово”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 400-113/07-I-04                                                              

              ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                               Животије Мујковић,с.р. 
45. 
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. 2007.године, донела је 
 

О  Д  Л У  К  У 
О измени Одлуке о усвајању  Програма уређивања грађевинског земљишта на подручју 
Општине Лапово, са финансијским планом за 2007. год., код ЈП «Нови век» - Лапово 

 

Члан 1. 
 У Одлуци о усвајању  Програма уређивања грађевинског земљишта на подручју Општине 
Лапово, са финансијским планом за 2007. год. код ЈП «Нови век» - Лапово («Службени гласник 
Општине Лапово» бр. 2/07), у поглављу А – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУЦИЈА ОБЈЕКАТА: 
У тачки 1.2. реконструкција уличне мреже  у 2007. год.: 
- став један – реконструкција улице Милоша Обилића  (од Дудова  до школе) са израдом пројектне 
документације «Износ од 920.000,00 динара» замењује се «износом  од 2.020.000,00 динара», 
- став десет – израда пројектне документације за средњу школу уписује се «износ од 2.501.600,00 
динара», 
- додаје се нова «тачка 1.5. санација железничког надвожњака са износом од 5.000.000,000 динара», 
- додаје се нова «тачка 1.6. ЈКСП «Морава» - пројектна документација за регистрацију изворишта 
«Гаревине» са износом 1.500.000,00 динара». 
Свега средства под А. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА, износ «17.203.360,00 
динара» замењује се износом «27.304.960,00 динара». 
У поглављу Ц. КОМУНАЛНО ОДРЖАВАЊЕ МЕСТА,  
-  у тачки 2. јавна расвета и одводњавање додаје се нова тачка «2.2. а – проширење мреже уличне 
расвете до два стубна места са износом од 143.497,00 динара 
Свега средства под Ц. КОМУНАЛНО ОДРЖАВАЊЕ МЕСТА, износ од «4.996.640,00 динара» 
замењује се износом «5.140.137,00 динара». 
Све укупне субвенције, износ од «25.000.000,00 динара», замењује се износом од «35.245.097,00 
динара». 
У финансијски план прихода и расхода ЈП «Нови век» Лапово је у глави II  - Расходи, на 
крају текста «Све укупно расходи» брише се «28.435.309,00 динара», а уписује се 
«38.680.406,00 динара»  
 

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

СКУПШТИНА OПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-82/07-I-04 

                     ПРЕДСЕДНИК 
                            Животије Мујковић,с.р.  
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46.    
Скупштина општине Лапово на основу чл. 12. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса  («Сл. гласник РС» бр. 25/2000 и 25/02), чл. 13. Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа за урбанизам, грађевинско земљиште, изградњу и путеве општине Лапово «Нови 
век» («Службени гласник општине Лапово» бр. 8/97 и 11/2000) и чл. 28. тач. 9. Статута општине 
Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02, 5/03), на седници одржаној дана 13.07. 
2007. год. донела је 

О  Д   Л  У  К  У 
О  ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ  О  ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА  ЈП «НОВИ ВЕК» ЛАПОВО 

Члан 1. 
У Одлуци о именовању  Управног одбора Јавног предузећа за урбанизам, грађевинско земљиште, 
изградњу и путеве општине Лапово «Нови век» («Службени гласник општине Лапово» бр. 9/04 и 
5/06), члан 1. став 1. тач. 5. мења  се и гласи:: 

«5. СЛАВИЦА МИЛОЈКОВИЋ, члан» 
Члан 2. 

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-76/07-I-04 

                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                     Животије Мујковић,с.р. 
47. 
На основу члана 130. став 6. Закона о здравственој заштити («Сл.гласник РС», бр. 107/05) и члана 
28.  став 1. тачка 9. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово», бр. 4/02, 5/03 
и 1/06) Скупштина општине Лапово на седници одржаној  13.07. 2007.године, донела је 
 

О  Д  Л У  К  У 
Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора Дома здравља Лапово из Лапова бр. 445 
од 26. 06. 2007. год. о именовању др. СУЗАНЕ ЖУГИЋ из Лапова ЈМБГ 2907960726211 за 
директора Дома здравља Лапово из Лапова, на мандатни период од 4 године. 

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

СКУПШТИНА OПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-74/07-I-04 

                     ПРЕДСЕДНИК 
                            Животије Мујковић,с.р. 

48. 
На основу члана 45. и 50. Закона о планирању и изградњи  (''Сл.гласник РС бр.47/03 и 

34/06), члана 28. Статута општине Лапово, (''Сл.гласник општине Лапово'' бр. 4/02,5/03 и 1/06), ГП 
''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 (''Сл.гласник 
општине Лапово» бр.7/03), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана  13.07.2007.г. 
донела  је   
 

О   Д   Л   У   К   У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ФОРМИРАЊУ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ЛАПОВУ 

 

Члан 1. 
Одлука о формирању индустријске зоне у Лапову (''Сл.гласник општине Лапово'' бр.1/07) 

допуњује се у члану 1. тако што се после става 1. додаје став 2. који гласи: 
'' Обухват индустријске зоне у Лапову, дефинисан ГП ''ЛАПОВО 2010'', као Радна зона 2. 

проширује се почев од обухвата прецизираног ставом 1. простором оивиченим са западне стране 
Липарским потоком, са северне стране улицом Краља Александра Обреновића, са источне стране 
аутопутем Београд-Ниш и са јужне стране кп.бр.6608/13 КО Лапово, укупне површине обухвата 
26.16,91 ха.''   
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Члан 2. 
 Израда Програма за потребе израде урбанистичког плана ''Радна Зона 2 – Индустријска 
зона у Лапову'', одговарајућег урбанистичког плана, дефинисаног простора у складу са чланом 1. 
ове Одлуке биће поверена преко ЈП ''Нови Век'' Лапово овлашћеном предузећу које је регистровано 
за израду одговарајућег урбанистичког плана. 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а има се објавити у ''Службеном гласнику 
општине Лапово''. 
    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-86/07-I-04  

                               ПРЕДСЕДНИК 
                       Животије Мујковић,с.р. 
49.      
 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.9/02,33/04,135/04 и 
62/06), члана 28. и 101. Статута Скупштине општине Лапово (''Сл.гласник општине Лапово'' 
бр.4/02,5/03 и 1/06), а поводом захтева инвеститора, ''КРОНОСПАН СРБ'' д.о.о. Лапово, ул. 
Његошева бр.20.,  Скупштина општине Лапово, на својој седници одржаној  13.07.2007.  доноси 
следећу 

О   Д   Л   У   К   У 
Члан 1. 

 ОСЛОБАЂА СЕ обавезе плаћања једнократног износа накнаде за уређење грађевинског 
земљишта, приликом прибављања одобрења за изградњу, као и обавезе плаћања свих општинских 
такси у поступку прибављања извода из Плана детаљне регулације, одобрења за изградњу, 
једнократног износа еколошке таксе за анализу утицаја објеката на животну средину, општинске 
таксе за пријаву почетка грађења и употребне дозволе, ''КРОНОСПАН СРБ'' , д.о.о. Лапово, ул. 
Његошева бр.20. (у даљем тексту: ''КРОНОСПАН СРБ'' - Лапово),  као инвеститор изградње 
комплекса фабрика за производњу плочастих материјала у оквиру ''Радне зоне 1'' у Лапову, на 
простору од 55 хектара, на којој  планира упослење око 300 радника.  

Члан 2. 
 ОСЛОБАЂА СЕ  ''КРОНОСПАН СРБ'' – Лапово,  обавезе плаћања комуналне таксе за 
истицање фирме и посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине  за период од 10 
година почев од датума регистрације фирме на територији општине Лапово. 

Члан 3. 
 ОСЛОБАЂА СЕ ''КРОНОСПАН СРБ''  - Лапово, обавезе плаћања накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта за период од 10  година, почев од датума промене намене пољопривредног 
земљишта у грађевинско, у сврху изградње комплекса фабрика за производњу плочастих 
материјала. 

Члан 4. 
 О спровођењу ове Одлуке по члану 1. стараће се  Одељење за урбанизам, имовинско-
правне и стамбено-комуналне делатности. 

Члан 5. 
 О спровођењу ове Одлуке у погледу ослобађања од обавезе плаћања комуналне таксе за 
истицање фирме стараће се Одељење за привреду, финансије и заједничке послове. 

Члан 6. 
 О спровођењу ове Одлуке у погледу ослобађања од обавезе плаћања накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта и посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине стараће се 
ЈП ''Нови Век'' Лапово. 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Лапово''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-75/07-I-04 
         ПРЕДСЕДНИК 

                      Животије Мујковић,с.р. 
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50. 
На основу члана  28. и 60.  Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово», бр. 
4/02, 5/03 и 1/06) Скупштина општине Лапово на седници одржаној  13.07. 2007.године, донела је 
 

О  Д  Л У  К  У 
О ДЕПОНОВАЊУ ПОТПИСА И РАСПОЛАГАЊУ НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМА 

Члан 1. 
Новчаним средствима Буџета Општине Лапово на рачуну 840-2081740-59 - Донација за 
Индустријску зону располагаће 
 ДРАГАН ЗЛАТКОВИЋ, председник  Општине Лапово, из Лапова, ул. Кнеза Михајла бр. 8 
ЈМБГ 1208949721217, лк.бр. 2765 ПС Лапово. 
Потписивање новчаних докумената вршиће се појединачно. 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Лапово''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-85/07-I-04 
         ПРЕДСЕДНИК 

                      Животије Мујковић,с.р. 
51. 
На основу члана  28. и 60.  Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово», бр. 
4/02, 5/03 и 1/06) Скупштина општине Лапово на седници одржаној  13.07. 2007.године, донела је 
 

О  Д  Л У  К  У 
О ДЕПОНОВАЊУ ПОТПИСА И РАСПОЛАГАЊУ НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМА 

Члан 1. 
Новчаним средствима Буџета Општине Лапово на рачуну 840-2082740-66 - Донација за социјалну 
заштиту располагаће 
 ДАРКО БЛАГОЈЕВИЋ, Начелник Одељења за привреду, финансије и заједничке послове у 
Општинској управи Лапово, из Лапова, ул. Његошева  бр. 11/1, ЈМБГ 1409952721215, лк.бр. 5189 
ПС Лапово. 
Потписивање новчаних докумената вршиће се појединачно. 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Лапово''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-84/07-I-04 
         ПРЕДСЕДНИК 

                      Животије Мујковић,с.р. 
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Ред. 
број 

НАЗИВ       АКТА стр. 
број 

1. Одлука о другој измени и допуни Одлуке о  Буџету Општине Лапово за 2007. год. 1 
2. Одлука о измени Одлуке о усвајаеу Програма уређивања грађевинског земљишта на 

подручју Општине Лапово, са финансијским планом за 2007. год. код ЈП «Нови век» -  
Лапово 

 
2 

3.  Одлука о измени Одлуке о именовању Управног одбора ЈП «Нови век» Лапово 3 
4. Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Дома здравља Лапово о 

именовању директора Дома здравља Лапово 
 

3 
5. Одлука о допуни Одлуке о формирању Индустријске зоне у Лапову 3 
6. Одлука о ослобађању од општинских такси «КРОНОСПАН СРБ» д.о.о. Лапово као 

инвеститора изградње комплекса фабрика за производњу плочастих материјала у оквиру 
«Радне зоне 1» у Лапову 

 
 

4 
7. Одлука о депоновању потписа и располагању новчаним средствима за донацију за 

Индустријску зону 
5 

8. Одлука о депоновању потписа и располагању новчаним средствима за донацију за 
Социјалну заштиту 

 
5 
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