
 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

ГОДИНА   XIII       БРОЈ   5     ЛАПОВО, 2. август 2010.  год. 
ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА. ГОДИШЊА  ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  Д. 

 
35. 

 
 На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07) и чл. 
30. т.6. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној  29.07.2010. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О УЧЕШЋУ У ИНФРАСТРУКТУРНОМ СУБВЕНЦИОНИСАНОМ ПРОГРАМУ 

ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

Члан 1. 
ДАЈЕ СЕ сагласност да ЈКСП „Морава“ Лапово учествује у инфраструктурном 

субвенционом кредиту по Програму Владе Републике Србије и код најповољније пословне 
банке се задужи са 17.000.000,00 динара на име учешћа, с тим што би општина Лапово 
обављала отплату кредита са каматама и трошковима кредита, за следеће програме: 
 А) Реализација израде Пројекта фабрике за пречишћавање отпадних вода на 
подручју општине Лапово, као и израда Главног канализационог колектора у Општини 
Лапово уз учешће од 20% - 2.000.000,00 динара, како би Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде РС обезбедило 80% финансијске конструкције. 
 Б) За реализацију Уговора о удруживању средстава ради извођења радова на 
изградњи објекта за водоснабдевање на територији општине Лапово, број 1218, од 
10.06.2010. године, закљученим између ЈКСП „Морава“ Лапово и Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичке дирекције за воде Београд, на име 
заједничког финансирања изградње магистралног цевовода FI400, од изворишта 
„Гаревина“ до резервоара Р-5, у оквиру истога за снабдевање водом општине Лапово, у 
укупној предрачунској вредности од 25.000.000,00 динара  уз учешће општине Лапово од 
30% - 7.500.000,00. 
 В) За реализацију Главног пројекта цевовода FI150, за снабдевање водом општине 
Лапово у 2010. години који је радило Привредно друштво „Водоинжењеринг“ из Београда, 
у вредности од 7.500.000,00 које финансира општина Лапово. 

Члан 2. 
 Овлашћује се вд директор ЈКСП „Морава“ Лапово, да закључи уговор са 
најповољнијом пословном банком. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:020-97/10- Ι -04                                                                                             
ПРЕДСЕДНИК 

 
                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                 
                                                                                                      Небојша Милетић,с.р. 
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36. 

 На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07) и чл. 
30. т.6. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној  29.07.2010. године, донела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ 

УЛИЦА 
 

Члан 1. 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да се Општина Лапово, кредитно задужи у износу од 
11.500.000,00 динара, код најповољније пословне банке ради реконструкције улица у 
Општини Лапово врућом асфалтном масом преко фрезоване асфалтне подлоге, обраде и 
крпљење ударних рупа врућим асфалтом и наставка пројекта реконструкције улице Царице 
Милице. 
 

Члан 2. 
 Овлашћује се Председник општине Лапово Драган Златковић да закључи уговор са 
најповољнијом пословном банком. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-98/10-Ι-04 

 
ПРЕДСЕДНИК                                                                                                 

                                                                                                      Небојша Милетић,с.р. 
 

 
37. 

 
На основу члана 32.тачка 20. Закона о локланој самоуправи /“Службени гласник 

РС“, број 129/07/ и члана 30.тачке 6. Статута општине Лапово /“Службени гласник 
општине Лапово“, бр.5/08 и 7/08/, а у вези чл.3.ст.1. Закона о подстицању грађевинске 
индустрије Републике Србије у условима енергетске кризе /“Службени гласник РС“, 
бр.45/10/, Скупштина општине Лапово, на седници одржаној  29.07.2010.године, донела је  

О  Д  Л  У  К  У 
  о кредитном задуживању и 
 обезбеђењу средстава за учешће у 

финансирању пројекта 
 

Члан 1. 
Општина Лапово  ће по основу Јавног позива за кандидовање пројеката за 

финансирање изградње, реконструкције, односно адаптације објеката од јавног значаја , 
који је расписала Република Србија, Министарство животне средине и просторног 
планирања, у сарадњи са Министарством просвете, Министарством здравља, 
Министарством омладине и спорта и Министарством културе, од 24.06.2010.године  
/ у даљем тексту :Јавног позива/, кандидовати и кредитно задужити за следећи пројекат: 
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 -Реконструкција и доградња објекта Установе за децу предшколског узраста  
 „Наша младост“у Лапову...........завршетак радова II. Фаза, предрачунска вредност  
 20.000.000,00 динара. 
 

Члан 2. 
 Средства за суфинансирање пројекта  у складу са поглављем   III Јавног позива, 
алинеја 2.  обезбеђена су, односно планирана су Одлуком о буџету општине Лапово за 
2010.годину /“Службени гласник општине Лапово“, бр.8/09/, на  
 -средства за комуналну потрошњу и солидарну стамбену изградњу, раздео 13, 
 функција 620, позиција 123-Програм реализације донација НИП,, економска       
класификација 451000. 
   

Члан 3. 
 Општина Лапово ће Одлуком о  буџету општине Лапово за 2011.годину, 
обезбедити, односно планирати средства за наставак суфинансирања прихваћеног пројекта 
у свему према поглављу III Јавног позива. 
 

Члан 4. 
 Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-96/10-I-04 
 

ПРЕДСЕДНИК  
 

Небојша Милетић,.ср. 
 
 

38. 
 
 На основу члан 32.тач.16.Закона о локалној самоуправи /“Сслужбени гласник РС“, 
бр.129/07/ и члана 30.тач.16.6. Статута општине Лапово /“Службени гласник општине 
Лапово“, бр.5/08 и 7/08/, Скупштина општине Лапово, на седници одржаној  
29.07.2010.године, донела је  
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о измени Одлуке о радном времену 
 

                  Члан 1. 
У Одлуци о радном времену /“Службени гласник општине Лапово“, број 8/08/, члан 

5. став 1. мења се  и нови текст гласи:  
 Угоститељски објекти морају бити отворени сваког радног дана, са почетком радног 
времена  у интервалу од 07 до 09 часова и завршетком радног времена до 24.часа за период 
1. септембар  до 1.маја   идуће године, односно до 01.час наредног дана за период од 1.маја 
до 1.септембра. 
 
                      Члан 2. 
 Члан 15.Одлуке мења  се и нови текст гласи: 
У дане државних празника и верских празника /  Свете Тројице и Светих Врача и уочи 
Трнове Петке / угоститељски објекти могу радити до 02.часа а у дане Славе општине 
Лапово – Преподобне мученице  Трнове Петке и Светог Стевана, угоститељски објекти 
могу радити до 03.часа. 
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Продавнице прехрамбених производа могу бити отворене у време одређено чл.12. и 
13.Одлуке а бензинске пумпе и пумпе бутан гаса радиће у време одређено чланом 
13.Одлуке. 

             Члан 3.  
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о радном времену објавити у „Службеном гласнику 
општине Лапово“ а ступа на снагу даном доношења. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:  020-100/10-I-04 

 
ПРЕДСЕДНИК  

 
Небојша Милетић,ср.  

39. 
 
    
 На основу члана 30.ст.1.. Закона о заштити животне средине /“Службени гласник 
РС“, бр.135/04 и 36/09/, члана 20.ст.1. тач.1. Закона о управљању отпадом /“Службени 
гласник РС“, бр.36/09/, члана 2. Закона о комуналним делатностима  /“Службени гласник 
РС“, бр.16/97 и 42/98/, чл. 20.тач.11. Закона о локалној самоуправи /“Службени гласник 
РС“, бр.129/07/ и чл.30.Статута општине Лапово /“Службени гласник општине Лапово“, 
бр.5/08 и 7/08/, Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 29.07.2010.године, 
донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
о приступању израде Локалног плана 
управљања отпадом у општини Лапово 

 
 

Члан 1. 
 Приступа се изради Локалног плана управљања отпадом у општини Лапово, који ће 
урадити Стручна служба Општинске управе општине Лапово у сарадњи са привредним 
друштвом А.С.А.-Врбак – Лапово и ЈКСП „Морава“из Лапова. 
 

Члан 2.  
 Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Лапово“ 
 
   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
    Број: 020-99/10-I-04 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Небојша Милетић,ср.  
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С   А   Д   Р   Ж   А   Ј 
 

 
 
 

Ред. 
број НАЗИВ       АКТА стр. 

бр. 
1 Одлука о учешћу уинфраструктурном субвенционисаномпрограму Владе Републике 

Србије 
1 

2 Одлука о кредитном задужењу Општине Лапово за реконструкцију улица у Лапову 2 
3 Одлука о кредитном задуживању и обезбеђивању средстава за учешће у финансирању 

Пројеката за финансирање изградње, реконструкцијеодносно адаптације објеката од јавног 
значаја 

2 

4 Одлука о измени Одлуке о радном времену 3 
5 Одлука о приступању изради Локалногплана управљања отпадом 4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

 
 
 


