
 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

ГОДИНА   XIII       БРОЈ  6     ЛАПОВО,    21.  октобар  2010.  год. 
ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА. ГОДИШЊА  ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  Д. 

40. 
На основу чл.29. ст. 3. Закона о основама система  образовања  и васпитања 

(„Сл.гласник РС“, бр. 72/09) и чл. 30. Статута општине Лапово („Службени гласник 
општине Лапово“, бр.5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 
20.10.2010. год. донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О МРЕЖИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ УСТАНОВА  

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком утврђује се мрежа, број и просторни распоред установа чији је 
оснивач Општина Лапово. 

Члан 2. 
 Предшколски програм о основама система образовања и васпитања, остварује се 
на основу утврђеног Програма предшколског  образовања и васпитања, у складу са 
Законом, којим се утврђују циљеви, врсте, обим и трајање образовно-васпитног рада. 
 Предшколско образовање и васпитање остварује се у седишту Установе и 
издвојеним објектима – одељењима Установе, и то: 
 
А) Установа за децу предшколског узраста „Наша младост“ – Лапово, ул. Михајла  
      Пупина 2. 
 а) Целодневни боравак до поласка у школу: 
 - млађа јаслена група        -1 група 
            - средња јаслена група             - 
            - старија јаслена група      -1 група 
            - млађа васпитна група     -1 група 
            - средња васпитна група   -1 група 
            - старија васпитна група   -1 група 
            - мешовита      „         „       -1 група 
 
          б) Припремни предшколски програм: 
            - целодневни припремни предшколски програм  - 1 група 
 - полудневни припремни предшколски програм  - 1 група 
       УКУПНО:     8 група 
 А-1) Одељење „Возић“ – Лапово, Карађорђева 44. 
 1. Целодневни боравак од 3 год. до поласка у школу 
                 - мешовита  група   - 1 група 
 2. Припремни предшколски програм – 1 група 
                                                                         УКУПНО :    2 групе 
 А-2) Одељење IV Одељак Лапово, ул. Солунска 113. 
 1. Припремни предшколски програм 
 - полудневни  предшколски програм – 1 група 
                                                                          УКУПНО: 1 група 
 У школској 2010/2011. години, Установа има 11 васпитних група. 

Члан 3. 
Основно образовање и васпитање ученика остварује се у Основној школи и 

издвојеним одељењима  и то: 
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А – Основна школа „Светозар Марковић“, Лапово, ул. Косовских јунака 10. 

разред                I  II    III    IV   V    VI    VII   VIII 
            одељења            2  2      2       2    3      3       4        4   УКУПНО 22 одељења 
 
а) Одељак III. Основне школе у Лапову, ул. Карађорђева 139. 

 разред                   I    II     III   IV 
             одељење               1     1      1      1                              УКУПНО: 4 одељења 
 
б) Одељак IV. Основне школа у Лапову, ул. Солунска 113. 

 разред                  I   II    III   IV 
       одељење               1   1      1     1                                  УКУПНО: 4 одељења 

 
Члан  4. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, када се сагласно Закону, доставља 
Министарству просвете Републике Србије, а примењиваће се за школску 2010/2011. 
годину. 
                                                                       Члан 5. 
 Одлуку о мрежи Дечјег вртића и Основне школе објавити у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-128/10-I-04 

 
                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                           Небојша Милетић,ср. 
41. 
 На основу чл. 13. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/09), чл. 
20. тачка 11. 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 20.10.2010. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ОПШТИНИ 

ЛАПОВО 
Члан 1. 

 Усваја се Локални план управљања отпадом у Општини Лапово, као у материјалу, 
који је саставни део ове Одлуке. 

Члан 2. 
 Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 
 
                                  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-127/10-I-04 
 

                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
                                                                           Небојша Милетић,ср. 

42. 
 На основу члана 104. Закона о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09), члана 20. 
тачка 23. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), чл. 6. 
Уредбе о највишем и најнижем иносу боравишне таксе („Службени гласник РС“, бр. 
51/10) и чл. 30.тачка 3. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, 
бр. 5/08 и 7/08), Скупштина Општине Лапово, на седници одржаној 20.10. 2010. године, 
донела је 
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О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о боравишној такси („Службени гласник општине Лапово“, бр. 3/10), 
мења се члан 6. Одлуке и нови текст гласи: 
 
 „Сагласно законским прописима, износ боравишне таксе износи: 
 
а) за боравак у угоститељским и туристичким објектима у зони ауто-пута,  
    магистралних и регионалних путева……………………………..80 динара, 
 
б) за боравак у угоститељским и туристичким објектима и објектима домаће 
     радиности и издавање кућа – објеката…………………………  60 динара“. 

Члан 2. 
 Одлука о измени Одлуке о боравишној такси ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном гласнику општине Лапово“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-131/10-I-04 

 
                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                           Небојша Милетић,ср. 
 43. 
 На основу члана 20. и чл. 32. тач.. 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/07), чл. 4. Закона о сахрањивању и гробљима („Службени гласник 
РС“, бр. 56/93, 67/93, 48/94 и 101/05) и чл. 30. тач.6. Статута општине Лапово („Службени 
гласник општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници 
одржаној 20.10. 2010. године, донела је 
 

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

 
Члан 1. 

  У Одлуци о сахрањивању и гробљима („Службени гласник општине 
Лапово“, бр. 3/94), члан 21. став 2. се брише и нови текст гласи: 
 „Може се одобравати изградња гробница у облику покривеног грађевинског 
објекта (капеле, бараке, куће), искључиво уз писмену сагласност ЈКСП „Морава“ Лапово 
и одговарајућу новчану накнаду“. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-130/10-I-04 

                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
                                                                           Небојша Милетић,ср. 

44. 
 На основу члана  6.Закона о финансирању локалне самоуправе /“Сл.гласник РС“, 
бр.62/06/, чл.87.Закона о заштити животне средине /“Службени гласник РС“, бр.135/04, 
36/09/, чл.20.ст.1.тачке 11 и члана 32.ст.1.т.6.и 13.Закона о локалној самоуправи 
/“Службени гласник РС“, бр.129/07/,члана 2.и 3.Уредбе о критеријумима  за утврђивање 
накнаде за заштиту и унапређење животне средине и највишег износа накнада 
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/“Сл.гласник РС“, бр.111/09/, Уредбе о одређивању активности чије обављање утиче на 
животну средину /“Службени гласник РС“, бр.109/09/,  чл.13.и чл.30.ст.1.т.6  Статута 
општине Лапово /“Службени гласник општине Лапово“, бр.5/08 и 7/08/ и чл. 5.Одлуке о 
оснивању Фонда за заштиту животне средине /“Службени гласник општине Лапово“, бр. 
8/09/, по прибављеном мишљењу Министарства животне средине и просторног 
планирања број 401-00-00308/2010-01,од 23.03.2010.године, Скупштина општине Лапово, 
на седници одржаној 20.10.2010.године, донела је  
 

                      О  Д  Л  У  К  У 
О допуни Одлуке о утврђивању  накнаде за заштиту и                 
унапређење животне средине у општини Лапово 

                           
  Члан 1. 

У Одлуци о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне средине(„Службени 
гласник општине Лапово“ број 2/10) на крају текста из члана 12. Одлуке, брише се тачка 
и додаје се текст: 
“и „А.С.А ЕКО“  д.о.о.- Београд“. 

        
 Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана  по објављивању у „Службеном гласнику општине 
Лапово“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
                                            Број:  020-129/10-I-04       

 
                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

Небојша Милетић, ср. 
45. 
Сагласно чл.20. Закона о јавном правобранилаштву /“Службени гласник РС“, бр.43/91/, а 
на основу чл.32.тачке 6.Закона о локалној самоуправи /“Службени гласник РС“, бр. 
129/07/, чл.30.т.6. Статута општине Лапово /“Службени гласник општине Лапово“, 
бр.5/08 и 7/08/ и члана 2. Одлуке о Општинском јавном правобранилаштву /“Службени 
гласник општине Лапово“, бр.7/07/, Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 
20.10.2010.године, донела је  

 
О  Д  Л  У  К  У 

 
Члан 1. 

 Констатује се да је Ратку Јовановићу, из Крагујевца, престала функција 
Општинског јавног правобраниоца у Општини Лапово, даном доношења ове Одлуке. 
 
      Члан 2. 
 Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“ 
 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

  Број: :  020-133/10-I-04       
ПРЕДСЕДНИК 

Небојша Милетић,ср. 
46. 
На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07). члана  2. Одлуке о општинском већу („Службени гласник општине Лапово“, бр. 
7/08) и члана 65. ст 2. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, 
бр. 5/08 и 7/08), Општинско веће на седници одржаној дана 14.10. 2010. годие, донело је 
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О  Д  Л  У  К У 
 

Члан 1. 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измени и допуни Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Лапово, 
број 110-5/10-IV-01 од 11.10.2010. године. 

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

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                           Број: 020-114/10-III-04      
                                                                       

                                                                             ПРЕДСЕДНИК                                                             
                                                                                Драган Златковић,ср. 

47.                                      
На основу чл. 20.ст. 1.тачке 17.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
бр..129/07)члана 9.став 4.Закона о финансијској подршци породици са децом(„Службени 
гласник РСброј 16/02 и 115/05)чл.55Статута општине Лапово(„Службени гласник 
општине Лапово“бр.5/08 и 7/08) и чл.2.Одлуке  о Општинском већу („Службени гласник 
општине Лапово“бр.7/08)Општинско веће општине Лапово,на седници одржаној 
14.10.2010.год.донело је 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА 
РОЂЕНО ДЕТЕ 

 
Члан 1. 

           У  Одлуци о остваривању права на новчану накнаду за рођено дете(„Службени гласник 
општине Лапово“бр,4/09)у чл.3 Одлуке став 3 мења се и гласи: 
„Захтев за остваривање права на новчану накнаду подноси се најкасније до навршених 
шест месеци живота детета.“ 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:020-115/10-III-04 

 
                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК  

Драган Златковић, ср. 
 

48. 
На основу чл.57.ст.4. и 5.Закона о изменама и допунама Закона о заштити животне 
средине(„Службени гласник  РС“бр.36/09)чл.12.т.4. и 11. и чл. 55.Статута општине 
Лапово („Службени гласник општине Лапово“бр.5/08 и 7/08) чл.8 Одлуке о оснивању 
Фонда за заштиту животне средине („Службени гласник општине Лапово“бр.8/09)  чл. 3. 
Одлуке о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне средине у општини 
Лапово(„Службени гласник општине Лапово,“број 2/10) и Сагласности Министарства 
животне средине и просторног планирања број 401-00-01434/2010-01 од 07.09.2010.год. 
Општинско веће општине Лапово,на седници одржаној 14.10.2010.године, донело је  
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ПРОГРАМ 
РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 2010.ГОДИНУ. 
 

Члан 1. 
Овим Програмом утврђује се расподела прихода и намена коришћења  средстава у 
области заштите, унапређења и очувања животне средине. 

Члан. 2. 
Индентификацијом стања на терену дефинисане су приоритетне активности и то: 
        1.Суфинансирање пројеката из области заштите животне средине. 
-Планирана средства у износу од 1.000.000,00динара. 
У циљу  унапређења и очувања животне средине Општина Лапово ће учествовати као 
суфинансијер на пројектима из области заштите животне средине  у сарадњи са 
Министарством животне средине и просторног планирања  и Републичким  фондом за 
заштиту животне средине ,са којима ће конкурисати код Министарства и европских 
фондова. 

Члан. 3. 
Субвенције ЈКСП“Морава“-Лапово за чишћење и уклањање „дивљих депонија“, -
планирана средства у износу од 400.000,00 динара. 
Наставиће се са досадашњим активностима на уређењу и уклањању“дивљих депонија“ 

Члан 4. 
Уређење јавних зелених површина Општине - планирана средства у износу од 400.000,00 
динара. 
За спровођење ове мере задужује се ЈКСП“Морава“Лапово и то заследеће активности: 
-набавка садног материјала,трошкови садње ,изградња нових зелених 
површина,пошумљавање. 

Члан 5. 
Припрема и реализација Пројекта рекултивације и санације „старе депоније“,-планирана  
средства у износу од 3.000.000,00 динара. 

Члан 6. 
Планирани су радови на чишћењу „Казанског“ и „Липарског потока“и изградња канала за 
канализације бујица и прочишћавање постојећих канала у износу од 2.000.000,00 динара. 

Члан 7. 
Израда Планске документације из области заштите животне средине. 
Израда Стратешке процене утицаја на животну средину,  планирана су средства у износу 
од 1.500.000,00 динара. 

Члан. 8 
Финансирање активности из овог Програма вршиће се у зависности од прилива средстава 
прикупљених у складу са наменским ,уступљеним средствима а по Закону о заштити 
животне средине. 

Члан.9. 
Реализација програма и надзора над извршавањем уговорених обавеза спроводиће 
Општинска управа општине Лапово,Одељење за привреду,финансије и заједничке 
послове. 

Члан.10. 
Програм објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 

 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број:020-116/10-III-04 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Драган Златковић,ср. 
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49.         
На основу члана 32.ст.1.тачка 6 Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник 
РС“број 129/07) и члана 30.ст.1.тачка 6.Статута општине Лапово(„Службени гласник 
општине Лапово“бр.5/08 и 7/08)Скупштина општине Лапово,на седници одржаној 
20.10.2010.године,донела је 

О Д Л У К У 
 

 Члан 1. 
ПРИХВАТА СЕ Писмо о намерама Привредног друштва „Скунет-плус“д.о.о. из 
Јагодине,ПИБ 101324755, од 20.10.2010.године о изради идејног решења ,припреми 
документације,финансирању и надоградњи,сагласно закону,Тржног центра „Топољар“,у 
Лапову. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-118/10-I-04 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Небојша Милетић,ср. 

50. 
На основу чл. 54. Закона о основама образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, 

бр. 72/09), чл. 32. т. 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.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 дана 20.10.2010. год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИМЕНОВАЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ 

УЗРАСТА „НАША МЛАДОСТ“ ЛАПОВО 
 

Члан 1. 
 У Управни одбор Установе за децу предшколског узраста „Наша младост“ Лапово 
именују се: 
 а) Испред локалне самоуправе 
 1. СЛАЂАНА СТАНОЈЕВИЋ, Карађорђева 89/2 

2. ЈЕЛЕНА ИГЊАТИЈЕВИЋ, Његошева 51/1 
3. ТАТЈАНА МИЛЕТИЋ, П.Димитрија 16 
б) из реда запослених: 
1. ЈОВАНОВИЋ МАРИЈАНА, из Лапова, ул.С.Марковића 22 
2. ФИЛИПОВИЋ РАДИЦА, из Лапова, ул. Његошева 15 
3. ТОМИЋ ЈЕЛЕНА, из Лапова, ул. Војводе Живојина Мишића 15 
в) из реда родитеља: 
1. КАМЕНОВИЋ-КАРАН ЈАСМИНА, из Лапова, ул. Хиландарска 11 
2. КАЊЕВАЦ-МИЛОВАНОВИЋ КАТАРИНА, из Лапова, Његошева  26 
3. ИЏАКОВИЋ-ВЕСЕЛИНОВИЋ НАТАЛИЈА, ул. Краља Петра I  17/4 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
     Број: : 020-132/10-I-04 

 
                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                            Небојша Милетић,ср. 
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51. 

На основу чл. 57. став 1. тачка 2. и става 8. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 79/09), чл. 30. ст. 1. тачка 16. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.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  20.10.2010.год., донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

          УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Годишњег програма рада Средње школе 
Лапово, за школску 2009/2010. годину, као у материјалу. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-119/10-I-04                                                             
                                                                                 ПРЕДСЕДНИК                                                                     

                                                                             Небојша Милетић,ср. 
52. 

На основу чл. 57. став 1. тачка 2. и става 8. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 79/09), чл. 30. ст. 1. тачка 16. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.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  20.10.2010.год., донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

   ДАЈЕ СЕ  сагласност на Годишњи план рада Средње школе Лапово, за школску 
2010/2011. годину, као у материјалу. 
                                                            Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-120/10-I-04                                                                    

                                                                                ПРЕДСЕДНИК                                                                         
                                                                                     Небојша Милетић,ср. 

53.  
На основу чл. 57. став 1. тачка 2. и става 8. Закона о основама система образовања 

и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 79/09), чл. 30. ст. 1. тачка 16. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.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 
одржано 20.10.2010.год., донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

   УСВАЈА СЕ Извештај о остваривању Годишњег плана рада Основне 
школе „Светозар Марковић“ Лапово за школску 2009/2010. годину, као у материјалу. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-121/10-I-04        

                                                       
                                                                                 ПРЕДСЕДНИК                                                                            

                                                                               Небојша Милетић,ср. 



21/10/10                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   6   - страна 9 
 
54.  

На основу чл. 57. став 1. тачка 2. и става 8. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 79/09), чл. 30. ст. 1. тачка 16. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.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 
одржано 20.10.2010.год., донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

  ДАЈЕ СЕ  сагласност на Годишњи план  рада Основне  школе „Светозар 
Марковић“ Лапово, за школску 2010/2011. годину, као у материјалу. 
                                                           Члан 2.  
 Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-122/10-I-04 

 
                                                                            ПРЕДСЕДНИК                                                                           

                                                                               Небојша Милетић,ср. 
55. 

На основу члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр.5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 20.10.2010. 
године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
                  ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада КТЦ-а „Стефан Немања“ Лапово,са 
финансијски планом за 2011.годину, као у материјалу. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-123/10-I-04 
                                                             

                                                                            ПРЕДСЕДНИК                                                                       
                                                                         Небојша Милетић,ср. 

56. 
 На основу члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр. 5/8 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 20.10. 2010. 
године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

Члан 1. 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Општинске библиотеке „Слово“ из Лапова  
за 2011. годину, са финансијским планом. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-124/10-I-04                                                                 
                                                                              ПРЕДСЕДНИК                                                                        

                                                                               Небојша Милетић,ср. 
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57. 

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 
72/09 и 81/09), члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ 
број 5/08 и 7/08), а по прибављеном  Мишљењу Комисије за планове СО Лапово бр.350-
17/10-02 од 30.06.2010.г. и Мишљења надлежног органа бр.501-25/10-03 од 02.09.2010.г. 
да није потребна израда Стратешке процене утицаја на животну средину,  Скупштина 
општине Лапово је на седници одржаној 20.10.2010. године, донела  

  
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
 

„Комплекс станице за снабдевање горивом, на углу улица 
 Карађорђеве и Краља Петра Првог у Лапову“ 

 
Члан 1. 

Доношењем ове Одлуке приступа се изради Плана детаљне регулације „Комплекс 
станице за снабдевање горивом, на углу улица Карађорђеве и Краља Петра Првог у 
Лапову“,  (у даљем тексту:  План детаљне регулације). 
 

Члан 2.  
Циљ израде и доношења Плана детаљне регулације је стварање законског и 

планског основа за просторно уређење предметног комплекса и утврђивање правила 
уређења и правила грађења, а у сврху реконструкције постојећих објеката. 
 

Члан 3. 
Границом Плана детаљне регулације обухваћене су следеће: 
 

- целе кп.бр.8889/3 и 8889/4, део кп.бр.8889/1 (ул. Краља Петра Првог) и део 
кп.бр.234/2 (улица Карађорђева), све у КО Лапово. 

 
Границом плана  обухваћена је површина од око 0.37,50 ha. Прецизна граница 

планског документа биће утврђена у фази концепта плана. 
 

Члан 4. 
 Рок за израду Плана детаљне регулације  износи  60 дана за фазу концепта плана и 
30 дана за фазу нацрта плана, од дана ступања на снагу ове Одлуке, не рачунајући у ове 
рокове време потребно за спровођење законске процедуре.  

 
Члан 5. 

 Средства за израду Плана детаљне регулације, обезбеђује инвеститор „Морава 
Пром“ а.д. Лапово, ул. Војводе Бојовића бр.4. 

 
  Члан 6. 

 Обрађивач Плана детаљне регулације је Предузеће “Архиплан” д.о.о. за 
планирање, пројектовање и консалтинг из Аранђеловца. 

 
Члан 7. 

 На основу члана 5. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (“Сл.гласник РС” бр.135/2004), а по предходно прибављеном Мишљењу 
надлежног органа за одлучивање о потреби израде Стратешке процене утицаја на 
животну средину бр.501-25/10-03 од 02.09.2010.г., утврђује се да није потребна израда 
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину наведеног плана. 
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Члан 8. 
На основу чланова 29, 30, 31 и 32. Закона о планирању и изградњи, План детаљне 

регулације садржаће правила уређења (целине и зоне одређене планским документом, 
урбанистичке и друге услове за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и 
мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, попис објеката за које се пре обнове или 
реконструкције морају израдити конзерваторски и други услови, стратешку процену 
утицаја планског документа на животну средину, опште и посебне услове и мере заштите 
живота и здравља људи и заштите од пожара, елементарних непогода, техничко – 
технолошких несрећа и ратних дејстава, посебне услове којима се површине и објекти 
јавне намене чине приступачним особама са инвалидитетом, у складу са стандардима 
приступачности) правила грађења (врста и намена објеката који се могу градити, услове 
за формирање грађевинских парцела, положај објекта у односу на регулацију и у односу 
на границе грађевинске парцеле, највеће дозвољене индексе заузетости  и  изграђености 
грађевинске парцеле,  највећу дозвољену спратност и висину објекта, најмању међусобну 
удаљеност објеката међусобно и објеката од границе парцеле, услове за изградњу других 
објекта на истој грађевинској парцели, услове и начин обезбеђивања приступа парцели и 
простора за паркирање возила услове и начин обезбеђења приступа парцели  и простора 
за паркирање возила) и графички део. 

Члан 9.  
Нацрт Плана детаљне регулације, биће изложени на јавни увид, након обављене 

стручне контроле од стране Комисије за планове СО Лапово. Подаци о начину излагања 
на јавни увид биће објављени у средствима јавног информисања и на огласној табли 
Скупштине општине Лапово. 

Оглашавање јавног увида и трајање обавиће се у складу са Законом о планирању и 
изградњи. 

Члан 10. 
Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Лапово“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020/125/10-I-04  од 20.10.2010. године 

  
                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

       Небојша Милетић,ср. 
58. 

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 
72/09 и 81/09), члана 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ 
број 5/08 и 7/08), а по прибављеном  Мишљењу Комисије за планове СО Лапово бр.350-
35/10-02 од 01.10.2010.г. и Мишљења надлежног органа бр.501-33/10-03 од 19.10.2010.г. 
да није потребна израда Стратешке процене утицаја на животну средину,  Скупштина 
општине Лапово је на седници одржаној 20.10.2010. године, донела  

  
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
 

„Комплекс станице за снабдевање горивом, Транскоп-Жабари, у Лапову“ 
 

Члан 1. 
Доношењем ове Одлуке приступа се изради Плана детаљне регулације „Комплекс 

станице за снабдевање горивом, Транскоп-Жабари, у Лапову“,  (у даљем тексту:  План 
детаљне регулације). 
 
 



21/10/10                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   6   - страна 12 
 

Члан 2.  
Циљ израде и доношења Плана детаљне регулације је стварање законског и 

планског основа за просторно уређење и утврђивање правила уређења и правила грађења, 
а у сврху изградње наведеног комплекса. 

Члан 3. 
Границом Плана детаљне регулације обухваћене су следеће: 

- целе кп.бр.11006/1, 11006/2, 11006/3, 11007, 11008/2, 11008/3, 11009/1, 11009/2, 
11010/1, 11010/2 и део кп.бр. 1595 (ул. Стевана Сремца) и део кп.бр.234/2 (улица 
Карађорђева), све у КО Лапово. 
Границом плана  обухваћена је површина од око 1.70 ha. Прецизна граница 

планског документа биће утврђена у фази концепта плана. 
Члан 4. 

 Рок за израду Плана детаљне регулације  износи  60 дана за фазу концепта плана и 
30 дана за фазу нацрта плана, од дана ступања на снагу ове Одлуке, не рачунајући у ове 
рокове време потребно за спровођење законске процедуре.  

Члан 5. 
 Средства за израду Плана детаљне регулације, обезбеђује инвеститор „Транскоп“ 
д.о.о. Жабари, ул. Кнеза Милоша бр.11. 

          Члан 6. 
 Обрађивач Плана детаљне регулације је Предузеће “Арплан” д.о.о. за планирање, 
пројектовање, геодетске услуге и консалтинг из Аранђеловца, ул. Краља Петра Првог 
бр.80. 
                                                                        Члан 7. 
 На основу члана 5. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (“Сл.гласник РС” бр.135/2004), а по предходно прибављеном Мишљењу 
надлежног органа за одлучивање о потреби израде Стратешке процене утицаја на 
животну средину бр.501-33/10-03 од 19.10.2010.г., утврђује се да није потребна израда 
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину наведеног плана. 
 

Члан 8. 
На основу чланова 29, 30, 31 и 32. Закона о планирању и изградњи, План детаљне 

регулације садржаће правила уређења (целине и зоне одређене планским документом, 
урбанистичке и друге услове за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и 
мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, попис објеката за које се пре обнове или 
реконструкције морају израдити конзерваторски и други услови, стратешку процену 
утицаја планског документа на животну средину, опште и посебне услове и мере заштите 
живота и здравља људи и заштите од пожара, елементарних непогода, техничко – 
технолошких несрећа и ратних дејстава, посебне услове којима се површине и објекти 
јавне намене чине приступачним особама са инвалидитетом, у складу са стандардима 
приступачности) правила грађења (врста и намена објеката који се могу градити, услове 
за формирање грађевинских парцела, положај објекта у односу на регулацију и у односу 
на границе грађевинске парцеле, највеће дозвољене индексе заузетости  и  изграђености 
грађевинске парцеле,  највећу дозвољену спратност и висину објекта, најмању међусобну 
удаљеност објеката међусобно и објеката од границе парцеле, услове за изградњу других 
објекта на истој грађевинској парцели, услове и начин обезбеђивања приступа парцели и 
простора за паркирање возила услове и начин обезбеђења приступа парцели  и простора 
за паркирање возила) и графички део. 

Члан 9.  
Нацрт Плана детаљне регулације, биће изложени на јавни увид, након обављене 

стручне контроле од стране Комисије за планове СО Лапово. Подаци о начину излагања 
на јавни увид биће објављени у средствима јавног информисања и на огласној табли 
Скупштине општине Лапово. 
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Оглашавање јавног увида и трајање обавиће се у складу са Законом о планирању и 
изградњи. 

Члан 10. 
Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Лапово“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-126/10-I-04  од 20.10.2010. године 
  

                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК                                                                        
         Небојша Милетић,ср. 

59. 
На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи/“Службени гласник РС“ бр.129/07/и 
члана 30.Статута општине Лапово/“Службени гласник општине Лапово“бр.5/08 и 
7/08/,Скупштина општине Лапово на седници одржаној 25.09.2009.године,донела је 
 

О Д Л У К У 
Члан 1. 

Постојећи излази са аутопута-Коридора 10,означени као наплатна рампа „Лапово“,мења 
се у назив „Лапово-Центар“, а постојећа наплатна рампа под називом „Баточина“, а у 
пројектима „Крагујевац-Кошута“,мења се у назив „Лапово-Југ“,јер се исте налазе на 
територији насељеног места Лапово,и у Катастарској општини Лапово а ради избегавања 
нејасноће при дефинисању наведених назива и правилног постојећег означавања назива. 
 

Члан 2. 
Налаже се Општинској управи Општине Лапово-Одељењу за урбанизам,имовинско-
правне и стамбено-комуналне делатности и ЈП“Нови век“Лапово,да код  надлежних 
државних органа,јавних предузећа и другим субјектима предузму мере ради промен е 
наведених назива. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:020-87/09-I-04  

ПРЕДСЕДНИК 
Небојша Милетић,ср. 

 
60. 
         На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник  РС" бр. 54/2009), и 
чл. 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник  РС" бр. 129/07) и  чл. 30. тачка 2. 
Статута Општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" бр. 5/08 и 7/08), 
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 20.10.2010. године, донела је: 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 

2010.  ГОДИНУ 

I  ОПШТИ ДЕО 
Члан 1. 

            У члану 2. Одлуке, став V – Јавни приходи за комуналне потребе, редни број 20, 
економска класификација 716110 – Kомунална такса на фирму, износ од «7.000.000» 
динара, замењује се износом «8.500.000» динара. 
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Члан 2. 
            У члану 2. Одлуке, став V – Јавни приходи за комуналне потребе, редни број 21, 
економска класификација 741530 – Накнада за коришћење грађевинског земљишта, износ 
од «23.840.000» динара, замењује се износом «25.320.000» динара. 

Члан 3. 
       Износ свега Јавни приходи за комуналне потребе, износ од «63.051.285» динара, 
замењује се износом «66.031.285» динара.    

Члан 4. 
        У члану 2. Одлуке, УКУПНИ ПРИХОДИ, износ «147.263.885» динара, замењује се 
износом «150.243.885» динара. 

Члан 5. 
       У члану 2. Одлуке, Уводи се нова позиција «VI Примања од продаје нефинансијске 
имовине и  задуживања», редни број 25, економска класификација 911451, «Примања 
од задуживања од пословних банака у земљи» у износу «11.500.000». 
                                                                      Члан 6. 
       У члану 2. Одлуке, Уводи се нова позиција «Укупни приходи и примања» у износу 
«161.743.885» динара. 
 

II  ПОСЕБНИ ДЕО 
Члан 7. 

         У члану 4. Одлуке, раздео 1. -  Скупштина општине, Скупштина општине, функција 
110, економска класификација 422000, позиција 12 – Трошкови путовања изабраних лица, 
износ «300.000» динара, замењује се износом «750.000» динара 

Члан 8. 
         У члану 4. Одлуке, раздео 1. -  Скупштина општине, Скупштина општине, функција 
110, економска класификација 423000, позиција 15 – Трошкови празника општине, износ 
«400.000» динара, замењује се износом «700.000» динара. 

Члан 9. 
         У члану 4. Одлуке, раздео 1. -  Скупштина општине, Скупштина општине, функција 
110, економска класификација 424000, позиција 17 – Трошкови објављивања службеног 
материјала, додаје се текст «и специјализоване услуге»  износ «1.200.000,00» динара, 
замењује се износом «12.700.000» динара. 

Члан 10. 
         У члану 4. Одлуке, раздео 1. -  Скупштина општине, Скупштина општине, функција 
110, економска класификација 426000, позиција 21 – Трошкови набавке горива, износ 
«800.000» динара, замењује се износом «1.000.000» динара 

Члан 11. 
         Свега Скупштина општине, скупштина општине, износ «24.485.251» динара, 
замењује се износом «36.935.251» динара. 

Члан 12. 
         Свега Скупштина општине, износ «28.504.299» динара, замењује се износом 
«40.954.299» динара. 

Члан 13. 
            У члану 4. Одлуке, раздео 2. – Општинска управа, функција 130, економска 
класификација 421000, позиција 34 – Стални трошкови, износ «2.340.000,00» динара, 
замењује се износом «2.640.000» динара. 

Члан 14. 
            У члану 4. Одлуке, раздео 2. – Општинска управа, функција 130, економска 
класификација 511000, позиција 41 – Средства за инвестиционо одржавање зграде, износ 
«500.000,00» динара, замењује се износом «900.000» динара. 

Члан 15. 
           Износ свега Општинска управа «20.616.007» динара, замењује се износом 
«21.316.007» динара.  



21/10/10                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   6   - страна 15 
 

Члан 16. 
           У члану 4. Одлуке, раздео 7. – Библиотека “Слово”, функција 820, економска 
класификација 414000, позиција 65 – Социјална давања запосленима, износ «186.000» 
динара, заменити износом «516.000» динара. 

Члан 17. 
           Износ свега Библиотека “Слово” «3.448.803» динара, замењује се износом 
«3.778.803» динара.  

Члан 18. 
           У члану 4. Одлуке, раздео 14. – Остали расходи, функција 110, економска 
класификација 499000, позиција 125 – Текућа буџетска резерва, износ «2.500.000» 
динара, заменити износом «3.500.000» динара. 

Члан 19. 
           Износ свега Остали расходи «3.000.000» динара, замењује се износом «4.000.000» 
динара.  

Члан 20. 
           УКУПНИ РАСХОДИ, износ «147.263.885» динара, замењује се износом 
«161.743.885» динара.           

Члан21. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у “Службеном гласнику 
општине Лапово”. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 400-7/10-I-04 
 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                        
Небојша Милетић,ср.                                                                                                       

61.                                                                                                                 
Скупштина општине Лапово,  на основу чл. 53. и 54. Закона о основима система 
образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр 72/09) и чл. 30. Статута општине 
Лапово(„Службени гласник општине Лапово“бр.5/08 и 7/08), на седници одржаној дана  
20.10.2010.год., донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ ЛАПОВО 
I-Разрешавају се:           
 -СНЕЖАНА ЈОВАНОВИЋ,из Лапова,Шумадијска 13 ,представник Савета 
родитеља.                                               
           -ЉИЉАНА МИЛОЈКОВИЋ из Лапова,Л.Толстоја 52,представник Савета 
родитеља. 
II-Именују се:          
 

- ИЛИЋ ИВАН ,из Лапова,Косовских јунака бр.20,представник Савета родитеља. 
          -ДОБРОСАВЉЕВИЋ МАГДАЛЕНА,из Лапова,Авалска 5,представник Савета 
родитеља. 
III-Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                       Број: 020-109/10-I-04       
 

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 
Небојша Милетић,ср.   
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  62.                                                                                                             

Скупштина општине Лапово, на основу чл. 53 и 54. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 72/09) и чл. 30. Статута општине 
Лапово,“Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08),  на седници одржаној дана 
20.10.2010. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ ЛАПОВО 
 
           I-Разрешава се    НАДИЦА МИЛЕТИЋ из Лапова,ул.Краља Петра I бр.17-I/19 
чланства у Школском одбору Основне школе „Светозар Марковић“ Лапово,представник 
Савета родитеља. 
 
 II-Именује се СЛАВИША МИЛАНОВИЋ, из Лапова ул.Патријарха Димитрија 
бр.1 за члана Школског одбора Основне школе „Светозар Марковић“ 
Лапово,представник Савета родитеља.  
 
           III-Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Лапово“. 
 
                                СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                       Број: 020-110/10-I-04       
                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                   Небојша Милетић,ср. 
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